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23 % suomalaisten ikääntyneiden

sairaalapäivystyskäynneistä johtuu lääkehaitoista (1)

Vakavia lääkehaittoja voidaan ehkäistä

1) Outi Laatikainen; Medication related adverse events in Health Care(2020)
2) Thomsen LA et al, Ann Pharmacother 2007;41:1411-26

45 % sairaalahoitoon johtaneista haitoista johtui 

lääkehoidon riittämättömästä seurannasta (2)

33 % lääkehaitoista on ennaltaehkäistävissä. (1, 2)



Vakavia lääkehaittoja voidaan ehkäistä

Miten?



Tiedonkäsittelyn
työkalu

Crane and Raymond, The Permanente Journal, Winter 2003, Vol. 7 No. 1, Kaiser Permanente
Institute for Health Policy



Ammattilaisen apuri 
potilastietojärjestelmän 
sisällä

Päätöksentuki yhdistää 
rakenteista potilastietoa ja 
näyttöön pohjautuvia 
suosituksia ja tuottaa näistä 
ammattilaiselle hyödyllistä 
tietoa.
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Muistutteet perustuvat 
päättelysääntöihin
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Lääkityksen 
kokonaisarvio
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Lääkityksen kokonaisarvio



Lääkityksen kokonaisarvio



Päätöksentuki esitäyttää laskurit



Päätöksentuen laskurit täyttyvät automaattisesti



Uutta: Rakenteiset
lähetteet ja 
lähetetekstin
generointi



Miksi rakenteinen 
lähete?

1. Helpottaa lähetteen laatimista
2. Ohjaa huomion olennaiseen
3. Tiivistää potilaan hoitopolkua



Sepelvaltimotautilähete





C-lausunnon esitiedot



Linkit
lomakkeiden
testiversioihin

Sepelvaltimotauti

Selkäpotilas

Munuaispotilas

Tekonivelleikkauksen arvio

Kolonoskopialahete

Lihavuusleikkausarvio -
(engl.)

C-lausunnon esitiedot

Löytyvät
Terveysportista

Esitäyttö edellyttää
päätöksentukea

https://focal-dev-test-fikd7nv7fa-lz.a.run.app/fi-FI/questionnaire/sepelvaltimotauti
https://focal-dev-test-fikd7nv7fa-lz.a.run.app/fi-FI/questionnaire/selkapotilas
https://focal-dev-test-fikd7nv7fa-lz.a.run.app/fi-FI/questionnaire/munuaispotilaan-lahete
https://focal-dev-test-fikd7nv7fa-lz.a.run.app/fi-FI/questionnaire/tekonivelleikkauksen-arvio
https://focal-dev-test-fikd7nv7fa-lz.a.run.app/fi-FI/questionnaire/kolonoskopialahete
https://focal-dev-test-fikd7nv7fa-lz.a.run.app/en-GB/questionnaire/lihavuusleikkaus-arvio
https://focal-dev-test-fikd7nv7fa-lz.a.run.app/fi-FI/questionnaire/c-esitieto




Pohdittavaa

• Sopiva määrä kysymyksiä?
• Sallitaanko tyhjät vastaukset?
• Jääkö informaatiota välittymättä?
• Pitävätkö automaattisesti täytetyt tiedot 

paikkansa?



Tulevaisuudessa: lähete esh:sta perusterveydenhuoltoon?

• Ohjeet jatkohoidosta potilaalle ja 
jatkohoidosta vastaaville ammattilaisille

• Erikoissairaanhoidon potilaskertomuksen 
tietoja hyödyntäen

• Myöhemmin: koneluettava 
hoitosuunnitelma, joka muistuttaa ja 
automatisoi varauksia



Missä potilaskertomusjärjestelmissä 
päätöksentuki toimii?

Pegasos
Omni360
Lifecare
Mediatri

Abilita
Esko
Acute
Apotti (pian tulossa)



Terveyshyötyarvio - ikkuna väestön terveyteen



Mitä kuuluu diabetespotilaille?



Entä omat diabetespotilaani?



Lihavuusleikkaukseen soveltuvat potilaat väestössä

BMIIkäryhmät

Krooniset sairaudet

Diabetes

Koko väestö

Poimittu potilasjoukko

...



Lääkäri
VAI

uupunut 
ja kallis 
sihteeri?

63 % tuntee työuupumusta, joista 57 
% sanoo syyksi paperityöt
2021 HIMMS, clinicians surveyed in the Nordic countries



Moderni 
puheentunnistus 
– kokemuksia Paimion 
terveyskeskuksesta



Ohjelmistorobotti 
lääkärin apuna



Ohjelmistorobotti
automatisoi toistuvat
klikkaukset



Tilastointi 
Robotin avulla ”Tilastoi ajokorttitarkastus”

”Tilastoi käynti 40”
”Toimenpide injektio”
”Tilastoi konsultaatio”
”Lasku C-lausunto”
”Tilastoi 
lastenneuvolakäynti”
”Tilastoi työtapaturma”





Ohjelmistorobotti
automatisoi toistuvat
klikkaukset



Minkä työkalun sinä
haluaisit kehittää?



Kiitos! Ota yhteyttä:

ebmeds@duodecim.fi
juhani.junnila@visus.fi


