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ESIPUHE
Tämän raportin kuvaama tutkimus on saanut alkunsa tarpeesta tutkia ja kehittää terveydenhuollon ammattilaisten työtä ja heidän toimintaansa tukevia tietojärjestelmiä. Kliinikon työ edellyttää kattavaa ja oikea-aikaista tietoa, joka tukee ja yhtenäistää potilaan hoitoa organisaatiosta
riippumatta. Raportissa kuvataan teemahaastatteluiden avulla saatuja lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan näkemyksiä Käypä hoito -suositusten käytöstä ja päätöksenteon tuesta sekä esitetään
Terveysportin ja Käypä hoito -suositusten käytettävyystestin tulokset.
Selvitys on tuotettu osana Tekesin ZipIT-ojo -hanketta (Tekes-päätösnumerot 790/04 ja
644/05). Hankkeen toteuttaa Savonia-ammattikorkeakoulun Savonia Business -tulosalue, tietojenkäsittelyn koulutusohjelma. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Kuopion yliopiston
ZipIT-hankkeen (Tekes-päätösnumerot 40426/04 ja 4035/05) kanssa.
Tekijät kiittävät kaikkia haastatteluihin ja käytettävyystestiin osallistuneita terveydenhuollon
nykyisiä ja tulevia ammattilaisia. Erityisesti haluamme kiittää Eeva Ketolaa ja Jorma Komulaista (Käypä hoito) sekä Ilkka Kunnamoa (Suomalainen Lääkäriseura Duodecim), jotka ovat
kommenteillaan parantaneet sekä tutkimuksen toteutusta että tutkimusraportin sisältöä ja rakennetta.

Kuopiossa, 8. marraskuuta 2005

Merja Miettinen

Maritta Korhonen
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1

JOHDANTO

Tässä raportissa kuvatun tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Käypä hoito -suositusten käyttöä terveydenhuollon henkilöstön käytännön työssä ja hoitoprosessissa. Aiempaa tutkimusta
Käypä hoito -suositusten käytöstä nimenomaan hoitoprosessin osana ei ole tehty, vaikkakin
yleisesti hoitosuosituksia ja niiden käyttöä koskevaa tutkimusta on tehty Suomessa ja kansainvälisesti. Tässä tutkimuksessa Käypä hoito -suositusten käyttöä selvitettiin haastattelututkimuksella, joka toteutettiin kesä-heinäkuussa 2005 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueen perusterveydenhuollon yksiköissä. Lisäksi tutkimukseen sisällytettiin pienimuotoinen käytettävyystesti Terveysportin ja Käypä hoito -suositusten www-versioiden käytöstä. Käytettävyystestin avulla haluttiin vielä täsmentää haastatteluissa ilmenneitä huomioita ja havainnoida Terveysportin käyttöä terveydenhuollon ammattilaisen tiedonhaussa. Käytettävyystestit järjestettiin elo-syyskuussa 2005.

Toisena tutkimuksen kohteena oli selvittää terveydenhuollon ammattilaisten mielipiteitä päätöksenteon tuesta ja siitä, miten sen toiminnallisuus ja käyttö ymmärretään kentällä ja miten
tietoteknisen päätöksenteon tuen käyttöön osana potilashoitoa suhtaudutaan. Mielipiteitä ja
käsityksiä päätöksenteon tuesta kysyttiin sekä haastatteluihin että käytettävyystesteihin osallistuneilta henkilöiltä. Tulevaisuudessa tietojärjestelmien avulla toteutettava päätöksenteon tuki
voi hyödyntää esimerkiksi Käypä hoito -suosituksia avustaessaan kliinikkoa hänen työssään.

Käypä hoito -suosituksia on Suomessa ollut käytössä noin kymmenen vuoden ajan. Tässä tutkimusraportissa esitetään terveydenhuollon ammattilaisten näkemyksiä suositusten käytöstä ja
niiden merkityksestä heidän työssään. Tutkimuksessa pyrittiin kuvaamaan, millainen vaikutus
Käypä hoito -suosituksilla on hoitotilanteessa tehtävään päätökseen ja onko suosituksilla ollut
merkitystä hoitokäytäntöjen muuttumisessa pidemmällä aikavälillä. Lisäksi kartoitettiin, millaisena terveydenhuollon ammattilaiset näkevät Käypä hoito -suositukset hoitoprosessin kannalta nyt ja tulevaisuudessa sekä kuvataan organisaatioiden suhtautumista Käypä hoito suositusten käyttöön. Raportissa arvioidaan myös, miten suositusten käyttöä ohjeistetaan eri
organisaatioissa.

Työtoiminta ja siinä käytettävät välineet ovat kiinteässä vuorovaikutuksessa toisiinsa, ja siten
tietojärjestelmiä tulisi kehittää yhtäaikaisesti niihin vaikuttavien työtoiminnan prosessien kans-
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sa. Tietojärjestelmiin voi olla toteutettuna mm. päätöksenteon tukea hyvin eri tasoilla, mutta
kaikkien tietojärjestelmien toteutusten tulisi tukea joka tapauksessa käytännön työn kulkua ja
siinä tehtäviä päätöksiä. Lääketieteellisen tiedon määrä, jota kliinikon tulisi työssään hallita, on
nykyään valtava. Tämän tietomäärän saatavuutta ja hallittavuutta voidaan parantaa esimerkiksi
sijoittamalla se yhteen paikkaan, kuten terveydenhuollon alalla on tehty. Haastatteluiden ja
käytettävyystestien tulosten perusteella Terveysportti osoittautui terveydenhuollon ammattilaisten keskeiseksi tiedonlähteeksi heidän jokapäiväisessä työssään. Terveysportin käyttökokemuksia ja käytettävyystestissä esiin nousseita huomioita kuvataan tässä raportissa työtoiminnan tukemisen näkökulmasta. Lisäksi esitetään terveydenhuollon ammattilaisten näkemyksiä ja
käsityksiä päätöksenteon tuesta: mitä mieltä he ovat päätöksenteon tuen antamista muistutteista
ja herätteistä ja miten he suhtautuisivat päätöksenteon tuen avulla tuotettaviin yksilöllisiin hoitosuosituksiin.

Raportti koostuu Käypä hoito -suosituksia ja päätöksenteon tukea esittelevästä kirjallisuuskatsauksesta, haastattelujen ja käytettävyystestien tulososiosta sekä yhteenveto- ja pohdintaluvuista. Kirjallisuuskatsauksessa (Luku 2) taustoitetaan ensin Käypä hoito -suositusten kehityshistoriaa ja merkitystä Suomessa sekä tehdään lyhyt katsaus hoitosuosituksista tehtyihin tutkimuksiin. Seuraavaksi käydään läpi päätöksenteon tukeen liittyviä näkökulmia ja täsmennetään sen
merkitystä terveydenhuollon tietojärjestelmänä. Lopuksi esitellään lyhyesti tutkimuksen teoreettinen viitekehys, toiminnan teoria ja työtoiminnan malli. Tulososiossa (Luvut 3 ja 4) esitetään haastatteluissa ja käytettävyystesteissä saadut tulokset. Haastattelussa esille tulleita käytännön tilanteita on pyritty tuomaan esille tulososiossa haastateltavien kommenttien avulla.
Viimeisessä luvussa (Luku 5) on esitetty tulosten yhteenveto ja pohdinta.
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2

KÄYPÄ HOITO -SUOSITUSTEN JA PÄÄTÖKSENTEON TUEN
KEHITYS JA KÄYTTÖ

2.1 Hoitosuositusten taustaa
Valtakunnallisia hoitosuosituksia tai alueellisia hoitoketjuja on laadittu viimeisten viidentoista
vuoden ajan. Työn kannustimena on ollut lisääntyvä tietoisuus hoitokäytäntöjen alueellisista
vaihteluista, terveydenhuollon kustannusten kasvu ja tarve ohjata terveydenhuollon ammattilaisten päätöksentekoa. Lisäksi lääketieteellisen tiedon nopea lisääntyminen ja terveydenhuollon ammattilaisten vaikeudet pysytellä ajan tasalla ovat ohjanneet kehitystä samaan suuntaan.
(Mäntyranta ym. 2003, 5.) Tämän tilanteen johdosta erikoislääkäriyhdistykset ja Suomalainen
lääkäriseura Duodecim alkoivat pohtia keinoja lääkärin työn laadun parantamiseksi. Yhdistykset kehittivät ja kokeilivat erilaisia laatumittareita, mutta työn tuloksena huomattiin, että ensin
täytyy kerätä tietoa potilaiden terveyteen parhaiten vaikuttavista toimenpiteistä. Vuonna 1994
Suomalainen lääkäriseura Duodecim aloitti Käypä hoito -projektin, jossa ryhdyttiin kartoittamaan silloisten hoitosuositusten määrää ja sisältöä. (Ketola 2005, 2949.) Vuonna 1996 Duodecim-aikakauskirjassa hoitosuositustilanteesta kertovassa artikkelissa todettiin Käypä hoito projektissa kootun yli 700 eri tahojen laatimia tuoreita suomalaisia hoitosuosituksia. Selvityksestä kävi ilmi, että jakelukanavien vaihtelevuuden takia käyttäjien voi olla vaikea löytää suosituksia. Päätelmänä edellisestä oli, että jatkossa hoitosuosituksia laadittaessa tulisi nykyistä
enemmän kiinnittää huomiota niiden tieteellisiin perusteisiin, rakenteeseen ja jakeluun sekä
yhteistyön lisäämiseen. (Varonen & Mäkelä 1996.) Käypä hoito -projektissa aloitettiin laatia
valtakunnallisia, tieteelliseen tutkimusnäyttöön perustuvia hoitosuosituksia (clinical practice
guidelines), jotka nykyään tunnetaan Käypä hoito -suosituksina.

Samanaikaisesti vastaavaa työtä tehtiin myös monissa muissa maissa, tarkoituksena koota
ajankohtainen tieto tärkeimmistä sairauksista yhteen hoitosuosituksiksi. Erilaisia hoitosuosituksia on ollut olemassa eri maissa tason vaihdellessa maan sisällä ja maiden välillä, minkä
vuoksi on todettu tarve organisoida suosituksien laadintatyötä ja niiden sisältöä eri sairauksien
kohdalla. (Duodecim 2005a.) Eri maiden työryhmät tutustuivat toistensa työtapoihin 1990luvun loppupuolella EU-rahoitteisessa AGREE-hankkeessa (Appraisal of Guidelines Research
and Evaluation) ja huomasivat kukin tahollaan kehittäneensä hyvin samanlaisia työtapoja. Tavoitteena AGREE-hankkeessa oli kuvata systemaattisesti hoitosuositukseen liittyvän työn ra-
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kenteet ja menetelmät, sekä muodostaa yhtenäinen, validi ja läpinäkyvä toimintatapa hoitosuositusten laatimiseen (AGREE Collaboration 2005). Yhteisiksi tärkeiksi työtä ohjaaviksi
periaatteiksi löytyivät suora yhteys suosituksesta taustalla olevaan näyttöön, monitieteisyys,
laaja lausuntokierros ja tiedon muokkaaminen eri yleisöille (Ketola 2005, 2949).

Erilaisten kehitysvaiheiden jälkeen vuonna 2002 Suomalainen lääkäriseura Duodecim oli mukana kansainvälisessä yhteistyössä muiden hoitosuosituksia laativien organisaatioiden kanssa
perustamassa suositusten laatijoiden verkostoa, Guidelines International Network -järjestöä.
Järjestön tavoitteena on tukea hoitosuositusten systemaattista kehittämistä ja käytäntöön soveltamista tukemalla suositusten laatijoiden kansainvälistä yhteistyötä. Järjestö ylläpitää mm. kansainvälisten hoitosuositusten kirjastoa, joka on järjestön jäsenien käytettävissä. Nykyään järjestöön kuuluu 53 jäsenorganisaatioita 27 eri maasta, mm. WHO. (G-I-N 2005.) Suomen ulkopuolella vastaavien hoitosuositusten tekemisessä edistyneitä organisaatioita löytyy mm. Skotlannista, Englannista, Ruotsista, Yhdysvalloista ja Kanadasta. Hoitosuositukset eivät poista
kulttuurisia eroja sairauksien hoidossa eri maiden välillä, mutta vähitellen aikaansaadaan ainakin kunkin maan sisällä yhdenmukaiset suositukset, jotka ovat tärkeä keino hoitokäytäntöjen
parantamiseksi. Niiden vaikutus hoitoprosessiin ja hoidon lopputulokseen on kiistattomasti
osoitettu, mutta muutos edellyttää suositusten tehokasta levittämistä ja paikallisia sovelluksia.
(Duodecim 2005a.)

2.2 Käypä hoito -suositukset ja niiden merkitys Suomessa
Suomessa Käypä hoito -suositusten laatimisen vastuullinen taho on Suomalainen lääkäriseura
Duodecim ja hankkeen rahoittajana toimii Raha-automaattiyhdistys. Tällä hetkellä rahoitus on
varmistunut vuoteen 2007 asti. Suomalainen lääkäriseura Duodecimin ja erikoislääkäriyhdistysten lisäksi laajassa yhteistyöverkostossa on mukana kansanterveys- ja potilasjärjestöjä, sairaanhoitopiirit sekä FinOHTA. Myös kansallisessa terveyshankkeessa mainitaan terveydenhuollon toimintakäytäntöjen kehittäminen mm. kansallisten hoitosuositusten avulla.

Suomalainen lääkäriseura Duodecimin organisoima asiantuntijaverkosto toimii Käypä hoito hankkeen puitteissa, jonka tavoitteena on Suomeen soveltuvien valtakunnallisten hoitosuosituksien laatiminen. Käypä hoito -suositukset ovat terveydenhuollon kansallisten asiantuntijoiden laatimia, tieteelliseen näyttöön perustuvia kannanottoja tietyn taudin tai oirekuvan diagnostiikasta ja hoidosta. Näyttöön perustuva lääketiede (evidence based medicine, EBM) on par-
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haan olemassa olevan tutkimustiedon yhdistämistä työkaluksi päätöksentekoon, diagnostiikkaan ja hoitoon, ja se on tiedollinen perusta tasalaatuiselle hoidolle koko maassa. (Komulainen
2005.) Hoitosuosituksia laaditaan kaikkein tavallisimmista sairauksista ja niiden avulla on tarkoitus parantaa hoidon laatua sekä vähentää hoitokäytäntöjen vaihtelua. Hoitosuositusten tulee
olla tiiviitä ja helppolukuisia, jotta ne toimivat lääkärin käytännön työn tukena ja ovat käyttökelpoisia laadittaessa alueellisia hoito-ohjelmia.

Hoitosuosituksien organisoitua laadintatyötä on tehty liki kymmenen vuoden ajan, ja ensimmäinen Käypä hoito -suositus ilmestyi vuonna 1997. Tammikuussa 2005 niitä on valmistunut
kaiken kaikkiaan 54 eri sairauden hoitoon. Lisäksi 40 hoitosuositusta on tekeillä tai sopimus
toteutuksesta on olemassa, ja päivitettävänä on 18 hoitosuositusta. (Komulainen 2005.) Ensisijaisesti hoitosuositukset on suunnattu lääkäreille, terveydenhuollon ammattilaisille niin perusterveydenhuollossa, sairaaloissa kuin yksityisvastaanotoillakin (Kaila 2004). Lisäksi julkaistaan potilasversioita, jotka ovat selkokielisiä tiivistelmiä hoitosuositusten keskeisistä sisällöistä. Potilasversioissa painotetaan ennen kaikkea oireiden tunnistamista ja hoitoon hakeutumista
sekä yhdessä lääkärin kanssa tehtäviä valintoja. Ammattikäyttöön tarkoitetut julkaisut ovat
puolestaan hyvin yksityiskohtaisia kuvauksia ottaen kantaa tarpeen mukaan taudin esiintyvyyteen, ehkäisyyn, riskitekijöihin, seulontaan, diagnostiikkaan, hoitoon, kuntoutukseen jne. Ammattihenkilöstölle suunnatuilla julkaisuilla on useita sähköisiä jakelukanavia, kuten lääkärin
CD ja Terveysportti, sekä painetussa muodossa Aikakauskirja Duodecim, Sairaanhoitaja-lehti
ja lääkärin käsikirja. Potilasversiot ovat kaikkien saatavilla Käypä hoito -sivustolla internetissä
osoitteessa

http://www.kaypahoito.fi,

Terveysportti-verkkopalvelussa

osoitteessa

http://www.terveysportti.fi ja Hyvä Terveys -lehdessä.

Käypä hoito -hankkeen tavoitteena on tuottaa kattavasti ja kriittisesti läpikäytyjä hoitosuosituksia kansanterveydellisesti merkittävistä aiheista. Tämän vuoksi hoitosuosituksen laatimisen
taustalla on hyvin huolellinen ja systemaattinen kirjallisuushaun suorittaminen. Ennalta määritellyn menetelmän avulla pyritään poistamaan mahdollisia aineistossa ilmeneviä vinoumia ja
takaamaan täten samanlaatuinen taustatyö jokaiseen hoitosuositukseen. Tarkoituksena on myös
aikaan saada hoitosuosituksiin mahdollisimman yhtenäinen rakenne niiden käytön helpottamiseksi.

Suositusten aihevalinta, laadinta ja ylläpito ovat erikoislääkäriyhdistyksen tai muun asiantuntijatahon asettaman hoitosuositustyöryhmän vastuulla. Työryhmään pyritään saamaan mukaan
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monipuolinen edustus aiheen kannalta tarpeellisilta erikoisaloilta sekä perusterveydenhuollon
asiantuntija. Työryhmälle tarjotaan suosituksen laatimismenetelmiin liittyvää koulutusta, ja
tarvittaessa Duodecim auttaa kirjallisuuden työstämisessä. Ryhmä päivittää tausta-aineistonsa
vuosittain ja ottaa samalla kantaa hoitosuosituksensa päivitystarpeisiin. Suositukset tehdään
pääosin talkooperiaatteella ja Suomalainen lääkäriseura Duodecimin asettama Käypä hoito projektin toimitus vastaa suosituksen toimittamisesta, julkaisemisesta ja levittämisestä. Projektin toimituksen tehtävänä on taata yhdenmukainen tyyli, ymmärrettävyys ja tieteellisen dokumentaation kattavuus. Avoimella laadintamenettelyllä ja päivityksillä pyritään varmistamaan
suositusten laatu. (Duodecim 2005a.)

Hoitosuosituksen aiheen valintaan vaikuttaa useampi tekijä. Aiheen tulee olla kansanterveydellisesti merkittävä ongelma, jossa hoitokäytäntöjen vaihtelu on suurta tai siihen liittyen kentällä
on tiedostettu (uuden) tiedon levittämisen tarve. Hoitosuosituksen laadintapäätöstä tukevat
myös ehdottajajärjestön oma kiinnostus aiheeseen, valmis ulkomainen suositus, jota voidaan
käyttää työn pohjana tai valmis kotimainen pohjateksti, jonka päivittäminen on aiheellista. Aiheen tulee myös olla selkeästi rajattu ja kliinisesti järkevä. (Duodecim 2005a.)

Pääpiirteissään suosituksen laatimisprosessiin kuuluu neljä vaihetta: 1) aiheen valinta ja kysymyksen määrittely, 2) kirjallisuushaun tekeminen ja tehokkaan näytön hakeminen, 3) näytön
kriittinen arviointi ja lausuntokierrokset ja 4) aineiston ymmärtäminen ja soveltaminen käytäntöön eli varsinaisen hoitosuosituksen kirjoittaminen (Komulainen 2005). Käypä hoito suositusten tarkemmat työtavat on kuvattu Käypä hoito käsikirjassa (Duodecim 2004).

Hoitosuositusten laatimisen ja julkaisun lisäksi Käypä hoito -hankkeen tärkeänä tehtävänä on
edistää suositusten käyttöönottoa. Esimerkiksi perusterveydenhuollossa kansallisten näyttöön
perustuvien Käypä hoito -suositusten käyttöönotto ja työn uudelleen jakaminen lääkärin ja terveydenhoitajan välillä ovat suurimmat haasteet kansansairauksia hoidettaessa (Ketola ym.
2004). Mäntyrannan ym. (2003, 12) mukaan valtakunnallinen hoitosuositus vaikuttaa hoitokäytäntöihin parhaiten, kun siitä laaditaan alueellinen tai paikallinen sovellus, joka otetaan aktiiviseen käyttöön. Alueellisten hoito-ohjelmien avulla yritetään mm. välttää hoitojen päällekkäisyyttä sekä järkiperäistää sairaanhoitoa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä
(Duodecim 2005a). Hoitosuosituksia on käytetty myös soveltuvilta osin pohjana laadittaessa
hoitotakuuseen liittyviä hoitoon pääsyn kriteereitä. Tavoitteena on, että noin kymmenen vuoden kuluttua käytössä olisi yli 200 hoitosuositusta, jotka kattaisivat suurimman osan suomalai-
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sen terveydenhuollon kustannuksista ja volyymeiltään terveydenhuoltoa eniten rasittavista
diagnooseista (Hiiri ja Oikarinen 2005).

On kuitenkin huomattava, että hoitosuositukset eivät ole normeja tai lakeja, vaan nimenomaan
suosituksia. Hoitosuositusten käyttö on jokaisen lääkärin itsensä päätettävissä, ja ne toimivat
yhtenä lääkärin työkaluna potilaan hoidossa. Hoitosuosituksen kaavamainen noudattaminen ei
ole tarkoituksenmukaista, vaan edelleen tarvitaan perinteistä lääkärin ammattitaitoa diagnoosin
määrittämisessä ja hoitosuosituksen potilaskohtaisessa soveltamisessa. Hoitosuositus voi tukea
yksilöllistä hoitoa lisäämällä lääkärin varmuutta ratkaisuissa, joita tukee vankka tieteellinen
näyttö. Tällöin lääkärin huomio voi keskittyä kokonaistilanteen hahmottamiseen ja hoitopäätöksestä keskusteluun potilaan kanssa. Potilaan ja lääkärin välinen kommunikointi voi myös
helpottua, kun potilaatkin saavat helposti ymmärrettävää tietoa hoidon vaihtoehdoista ja eri
menetelmien tehosta. Käypä hoito -suositusten potilasversioiden toivotaankin edistävän potilaan ja lääkärin hyvää vuorovaikutusta hoitopäätöksissä. (Duodecim 2005a).

Liitteessä 1 on esitetty tähän mennessä julkaistut Käypä hoito -suositukset ja liitteessä 2 Käypä
hoito -suositusten potilasversiot.

2.3 Hoitosuositusten käyttöönoton kehittämistavoitteita
Lähivuosina tehdyissä tutkimuksissa on tutkittu mm. hoitosuositusten tunnettuutta ja niiden
soveltamista ja käyttöä terveyskeskuksissa ja erikoissairaanhoidossa, sekä käyttäjien asenteita
hoitosuosituksia kohtaan. Näiden tutkimuksien tuloksia on esitelty lyhyesti seuraavissa kappaleissa.

Elovainion (2001) perusterveydenhuoltoon suuntautuneen tutkimuksen tulosten perusteella
hoitosuosituksiin suhtautuminen perusterveydenhuollossa oli yleensä myönteistä ja ne nähtiin
hyödyllisinä, mutta niitä käytetään kuitenkin melko vähän. Ongelmina pidettiin niiden käytettävyyttä ja saatavuutta, joita tulisi parantaa. Näkemykset hoitosuosituksista riippuivat kuitenkin
vastaajan ammattiasemasta, ja myös hoitosuositusten käyttö oli sidoksissa vastaajan ammattiin.
Eri ammattiryhmien työnkuva on erilainen, esimerkiksi työn itsenäisyys ja mahdollisuudet työn
kehittämiseen vaihtelevat ammattiryhmien kesken. Hoitosuositusten käyttöön vaikuttaviksi
tekijöiksi todettiin hoitosuositusasenteet, joihin vaikuttavat aikaisemmat hoitosuositusten käyttökokemukset, työn motivoivuus, muutoksen toteutustapa ja psyykkiset stressioireet sekä ryh-
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mätyön toimivuus. Työyhteisöjen toiminnan kehittämisessä tulisikin huomioida yksilön mahdollisuudet osallistua ryhmätyöskentelyyn ja sen päätöksentekoon. (Elovainio ym. 2001.)

Miilunpalon ym. (2002) tutkimuksessa selvitettiin, miten hyvin terveydenhuollon ammattilaiset
tuntevat edellisvuoden aikana julkaistuja hoitosuosituksia. Enemmistö piti valtakunnallisia
hoitosuosituksia tärkeinä apuvälineinä käytännön työn suunnittelussa ja toteutuksessa. Kuitenkin huomattavia eroja esiintyi terveyskeskusten ja eri ammattiryhmien välillä kysyttäessä suositusten käyttöön soveltamisesta omassa työyhteisössä. Suositusten käsittely ja niiden soveltaminen moniammatillisissa työryhmissä oli harvinaista, vaikka monien suositusten toteuttaminen koskee koko hoitoketjua. Tulosten perusteella hoitosuositusten käyttöönotossa tuleekin
panostaa tiedottamiseen ja siihen, miten paikallisissa työyhteisöissä kehitetään yhteisiä toimintakäytäntöjä. (Miilunpalo ym. 2002.)

Myös erikoissairaanhoidossa hoitosuositukset nähtiin hyödyllisinä, mutta edelleen sielläkin
niiden käyttö oli suhteellisen vähäistä. Vähäisen käyttömäärän selittävinä tekijöinä nähtiin
henkilöstön luottamus omaan ammattitaitoon ja ajan puute. Kuitenkin yhtenäiset hoitosuositukset tulevat pitkällä tähtäimellä säästämään aikaa, minkä vuoksi niiden käytäntöön saattaminen olisi tärkeää. Tutkimuksessa nähtiin uusien hoitosuositusten toimeenpanon vaativan erityistä huomiota; olennaista on se, miten Käypä hoito -suosituksia viedään käytäntöön. Hoitosuositusten käyttöönotto ei onnistu keskusjohtoisesti, vaan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä tarvitaan laajaa yhteistyötä, jonka avulla sovitaan, miten työnjako toteutetaan alueellisesti hoitosuosituksien pohjalta. (Roine ym. 2003.) Hedelmällinen yhteistyö voisi
syntyä esimerkiksi perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välille hoitosuositusten ja ketjujen läpikäymisen ja toiminnan yhteisen suunnittelun myötä (Mäntyranta ym. 2003, 16).

Valtakunnallisten hoitosuositusten tavoitteena on kehittää hoito- ja toimintakäytäntöjä. Edellä
esiteltyjen tutkimustulosten valossa Käypä hoito -suosituksia tulisi kehittää siten, että ne ovat
käytettäviä ja paremmin saatavilla. Hoitosuositusten käyttöön soveltamiseen ja toimeenpanoon
ja niistä tiedottamiseen tulisi myös kiinnittää erityistä huomiota. Lisäksi on varauduttava sähköisen potilaskertomuksen tuomiin mahdollisuuksiin, jotka voivat tarjota uudenlaisen toimintamallin hoitosuositusten käyttöön (Kaila & Nuutinen 2003). Näitä näkökulmia voidaan tukea
tietoteknisin keinoin, esimerkiksi yhdistämällä hoitosuositusten käyttäminen päätöksenteon
tukijärjestelmään, joka on yhteydessä potilastietojärjestelmään. Tällöin hoitosuositukset ovat
tarvittaessa hyvin saatavilla ja ne tukevat terveydenhuollon ammattilaisten työtoimintaa.
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Muokkaamalla Käypä hoito -suosituksista alueelliseen käyttöön soveltuvia hoitokäytäntöjä
edistetään yhtenäisten hoitokäytäntöjen saavuttamista. Yhtenäiset hoitokäytännöt antavat myös
lisäpontta niistä tiedottamiseen.

Hoitosuositusten käytäntöön soveltamisessa on muistettava huomioida myös potilas, joka viime kädessä kokee hoidossa tapahtunet muutokset ja jonka palvelun laatuun kaikki terveydenhuollon parannustoimenpiteet lopulta tähtäävät. Uusien hoitokäytäntöjen tulee olla potilaan
kannalta hyödylliset, jotta tulos on toimiva myös hänen kannaltaan. (Roine ym. 2003.) Uudet
hoitokäytännöt saattavat vaatia myös potilaalta uudenlaista toimintaa, jota voidaan tukea hyvällä tiedottamisella ja potilaiden toimintaa ohjeistamalla. Tätä tukevat esimerkiksi hoitosuositusten potilasversiot, joista potilaat voivat omatoimisesti tarkistaa hoidon kulkua. (Mäntyranta ym.
2003, 18).

2.4 Käypä hoito -suositusten internetkäytön laajuus
Jousimaa (2001, 23) esitti Smithiin (1996) viitaten kliinikon informaatiolähteiden luokittelun
niiden relevanssin, validiteetin, tiedon löytymiseen tarvittavan työmäärän ja tiedon hyödyllisyyden perusteella. Luokittelussa internetin käyttö vuonna 1996 oli arvioitu työmäärältään suureksi ja muilla kriteereillä arvioituna sen hyöty oli vähäinen. Arvio internetin käytöstä tulevaisuudessa oli kuitenkin päinvastainen: tarvittava työmäärä on vähäinen ja muut hyödyt suuria.
Vuonna 2005 internetin ja tietoverkkojen merkitys esimerkiksi Käypä hoito -suositusten käytössä on erittäin suuri.
Käypä hoito –suosituksia voi internetissä käyttää kahden eri reitin kautta. Käyvän hoidon omien sivujen (www.kaypahoito.fi) kautta käyttö on maksutonta ja lukijoina on paitsi terveydenhuollon ammattilaisia myös runsaasti kansalaisia. Käypä hoito -suositukset ovat lisäksi mukana
myös Lääkärin tietokannoissa, joihin pääsy edellyttää lisenssiä, jonka ovat hankkineet kaikki
Suomen sairaalat ja terveyskeskukset, sekä merkittävä osa yksityisistä lääkäriasemaketjuista ja
monet oppilaitokset.

Noin kolme neljäsosaa suositusten käytöstä tapahtuu Käypä hoito -sivujen kautta ja yksi neljäsosa Lääkärin tietokantojen kautta. Yhteensä Käypä hoito -suosituksia tai niihin liittyviä muita dokumentteja käytiin niiden kautta hakemassa 8.9.2005 - 8.10.2005 välisenä aikana 91.240
kertaa.
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Taulukot 1 ja 2 esittävät Käypä hoito -suositusten käyttöä Käypä hoito -sivujen kautta. Taulukossa 1 on esitetty Käypä hoito -suositusten käyttö ajalla 8.9.2005 - 8.10.2005 kymmenen luetuimman suosituksen osalta. Taulukossa 2 on esitetty Käypä hoito -suositusten käyttö ajalla
1.4.2005 - 30.9.2005 kymmenen luetuimman suosituksen osalta.
Taulukko 1. Käypä hoito -sivujen kautta 10 eniten haettua suositusta ajalla 8.9.2005 - 8.10.2005

Otsikko

KPL

%

Kohonnut verenpaine

3358

4,6

Alaselän sairaudet

2569

3,5

Alkoholiongelmaisen hoito

2291

3,1

Skitsofrenia
Runsaiden kuukautisvuotojen tutkimukset ja hoito

2230

3,1

2221

3,0

Elvytys

2205

3,0

Aikuisten lihavuus

2086

2,9

Depressio

2001

2,7

Nivelreuma

1966

2,7

Ihon bakteeri-infektiot

1801

2,5

Taulukko 2. Käypä hoito -sivujen kautta 10 eniten haettua suositusta ajalla 1.4.2005 - 30.9.2005

Otsikko

KPL

%

Alaselän sairaudet

11577

3,8

Kohonnut verenpaine

11045

3,6

Alkoholiongelmaisen hoito

10947

3,6

Skitsofrenia

9292

3,0

Nivelreuma

8897

2,9

Depressio

8889

2,9

Elvytys

8625

2,8

Ihon bakteeri-infektiot

8513

2,8

Niskakipu

8136

2,7

Suusyöpä

7897

2,6
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Taulukot 3 ja 4 esittävät Käypä hoito -suositusten käyttöä Lääkärin tietokantojen kautta. Taulukossa 3 on esitetty Käypä hoito -suositusten käyttö ajalla 8.9.2005 - 8.10.2005 kymmenen
luetuimman suosituksen osalta. Taulukossa 4 on esitetty Käypä hoito -suositusten käyttö ajalla
1.4.2005 - 30.9.2005 kymmenen luetuimman suosituksen osalta.

Taulukko 3. Lääkärin tietokantojen kautta 10 eniten haettua suositusta ajalla 8.9.2005 - 8.10.2005

Otsikko

KPL

%

Virtsatieinfektiot

1122

6,1

Ihon bakteeri-infektiot

1000

5,4

Kohonnut verenpaine

921

5,0

Astma
Helikobakteeri-infektion diagnostiikka ja hoito
Runsaiden kuukautisvuotojen tutkimukset ja hoito

764

4,1

632

3,4

616

3,3

Nielutulehdus

564

3,1

Dyslipidemiat

554

3,0

Alaselän sairaudet

552

3,0

Äkillinen välikorvatulehdus

545

3,0
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Taulukko 4. Lääkärin tietokantojen kautta 10 eniten haettua suositusta ajalla 1.4.2005 - 30.9.2005

Otsikko

KPL

%

Virtsatieinfektiot

7049

7,4

Ihon bakteeri-infektiot
Ihon, hiusten ja kynsien sieniinfektiot: näytteiden otto, diagnostiikka ja vastauskäytäntö

6333

6,6

4163

4,4

Kohonnut verenpaine

4067

4,3

Astma
Helikobakteeri-infektion diagnostiikka ja hoito

3327

3,5

3182

3,3

Nielutulehdus

3089

3,2

Alaselän sairaudet

2907

3,0

Alkoholiongelmaisen hoito

2810

2,9

Aikuisten vaikean sepsiksen hoito

2662

2,8

2.5 Päätöksenteon tukijärjestelmä terveydenhuollossa
Tänä päivänä useimpiin työtehtäviin liittyy hyvin paljon tietojenkäsittelyä ja informaation hyödyntämistä työssä. Erilaisissa päätöksentekotilanteissa kaikki relevantti tieto ei välttämättä ole
saatavilla tai se on vaikeasti ymmärrettävässä muodossa. Lääketieteellisen tiedon määrä on
kasvanut huimaavaa vauhtia (Jousimaa 2001, 19). Yksittäisen ihmisen ei voi olettaa enää muistavan kaikkea tarpeellista tietoa, jota tallennetaan erilaisissa julkaisuissa ja elektronisessa muodossa tietokantoihin. Tiedot saattavat sijaita hajallaan erilaisissa tietojärjestelmissä, jolloin niiden etsiminen ja läpikäyminen päätöksentekotilanteessa saattaa viedä kohtuuttomasti aikaa
tehtävän päätöksen tärkeyteen nähden. Useinkaan pelkän yhden tiedon tietäminen ei vielä tuo
lisäarvoa päätöksenteolle, vaan tarvitaan vertailuja aikaisemmin tallennettuihin vastaaviin arvoihin. Tietoja halutaan yhdistellä, suodattaa, muokata, korostaa tai jotenkin muutoin jatkojalostaa, jotta oleellinen tieto saadaan irti massasta. Tiedon käsittelyä varten tarvitaan siis tehokkaita tietojärjestelmiä, jotka seulovat tarpeellista tietoa tietovarastoista ja tarjoavat sitä käyttäjällensä.

Lisäksi tietoa on eritasoista; raakadataa, informaatiota ja tietämystä. Raakadatalla tarkoitetaan
erilaisia koodeja, merkkejä tai signaaleja; se voi olla esimerkiksi yksi tietokannan tietue. Pelk-
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kä raakadata ei yleensä kerro käyttäjällensä mitään, ellei siihen liity jotakin muuta metatietoa,
jonka avulla siitä saadaan informaatiota. Metatieto on tietoa tiedosta ja se antaa tiedolle sen
sisällön merkityksen. Informaatioon liittyy jokin merkitys tai tulkinta, joka tekee sen merkitykselliseksi omassa kontekstissaan. Esimerkiksi tietokannan tietojen sijoittuminen oikeille paikoilleen ohjelman käyttöliittymässä tuo niille sen hetkisen merkityksen, jonka perusteella käyttäjä edelleen tekee omat tulkintansa. Omaksumisen, oppimisen ja kokemuksen kautta informaatio voi jalostua henkilön tietämykseksi, joka on yhdistelmä henkilökohtaisesti sisäistettyä
tietoa ja informaatiota. Tietämys ei usein ole ilmaistavissa formaalissa muodossa, vaan siihen
sisältyy aina henkilön omia käsitteellisiä malleja ja arvostuksia. Tietämyksen sisällyttäminen
tietojärjestelmään onkin vaikeinta verrattuna muihin tiedon lajeihin, koska koneelle suoritettavaksi annettavien toimintojen tulee olla ilmaistuina formaalissa muodossa. Kuitenkin tietämyksen saaminen tietojärjestelmien käyttöön olisi erittäin hyödyllistä.

Tiedon käytön moninaiset tarpeet ja käyttäjien halu saada järjestelmän tarjoamat tiedot itselleen parhaiten sopivassa muodossa asettavat järjestelmälle vaatimuksia sen toiminnallisuuden
suhteen. Järjestelmän tulee olla vuorovaikutteinen ja sen asetuksia tulee itse pystyä määräämään. Järjestelmän tulee tukea samojen tietojen monimuotoista käyttöä ja tietojen erilaista esitystapaa. Tällä tavoin käyttäjä voi muokata järjestelmää itselleen tai yleisemmin organisaation
toimintaan sopivaksi.

Päätöksenteon tukijärjestelmä (decision support system, DSS) on tietokonesovellus, joka on
kehitetty tukemaan monimutkaista päätöksentekoa ja ratkaisemaan ongelmia (Shim ym. 2002).
Sovellus analysoi järjestelmän käyttämää dataa ja ennalta määrätyn toimintalogiikan mukaan
ilmoittaa tietyistä asioista käyttäjälle. Ilmoitettavat asiat voivat olla yksittäisiä tiedoista koottuja vertailuja tai yhteenvetoja tai niiden lopputuloksia, joihin käyttäjän tulee reagoida. Tietoja
voidaan suodattaa ja muokata ja niitä voidaan yhdistellä toiminnassa käytettäviin ohjausmalleihin tai muuhun tietoon, minkä perusteella saadaan aikaan kehittyneempiä toimintamalleja.

Systeemityön standardointi- ja kehittämiskeskus (SYSTA 1997) määrittelee päätöksenteon
tukijärjestelmän organisaation tai liiketoiminnan johtamista palvelevaksi tiedon varastointi- ja
jalostusjärjestelmäksi.
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Jousimaa (2001, 46-47) on jaotellut päätöksentekoa tukevat toiminnot neljään eri ryhmään:
1. Tietokoneen avulla toteutetut ohjeistukset ja bibliografiset hakujärjestelmät (MEDLINE ja
Cochran library). Nämä informaation hallintaa tukevat järjestelmät tarjoavat kliinikolle tietoa, mutta eivät yleensä auta tiedon soveltamisessa yksittäiseen potilastilanteeseen.
2. Potilastietojärjestelmät, jotka sisältävät kliinisessä työssä ja sen päätöksenteossa tarvittavaa
potilastietoa. Tietojärjestelmien hyöty on, että ne voivat järjestää tietoa ja esittää sen eri
muodoissa.
3. Muistutteet ja herätteet, joiden tarkoitus on esimerkiksi väreillä tai muulla tavoin tuoda
esille potilaan tiedoissa normaalista poikkeavia arvoja tai ongelmia, jotka muuten mahdollisesti jäisivät kliinikolta huomaamatta.
4. Potilaskohtaisen tiedon ja tietämyksen yhdistäminen siten, että tietojärjestelmä ohjaa kliinikkoa hänen päätöksenteossaan.

Päätöksenteon tukijärjestelmä voidaan toteuttaa itsenäisenä järjestelmän kyljessä toimivana
sovelluksena, tai se voidaan ohjelmoida varsinaisen järjestelmän sisälle, jolloin sen toiminta
sisältyy jo järjestelmän sisäiseen toimintamalliin. Useimmiten tämäntyyppiset tukijärjestelmät
ovat tietylle kohdealueelle ja tietyn päätöksenteko-ongelman ympärille kehitettyjä kokonaisuuksia. Päätöksenteon tukijärjestelmän avulla voidaan tukea käyttäjän toimintaa automatisoimalla tietojen rutiininomaista analysointia. Analysoinnin perusteella käyttäjälle voidaan ehdottaa tilanteeseen sopivia toimenpiteitä, jotka käyttäjä voi joko hyväksyä tai jättää hyväksymättä.
Juuri järjestelmän vuorovaikutteisuus erottaa päätöksenteon tukijärjestelmän muista tietoa raportoivista sovelluksista; tietoa ei tarjota vain passiivisesti, vaan sitä pyritään yhdistämään ja
tarjoamaan käyttäjälle siten, että se antaa uusia eväitä päätösten tekemiseen.

Terveydenhuollon piirissä ollaan siirtymässä yhä enenevässä määrin sähköisiin järjestelmiin,
joissa potilaiden tiedot tulevat sijaitsemaan. Kansallisen terveyshankkeen osana toteutettavan
sähköisten potilasasiakirjajärjestelmien määrittelytyön yhtenä tuloksena on, että vuoden 2007
loppuun mennessä käyttöön tulee ottaa valtakunnallinen sähköinen sairauskertomus. Tuolloin
käytettävään potilastietojärjestelmään tulee sisältyä ns. rakenteiset ydintiedot, joiden tulee olla
saatavilla avoimien rajapintojen kautta yli organisaatiorajojen, ja tietojen tulee olla tallennettuna yhtenevässä muodossa. Järjestelmän kehittämisessä tulee huomioida riittävä tietoturva ja
potilaan suostumus tietojen käsittelyyn. (STM 2003, 29-30.)
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Siirtyminen sähköisiin potilastietojärjestelmiin ja niihin tallennettavien tietojen rakenteellisuus
mahdollistavat myös automaattisen päätöksenteon tuen tuomisen kliinikon työn tueksi (STM
2003, 31). Terveydenhuollon alalla päätöksenteon tukijärjestelmä voidaan määritellä tietokonesovellukseksi, joka avustaa kliinikkoa potilaan hoitoa koskevassa päätöksenteossa. Järjestelmä
tarjoaa potilaan hoitotilanteeseen liittyviä potilaskohtaisia arviointeja tai kehotteita, jotka on
valikoitu potilaan tietojen perustella (Delaney ym. 1999). Yleensä päätöksenteon tukijärjestelmä sisältää kolme komponenttia: tietämyksen, säännöt ja ohjelmiston. Tietämys koostuu hoitosuosituksista, yleisluontoisista ja asiantuntijoiden räätälöimistä tietokannoista. Tietämys
muunnetaan edelleen säännöiksi, joita järjestelmässä käytetään. Ohjelmisto soveltaa tietämystä,
sääntöjä, potilastietoja ja kliinistä tietoa, joiden perusteella se tuottaa päätöksenteon tukea. (National Electronic Decision Support Taskforce 2002, 21.) Päätöksenteon tuen määritelmiä on
tehty useita; tarkemmin määritelmiin voi tutustua esimerkiksi Australian kansallisen työryhmän tekemän Electronic decision support for Australia’s health sector -raportin (National Electronic Decision Support Taskforce 2002) avulla. Raportissa on määritelty kansallisessa tasolla
maan terveydenhuollossa käytettävien päätöksenteon tukijärjestelmien yhteiset suuntaviivat ja
annettu ohjeistusta järjestelmien arvioimiseen.

Potilaan hoitotyön tukena käytettävä järjestelmä tutkii potilaan tiedot ja yhdistää niihin tapauskohtaisesti relevanttia lääketieteellistä tietämystä päättelytyön suorittamiseksi. Järjestelmään
ohjelmoidun tekniikan avulla tarkistettavaksi tuodaan vain kussakin tapauksessa tarpeellisia
kriteereitä, joiden perusteella järjestelmä ilmoittaa käyttäjälle potilaan hoidossa huomioon otettavista tiedoista. Päätöksenteon tukijärjestelmiä terveydenhuollossa voidaan soveltaa erilaisten
kliinisten tehtävien suorittamiseen, esimerkiksi
•

hälytysten ja muistutusten luomiseen, esimerkkinä lääkeinteraktiot tai potilaan sairauskertomukseen kirjatut lääkeallergiat,

•

diagnoosin teon avustamiseen, jos potilaalla on harvinainen sairaus tai lääkärillä ei ole
vielä kokemusta diagnoosien tekemisestä,

•

hoidon arviointiin ja suunnitteluun, jolloin järjestelmä voi esimerkiksi tarkkailla virheitä tai muita epäloogisuuksia hoitosuunnitelmasta ja tuottaa hoitosuunnitelmia potilastietoihin ja hoitosuosituksiin perustuen,

•

tiedon hakuun erilaisista tietokannoista, haussa voi olla mukana tietoa käyttäjänsä tarpeista ja upotettua tietoa hakutulosten tärkeyden arvioimiseen, ja
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•

kuvien tunnistamiseen ja tulkintaan; erilaisia kuvia voidaan seuloa automaattisesti ja
vain hälyttäviä tuloksia sisältävät kuvat voidaan toimittaa lääkärin tarkistettavaksi. (National Electronic Decision Support Taskforce 2002, 25.)

Päätöksenteon tukijärjestelmä antaa tukea hoitotilanteen päätöksentekoon ja voi tuoda esille
jopa asioita, jota hoitava henkilö ei ole osannut ottaa huomioon. Järjestelmä auttaa huolehtimaan, että poikkeavat koetulokset havaitaan, potilaat saavat näyttöön perustuvaa hoitoa, suunniteltu seuranta toteutuu ja hoitoon liittyvät riskit minimoidaan (STM 2003, 31). Nämä asiat
vaikuttavat potilasturvallisuuteen ja viime kädessä parantavat potilaan saaman hoidon laatua.

Kansainvälisten tutkimusten mukaan päätöksenteon tukea on käytetty terveydenhuollon piirissä eniten lääkehoidon ohjaamiseen, jossa on myös saatu eniten näyttöä päätöksenteon tuen
tuottamasta hyödystä. Päätöksenteon tukijärjestelmän käytöstä ja sen tuloksista on esitetty kattava katsaus Electronic decision support for Australia’s health sector –raportissa (National
Electronic Decision Support Taskforce 2002, 25).

Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että kliiniset päätöksenteon tukijärjestelmät ovat vähentäneet lääkärin tekemiä virheitä ja parantaneet potilaan saamaa hoitoa. Tuoreessa kokoomatutkimuksessa (Kawamoto ym. 2005, 8) seulottiin yli 10 000 kliinisen päätöksenteon tukijärjestelmää käsittelevää artikkelia, joiden joukosta lopulta lähempään tarkasteluun otettiin 70 tutkimusta. Tutkimuksessa pyrittiin määrittelemään ne ominaisuudet, jotka hyödyttävät eniten päätöksenteon tukijärjestelmän käyttöä. Tutkimustulokset osoittavat, että terveydenhuollon sektorille toteutettavan päätöksenteon tukijärjestelmän tulisi a) tarjota automaattisesti päätöksenteon
tukea osana kliinikon työprosessia, b) tuottaa päätöksentukea päätöksentekotilanteessa ja paikassa, c) tarjota toteuttamiskelpoisia suosituksia ja d) käyttää tietokonetta tuottamaan päätöksenteon tukea. Kaikkien näiden ominaisuuksien tarkoituksena on tehdä päätöksentukijärjestelmän käyttö helpommaksi kliinikolle. Tehokkaasti toimivan järjestelmän tulee minimoida
kliinikon ponnistelut hänen toimiessaan vuorovaikutuksessa järjestelmän kanssa. (Kawamoto
ym. 2005, 8). Suomalaisessa tutkimuksessa tehokkaasti toimivan päätöksentuen järjestelmän
lähtövaatimuksiksi on todettu kolme asiaa: 1) lääkärin on laadittava reseptit ja 2) tehtävä tutkimuspyynnöt tietokoneen avulla sekä 3) kirjattava potilaan tulosyy tai diagnoosi heti vastaanoton alussa. Parhaimpaan tulokseen pääsemiseksi ajan tasalla olevien potilastietojen ja esimerkiksi jatkohoitosuunnitelman tulee olla saatavilla rakenteisessa muodossa, jotta järjestelmä
pystyy vertaamaan niitä hoitosuositukseen. (Kunnamo & Jousimaa, 2004.)

22

Myös Käypä hoito -suosituksia voidaan yhdistää päätöksenteon tukijärjestelmään antamaan
tietoa lääkärille potilaan hoitoa koskevista hoitosuosituksista. Tällä hetkellä hoitosuositukset
ovat vielä erillään varsinaisesta potilastietojärjestelmästä, mutta niiden käyttöä voisi tehostaa
sisällyttämällä ne päätöksenteon tukijärjestelmän kautta esimerkiksi sairauskertomukseen kirjattavan diagnoosin yhteyteen. Hoitopäätöksiä tehtäessä voidaan ottaa huomioon erilaisille
diagnoosi- tai ongelmaryhmille tuotetut Käypä hoito -suositukset ja alueelliset hoito-ohjelmat
(STM 2003, 31). Tällä tavoin järjestelmän tarjoamien hoitosuositusten avulla voidaan tukea
yhtenäisten hoitokäytäntöjen saavuttamista. Parhaassa tapauksessa hoitosuositusten käyttöä
päätöksenteon apuna voidaan dokumentoida koko hoitoprosessin ajalta, jolloin voidaan todentaa, mihin tehdyt hoitopäätökset pohjautuvat ja siten saada käsitystä hoitosuositusten käytöstä.

Päätöksenteon tukijärjestelmien toiminnan monimutkaisuus vaihtelee, ja teknisesti on mahdollista toteuttaa hyvinkin yksityiskohtaisia tarkistuksia järjestelmään. Yksinkertaisimmillaan järjestelmä voi tarkistaa lääkemääräyksen annoskoon ja monimutkaisimmillaan se voi tuottaa
potilas- ja tilannekohtaisia huomautuksia: järjestelmä voi huomioida potilaan yksilöllisiä hoitotietoja ja tuottaa kullekin potilaalle räätälöidyn yksilöllisen hoitosuosituksen. Tämäntyyppisestä järjestelmästä käytetään nimitystä aktiivinen päätöksentukijärjestelmä. Tällöin järjestelmä
tarjoaa tietoa aktiivisesti ilman erillistä pyyntöä ja passiivisessa järjestelmässä käyttäjän on itse
halutessaan pyydettävä tietoja. Mitä hienostuneempaa päätöksenteon tukea järjestelmältä halutaan, sitä syvällisemmin on myös järjestelmän kehittäjien ymmärrettävä järjestelmän taustalla
vaikuttava toiminta. Tämä asettaa haasteita järjestelmien kehittäjille, vaikka Suomessa ollaankin edelläkävijöitä sähköisten hoitosuositusten hyödyntämisessä. (Kunnamo & Jousimaa,
2004.)

Terveydenhuollon päätöksenteon tukijärjestelmän mahdollista toiminnallista toteutusmallia ja
esimerkkejä järjestelmän lähettämistä huomautuksista on ehdotettu Juha Konosen Savoniaammattikorkeakoulun tietojenkäsittelyn opinnäytetyössä (Kononen 2004). Teknisen toteutuksen yksi tapa on puolestaan esitelty Antti Komulaisen raportissa (Komulainen 2004). Raportit
on tuotettu Lääkehoidon kehittämiskeskus ROHTO:n ja Savonia-ammattikorkeakoulun toteuttamassa Päätöksenteon tuki -hankkeessa.
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2.6 Tietojärjestelmien ja toiminnan rinnakkain kehittäminen
Tietojenkäsittelyä vaativassa työssä käytettävien tietojärjestelmien tulisi tukea toimintaa. Näin
ei kuitenkaan aina ole, vaan tietojärjestelmien koetaan jopa monimutkaistavan työskentelyä.
Hyvin usein toimintaprosessien muuttaminen aiheuttaa myös muutostarpeita tietojärjestelmiin
ja päinvastoin. Tietojärjestelmiä ja toimintaa tulisikin kehittää rinnakkain, jotta ne saataisiin
toimimaan toisiaan täydentävästi. Tämä edellyttää kohdealueen nykyisen toiminnan, tietojen ja
tiedon tarpeiden kartoittamista ja kuvaamista. Kuvauksien perusteella löydetään kehittämiskohteita sekä työtoiminnasta että tietojärjestelmistä ja näiden perusteella voidaan tarvittaessa hahmotella tavoitetilan kuvaus. Yksi tähän tarkoitukseen soveltuva viitekehys on toiminnan teoria
ja työtoiminnan malli, joita käytetään myös tämän tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä.
Mallin lähtökohtana on ajatus toiminnan verkostomaisuudesta, jonka mukaan kaikki toimintokokonaisuudet vaikuttavat toisiinsa erilaisina osatekijöinä. Kullakin hetkellä vain osa tekijöistä
tukee kokonaisuutta ja kokonaisuutta ympäröivä maailma muuttuu koko ajan, jolloin myös
kokonaisuutta tukevat tekijät muuttuvat. Tätä ajatusmallia voidaan hyvin soveltaa tietojärjestelmiin ja niiden kehittämiseen toiminnan tueksi. Työtoiminnan mallista johdetun ActADmallin (Activity analysis and development) ja siitä sovellettujen menetelmien käyttöä erilaisiin
kohteisiin kuvataan PlugIT-hankkeessa tehdyssä Toimintalähtöisyys tiedon tarpeiden, tiedonkulun ja ohjelmistovaatimusten selvittämisessä –raportissa (Toivanen ym. 2004).

Totuttujen toimintatapojen muuttaminen on hidasta, ja muutoksien läpivienti ei onnistu ilman
aktiivisia toimenpiteitä asian hyväksi; tässä tapauksessa hoitosuosituksen, -ketjun tai –
ohjelman toimeenpano edellyttää aktiivista toimintaa ja käytäntöjen muutosta tukevia toimia.
Nykykäytäntöihin verrattuna osa suosituksista sisältää huomattavia muutoksia ja joidenkin
hoitosuositusten käyttöönotto edellyttää uusia tietoja tai taitoja. (Mäntyranta ym. 2003, 14-15.)
Tämä tuo muutoksia myös työprosesseihin.

Yleensä merkitsevää on se, kuinka muutos pyritään saamaan aikaan. Muutosten yhteydessä on
tärkeää huolehtia työntekijöiden tukemisesta, niin asennetasolla kuin konkreettisten työtä tukevien resurssien myöntämisellä. Useimmiten uusia toimintatapoja on hyvä käydä yhdessä läpi,
jotta uudet asiat selviävät kaikille työyhteisön jäsenille. Yleensä ihmiset ovat kiinnostuneita
vaikuttamaan oman työnsä sisältöön, ja keskustelemalla heidän kanssaan voidaan huomioida
heidän mielipiteensä muutoksen toteuttamisesta. Keskustelulla ja tulevaisuuden suunnittelulla
voidaan myös motivoida henkilöstöä muutosten läpivientiin ja heille voidaan osoittaa, ettei
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kenenkään tarvitse opetella uusia toimintatapoja yksin, vaan eteenpäin pyritään yhteisvoimin.
Tällä tavoin voidaan tukea uuden toiminnan saattamista käytäntöön siten, että myös sen kanssa
työskentelevät henkilöt sitoutuvat toimimaan uuden toimintatavan mukaisesti. Henkilöstön
hyvinvoinnin, osaamisen ja työn kehittämismahdollisuuksien on osoitettu olevan sidoksissa
toisiinsa ja niiden tekijät ovat löydettävissä usealta eri tasolta (Elovainio ym. 2001). Kun henkilöstö huomioidaan muutoksissa, pidetään yllä työympäristön toimivuutta. On tärkeää antaa
aikaa esimerkiksi uusien toimintatapojen soveltamiseen ja niiden kouluttamiseen henkilöstölle.

Työtä ja sen toimintojen kehittämistä tukeviin resursseihin kuuluvat myös työhön sopivat tietojärjestelmät, joissa on huomioitu työprosessin kulku ja sen asettamat vaatimukset tietojärjestelmälle. Tietojärjestelmiä kehitettäessä tulisi ottaa huomioon niiden loppukäyttäjien mielipiteet siitä, miten tietojärjestelmän toiminnot saadaan parhaiten tukemaan toimintaa. Järjestelmän
loppukäyttäjillä on usein paras käsitys siitä, miten työprosessit todella etenevät, esimiestasolta
kysyttäessä ei välttämättä saada tarpeeksi tarkkoja vastauksia työprosessista ja järjestelmän
toiminnasta. Tämän vuoksi olisi tärkeää saada loppukäyttäjät mukaan tietojärjestelmien kehitystyöhön. Lisäksi loppukäyttäjien mukanaan tuoma toimialan tuntemus on kehitystyölle iso
etu verrattuna siihen, että kehitysryhmä muodostuisi ainoastaan tietotekniikkaa tuntevista henkilöistä. Tällöin tietojärjestelmää kehittävällä työryhmällä on pääsääntöisesti paremmat mahdollisuudet onnistua tekemään tietojärjestelmästä todella työn kulkua palveleva järjestelmä.
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3

HAASTATTELUTUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TULOKSET

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata Käypä hoito -suositusten käyttöä ja niiden vaikutusta hoitotilanteen päätöksiin. Tavoitteena oli selvittää suositusten käyttöä niin yksilö- kuin
organisaation tasolla ja kuvata suositusten käyttöä hoitoprosessin näkökulmasta. Lisäksi selvitettiin Käypä hoito -suositusten pidemmän aikavälin vaikutuksia ja terveydenhuollon ammattilaisten mielipiteitä päätöksenteon tuesta ja sen mahdollisista soveltamiskohteista.

3.1 Haastattelututkimuksen taustatiedot
Tutkimus on luonteeltaan kvalitatiivinen ja aineisto kerättiin teemahaastatteluilla (Liite 3).
Haastateltavia oli yhteensä yhdeksän, joista kuusi oli naisia ja kolme miehiä. Kaikki henkilöt
työskentelivät perusterveydenhuollossa. Haastatelluista neljä oli lääkäreitä, kolme sairaanhoitajia, yksi diabeteshoitaja ja yksi ravitsemusterapeutti. Ikäjakauma vaihteli välillä 29 – 54 vuotta
ja työkokemuksen määrä nykyisen kaltaisista työtehtävistä vaihteli kahdesta vuodesta 29 vuoteen. Yli puolella haastatelluista työkokemusta oli pitkälti yli 15 vuotta ja nuoremmilla keskimäärin runsas viisi vuotta. Kaksi haastatelluista työskentelee Käypä hoito -suositusten työryhmissä. Haastattelut tehtiin yksilöhaastatteluina kesän 2005 aikana Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella. Haastatteluteemat ja -kysymykset lähetettiin etukäteen haastateltaville tutustuttaviksi kolmea poikkeusta lukuun ottamatta. Yhden haastattelun kesto oli 35 – 45 minuuttia ja
haastattelut nauhoitettiin äänitallenteina.

3.2 Käypä hoito -suositusten käyttö
Haastateltavia pyydettiin kuvaamaan, miten he käyttävät Käypä hoito -suosituksia päivittäisessä työssään, milloin he kokevat ne hyödyllisimmiksi sekä missä tilanteessa ja millä tavoin he
käyttävät Käypä hoito -suosituksia. Lisäksi heitä pyydettiin arvioimaan, miten suosituksia käytetään hoitoprosessissa ja ovatko haastateltavat tietoisia muiden ammattiryhmien Käypä hoito suositusten käyttötavoista.
3.2.1 Käytön määrä ja käyttötarkoitus yksilötasolla
Kahden haastatellun työssä Käypä hoito -suositukset ovat koko ajan taustalla ja yksi vastaaja
kertoi käyttävänsä niitä lähes päivittäin. Kaksi vastaajaa sanoi käyttävänsä Käypä hoito -
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suosituksia viikoittain, kolme vastaajaa vastasi muutaman kerran kuukaudessa, ja yksi vastaaja
arvioi käyttävänsä Käypä hoito -suosituksia harvoin (Kuvio 1).

Käypä hoito -suositusten käytön määrä

11 %

työn taustalla jatkuvasti

22 %

päivittäin
viikoittain
34 %

11 %

muutaman kerran kk
harvemmin

22 %

Kuvio 1. Käypä hoito -suositusten käytön määrä

Haastateltavien mielipiteet käytön tiheydestä jakautuivat enimmäkseen työnkuvien mukaan.
Useimmat hoitohenkilökuntaan kuuluvat, erityisesti itsenäistä työtä tekevät, kertoivat käyttävänsä Käypä hoito -suosituksia hyvin paljon tai niiden vaikuttavan jatkuvasti työn taustalla:
”Eli esimerkiksi kun tulee tuo suositus, niin on tavallaan niin kun se oma ajatus,
se voi olla paperilla tai päässä, siitä mitä kuuluu jonkun tietynlaisen potilaan ohjaukseen. Niin sen voi tehdä, sen rungon ihan tavallaan tuon Käypä hoito suosituksen pohjalta itselleen. Tai sitten niin kun päivittää tavallaan, miten minä
olen tähän asti tehnyt ja mitä täällä nyt tulee uutta. Et lähinnä niin. … No, kyllä
se varmastikin on tässä minun työssä tavallaan, että mä niin kun sen oman viitekehyksen niin kun rakennan sen pohjalta.”
Loput hoitohenkilökunnan edustajat käyttivät suosituksia harvemmin; heidän työnsä liittyi
enemmän päivystystilanteisiin ja pitempiaikaisten potilaiden yhteydessä konsultoidaan lääkäriä.

Lääkärit kertoivat käyttävänsä Käypä hoito -suosituksia lähes viikoittain tai muutamia kertoja
kuukaudessa. Käypä hoito -suosituksista katsotaan myös yleisiä hoitolinjoja tavoitteena oman
organisaation toiminnan kehittäminen. Kuitenkin suurin käyttötarkoitus on yksittäisen taudin
hoitokäytäntöön kuuluvien tutkimuksien ja lääkehoitojen tarkistaminen:
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”Kyllä, siihen on siis semmoinen…pitää nyt tietää tietysti, et mikä se vaiva on tai
tämmöinen näin, mutta siinä, että jos minä nään vaikka, että tässä on osteoporoottinen nainen, tai epäilen osteoporoosia, niin sitten mä katson näin mitä kuuluu
tsekata. En mä millään voi tietää tai muistaa kahdensadan tai monenko sadan taudin niin kun mitä kannattaa tutkia, mitä ei. Siinä se niin kun auttaa. Se on semmoinen muistilista. Sitten mä katson että kannattaa ottaa nuo labrat, siinä vaiheessa kannattaa laittaa noi lääkitykset ja noi tutkimukset ja tämmöstä
näin…etten mä vaan niin kun tee mutuna, tai tee turhia tutkimuksia, tai liian vähän tutkimuksia, tai tee rutiinisti sillä tavalla, joka on niin kun turhaa. Et siinä se
auttaa. Mutta ei se auta siinä niin kun välttämättä siinä diagnoosin teossa.”
Hoitohenkilökunta kuvasi katsovansa Käypä hoito -suosituksista käytännön hoito-ohjeita; asioita, joita pitää tehdä seulana tai sulkea pois ennen kuin potilaalle annetaan aika lääkärille;
yleisiä hoitolinjoja; hoitoon kuuluvia laboratoriokokeita, tutkimuksia ja toimenpiteitä; tavoitearvoja; taudin oireita; tilastoja koulutustarkoitukseen ja potilasohjeita. Suositukset nähtiin
erityisen hyödyllisinä harvoin sattuvien tilanteiden kohdalla:
”Semmoisissa, jotka ovat erikoisempia, harvoin sattuvia tilanteita. Voin sanoa juhannukselta viimeksi, välittömästi kun saatiin tietää, että meille tulee kyyn purema, niin me printattiin sieltä Käypä hoito -suositukset meille ja sitten käytännössä
tehtiin vielä niin, että jätettiin ne yövuoroon tulijoille samat tulosteet, että ei tarvitse olla pelkän verkon varassa. Kyyn puremaa ei satu ihan joka päivä.”
Eniten hyötyä Käypä hoito -suosituksista arvioitiin olevan tarkistettaessa jonkin taudin tavoitetasoja, tarkistettaessa mitä tutkimuksia tai lääkkeellisiä hoitoja jonkin taudin hoitokäytäntöön
kuuluu, haettaessa lisätietoa etukäteen vastaanotolle tulevan potilaan asiasta tai sairaudesta,
harvinaisempien tautien tai erikoisten tilanteiden kohdalla, perusteluina asiakkaille ja muulle
henkilökunnalle. Suosituksia käytettiin myös koulutuksessa, työhön perehdytyksessä ja haettaessa tuoreinta tietoa hoitokäytännöistä.

Yleisesti haastatellut kertoivat käyttävänsä Käypä hoito -suosituksia muistin tukena tai taustatukena ja omien tietojen päivittämisessä. Lisäksi suosituksia mainittiin käytettävän päätöksenteon tukena ja eräänlaisena laaduntarkkailun välineenä.
3.2.2 Käyttötapa ja tilanne
Kaikki haastatellut käyttävät Käypä hoito -suosituksia työaikanaan eniten Terveysportin kautta,
joko omalta kiinteältä työpisteeltään tai vuodeosastolla kiertokärryn tai kannettavan tietokoneen avulla. Jokaisessa työyhteisössä on toimivat tietoliikenneyhteydet ja Terveysportti on
yleisesti internet-selaimen aloitussivuna. Terveysportin kautta käytettiin myös monia muita
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sieltä löytyviä palveluita kuten Pharmaca Fennicaa, diagnoosiluokitusta, lääkärin cd:tä ja lääkeinteraktiotietokantoja. Terveysporttia ja Käypä hoito -suosituksia pidetään myös varsin luotettavina lähteinä, mikä osaltaan lisää niiden käyttöä.

Käypä hoito -suositusten käyttö koettiin yleisesti helpoksi. Muutama haastateltava mainitsi
tarvitsevansa aikaa perehtyäkseen suositukseen, koska niissä on paljon tietoa. Lisäksi mainittiin verkosta saatavien Käypä hoito -suositusten päivittyminen etuna painettuihin versioihin
nähden, joissa saattaa olla vanhentunutta tietoa. Vastausten perusteella painettujen lähteiden
käyttö on selvästi vähentynyt ja niitä luetaan vain satunnaisesti. Uusi suositus voidaan lukea
vapaa-ajalla tai kotona esimerkiksi Duodecim-aikakauskirjasta, jostakin muusta suosituksia
julkaisevasta ammattilehdestä, tai Käypä hoito -suosituksen itse tulostetusta paperiversiosta:
”Silloin kun haluan nopeasti tietoa ja haluan tälleen niinkun selata, niin kyllä se
on Terveysportin kautta aina. Sitten taas kun näin päivitän omia tietoja, niin aika
paljon luen sitten Duodecimistä, kun siitä tulee uudet. Joko jos on minulle tärkeä
asia, niin luen sen koko jutun laajempana painoksena tai sitten, jos on minulle
vähemmän tärkeä, niin luen sen tiivistelmän. Kaikista ainakin luen sen tiivistelmän. … Sillä tavalla minä koen helpoksi, kun minun on pitänyt päivittää omaa
päätä, kun ne on ryhdikkäästi siinä ne asiat, niin se on hyvä. On noin niin kun
opiskelumetodina kans hyvä käydä läpi näin.”
Kun uusi Käypä hoito -suositus tai sen päivitetty versio ilmestyy, yli puolet haastatelluista tutustuu siihen välittömästi. Tässä vaiheessa suosituksesta omaksutaan uudet asiat, joiden perusteella tarvittaessa tarkistetaan omat käytännöt. Tällöin asiaa on etukäteen läpi käyty, kun se
seuraavan kerran tulee esille potilastilanteessa. Loput haastatelluista vastasi katsovansa Käypä
hoito -suositusta hoidon alkuvaiheessa tai silloin, kun asia ensimmäisen kerran tulee vastaan.
Toisaalta todettiin, ettei kaikkia Käypä hoito -suosituksia käytetä aktiivisesti.

Käypä hoito -suosituksia käytetään kaikentyyppisissä tilanteissa ja hoitoprosessin eri vaiheissa,
yhtä selvästi esille nousevaa käyttötilannetta ei ole. Suosituksia käytetään toisinaan potilaskontaktin aikana, joskus jopa akuuttitilanteessakin, mutta useimmiten suosituksia luetaan yksittäisen hoitotilanteen ulkopuolella:
”Sekä että. Täällä tietysti mulla ei ole tällaista potilaskontaktia, kun minä kiertelen tuolla noin [vuodeosastolla], niin ehkä vähemmän. Sielläkin mulla on kannettava tietokone kierrolla mukana, siinä on myös nettiyhteys. Niin kyllä mä voin
käydä sieltä, kun potilas on siinä petissä, niin voin käydä ja haenkin joskus tietoa.
Siinä on se ongelmatilanne, niin mä haen sen. Sitten tavallisessa vastaanottotyös-
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sä, niin kyllä mulla pyörii koko ajan se siellä alla, et mä voin jonkun asian tarkistaa. Käytän ihan online.”
Varsinkin kunnollinen suositukseen perehtyminen edellyttää runsasta ajan käyttöä, ja potilastilanteissa käyttö on nopeaa yksittäisten tietojen hakua. Jos tietoja tarvitsee kiireisessä tilanteessa, useimmat sanoivat katsovansa silloin esimerkiksi lääkärin cd:tä, josta saa nopeasti yksittäisiä tietoja. Osa haastateltavista oli kuitenkin omaksunut Käypä hoito -suosituksissa käytettävän
otsikoinnin, ja he sanoivat löytävänsä sen avulla tarvitsemansa tiedot suhteellisen nopeasti jopa
vastaanottotilanteessa. Kun suositus on aikanaan luettu, siihen ei välttämättä enää palata, ellei
hoidettava potilastapaus ole osoittautunut hankalaksi:
”No yleensä hoidon siinä ihan alkuvaiheessa katson, että mitenkä tämä pitäisi junailla. Mutta joissakin hankalampien potilaiden ongelmien kohdalla, kyllä sitä tulee kyllä tarkistettua…kun ei se ollutkaan sitä, mitä ajatteli, niin kahtoo, että vieläkö jotakin löytyisi fiksua. Diagnostiikkapuolella lähinnä.”
”Se on yleensä semmoisia kinkkisempiä, pitkällisempiä selvitettäviä, joita sitten…potilas käy kuitenkin useamman kerran vastaanotolla, niin sitten välillä saatan tarkistaa, hetkinen katonpa vielä tuonkin. Et harvoin ihan tälläsiä päivystyksellisiä asioita.”
Hoitohenkilökunta saattoi käyttää myös tavanomaisempia Käypä hoito -suosituksia työssään
perustellessaan asiakkaille tietyn taudin hoitokäytäntöjä. Esimerkkinä mainittiin talven 2005
flunssat, joiden yhteydessä usein jouduttiin perustelemaan, miksei parin sairauspäivän jälkeen
vielä määrätä lääkekuuria. Haastatellut kokivat hyväksi, että oli olemassa tutkittua tietoa, johon
voitiin vedota potilaalle perusteluja kerrottaessa.

Käypä hoito -suosituksia mainittiin käytettävän myös tehtäessä lähete erikoissairaanhoitoon.
Hoitotakuun käytännön toteutus perustuu monissa paikoissa Käypä hoito -suositukseen, josta
tarkistetaan, mitä asioita tulee olla tehtyinä ennen lähetettä erikoissairaanhoitoon. Varsinaisten
hoitotilanteiden ulkopuolella Käypä hoito -suosituksia käytetään myös koulutuksissa ja ryhmäohjauksissa. Näissä tilanteissa suosituksia käytetään kirjallisessa materiaalissa, esityskalvoissa
ja laskukaavoissa, esimerkiksi painoindeksissä.

Vastausten perusteella lääkärit ja hoitohenkilökunta käyttävät Käypä hoito -suosituksia arkipäivän työssään hieman eri tavoin: lääkärit käyttävät niitä hetkellisemmin tarkistaessaan tiettyjä asioita, vaikka noudattaisivatkin kyseisiä suosituksia työssään, kun puolestaan muu henkilöstö käyttää Käypä hoito -suosituksia useilla eri tavoilla. Heidän kanssakäymisensä asiakkai-
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den kanssa kestää pidempään, ja asiakkaat käyvät heidän luonaan usein ilman, että samalla
kertaa käytäisiin lääkärin vastaanotolla. Esimerkiksi diabeteksen hoidossa hoitosuosituksia
käydään läpi asiakkaan kanssa hyvinkin tarkkaan ja niihin palataan vuosi vuoden jälkeen esimerkiksi tavoitearvoista keskusteltaessa.
3.2.3 Käypä hoito -suositusten käyttö hoitoprosessissa
Käypä hoito -suositusten käyttöä ei kirjata erikseen potilaan tietoihin. Usein työyhteisössä on
käytössä talon sisäiset yhteisesti sovitut toimintatavat, joihin saatetaan viitata maininnalla potilaan jatkohoito-ohjeissa, esimerkiksi ”potilaalle on annettu x-ohjeet”. Tällöin maininta viestittää muille työntekijöille ko. hoitoon sisältyvät toimintatavat ja potilaan hoito-ohjeet sekä toimii
mahdollisena perusteluna. Useimmissa tapauksissa talon sisäiset tavat ovat Käypä hoito suositusten pohjalta tehtyjä paikallisia sovellutuksia tai hoitopolkuja, jotka on voitu tehdä jo
ennen suosituksen ilmestymistä. Erillinen perustelu kirjataan potilastietoihin siinä tapauksessa,
jos on poikettu Käypä hoito -suosituksesta tai talon sisäisestä toimintatavasta:
”Sillon kun tarvitsee perustella. Ja esimerkiksi tämmöisessä tilanteessa, että potilaalla on jotakin erityisiä toiveita, jotka nyt on vähän ei-johdonmukaisia eikä
asianmukaisia toteuttaa, niin silloin kun sitä potilaalle perustelee, niin siinä jo potilaalle kertoo, että tämä on tämä hoitosuositus, ja sitten sen myös kirjaa, koska
siitähän myöhemmin potilas voi valittaa, että kun hänen toivomuksiaan ei toteutettu. Niin, semmoisessa tilanteessa ainakin, mutta ei ihan tavallisissa jutuissa.
Mutta just näin, että se hoitopäätös tarvitsee jotain perustelua, muutakin kuin
vaan omaa mielipidettä, niin sillon.”
Merkintä tehdään myös, jos potilastapaus on ollut vaikea ja on jouduttu katsomaan toimintaohjetta tai suositusta, tai jos jatkossa on odotettavissa tapauksen jatkoselvittelyä. Usein myös oletetaan tai pidetään itsestään selvyytenä, että Käypä hoito -suosituksia käytetään, tai niiden käyttämättömyys luetaan ”rivien välistä”: tällöin hoito-ohjeet ovat toisenlaiset kuin Käypä hoito suosituksessa. Selkeää merkintää nimenomaan Käypä hoito -suositusten käytöstä tai käyttämättömyydestä ei siis tehdä.

Tieto päätöksistä ja noudatettavasta hoidosta siirtyy joko kirjallisessa muodossa tai se kerrotaan suusanallisesti; lääkäri joko kirjaa jatkohoito-ohjeisiin tai sanelee ne, tai tieto tulee esille
keskustellen ja sopimalla. Pienissä työyhteisöissä keskustelu toimii parhaiten tiedon välittämisessä, esimerkiksi lääkäri-sairaanhoitaja –työpareina työskenneltäessä. Keskusteluissa selvennetään yleisiä hoitokäytäntöjä, joita ei kirjata potilaan tietoihin. Keskustelua tapahtuu enemmän
yhteistyötä vaativissa pitkäaikaisissa hoitoprosesseissa. Yleisistä talon käytännöistä on yleensä
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myös olemassa kirjallinen ohje, josta ne voi tarkistaa. Yksi haastatelluista kertoi toisinaan
skannaavansa tieteellisen artikkelin mukaan potilaan sairauskertomuksen: tällöin potilastapaus
on ollut ongelmallinen ja skannattu artikkeli antaa lisätietoa potilaan sairauteen. Siten myös
hoitajat pystyvät saamaan lisätietoa potilaan sairaudesta. Joskus lääkäri voi myös laittaa osoitelinkin Terveysportissa olevaan artikkeliin, joka liittyy potilaan sairauteen.

Haastattelutilanteessa tuli esille ajatus Käypä hoito -suositusten käytön ylös kirjaamisesta: olisiko hyödyllistä ryhtyä kirjaamaan suositusten käyttöä potilaan tietoihin? Merkintä olisi hyödyllinen esimerkiksi pitkäaikaispotilaan hoidossa, jossa henkilökunnan vaihtuessa kulloinkin
käytettyjen hoito-ohjeiden välittyminen hoitoon osallistuville sekä tehostaisi toimintaa että
tekisi hoidosta pitkäjänteisempää. Toinen perustelu käytön kirjaamiselle oli, että niiden käyttö
voisi yleistyä laajemmaksi, jos potilastiedoissa olisi merkintä ”hoidetaan Käypä hoito suosituksen x mukaan”. Tällöin ne, joille kyseiset suositukset eivät ole entuudestaan tuttuja,
lukisivat ne. Samalla suositukset toimisivat myös päätösten perusteluina ja (jatko)hoidon ohjeistuksena.

Kysyttäessä haastateltavilta, pyritäänkö koko hoitoprosessi saattamaan Käypä hoito suosituksen mukaiseksi, vastaukset vaihtelivat: osa sanoi omassa työssään pyrkivänsä saattamaan hoitoprosessia Käypä hoito -suosituksen mukaiseksi ja opastavansa muitakin [hoitajia]
toimimaan sen suuntaisesti, ja osa oli sitä mieltä, ettei se ole mahdollista tai välttämätöntä:
”Käytännössähän se ei ole mahdollista. Niin yksinkertaisia tapauksiahan ei ole
olemassakaan, kuin Käypä hoito -suosituksissa on. Elävässä elämässä ei ole
semmoista potilasta, jolla on vaan yksi tauti, johon käy yksi hoitosuositus. Yleensä niillä on aina useampi tauti, ja niiden hoitosuositukset tai lääkityssuositukset
mennee jotenkin ristiin. Aina siellä joutuu sitten kokemuksen tai tämmösen perimätiedon perusteella tekemään kompromisseja, vastauksia ei aina löydy.”
”Siinä voi tulla jotakin muuta matkaan, tai asiakas ei halua [edetä] sen mukaisesti.”
Osa vastauksista painotti paikallisten resurssien ja tarpeiden huomioimista Käypä hoito suosituksen soveltamisessa. Tällöin todettiin, että Käypä hoito -suositusta ei pidä noudattaa
orjallisesti koko prosessin osalta, vaan siitä tulee muokata taloon sopiva käytäntö, jolloin Käypä hoito -suosituksesta poimitaan omaan toimintaan sopivat kohdat:
”Ei. Kyllähän siinä kuitenkin on aina paikalliset tarpeet ja asiat. Se on sellainen
suositus ja hyvä linjaus, mutta ei sitä pysty aina toteuttamaan eikä se ole tarkoi-
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tuksenmukaistakaan siinä muodossa, vaan kyllä se aina muokataan omiin olosuhteisiin. Meillähän käytiin varmaan parin vuoden ajan läpi Käypä hoito suosituksia omissa lääkäreiden koulutustilaisuuksissa. Eli jokainen otti vuorollaan
jonkun jutun, ja teki siitä lyhennelmän. Idea oli, että tarkistaisi samalla, mitkä
ovat hoitolinjat KYS:ssä ja miten tämä pelaa tässä meidän systeemissä ja meidän
yhteistyössä erikoissairaanhoidon parissa. Miten se menee Käypä hoito suosituksen mukaan. Käytännölle on mietitty jatkoa, jolloin siinä olisi hoitajatkin
mukana ja silloin räätälöitäisiin miten meillä tehdään.”
Haastateltavia pyydettiin myös arvioimaan, rikkoontuuko hoidon yhtenäisyys, jos kaikki hoitoketjussa mukana olevat toimijat eivät ole tietoisia Käypä hoito -suosituksista tai noudata niitä.
Pieni osa haastatelluista oli sitä mieltä, että potilaan saama hoito on joka tapauksessa yhtenäistä, vaikka potilas kävisi useamman toimijan luona hoitoprosessin aikana. Perusteluina nähtiin
lääkärin määräämän hoitolinjan noudattaminen alusta loppuun potilaskohtaisesti. Eroja voi olla
kuitenkin eri lääkäreiden välillä hoitolinjojen valitsemisessa:
”Vaihtelee hirveästi. Tiedän, että kaikki eivät käytä sitä, se on hyvin yksilöllistä
kuka hoitajista ja lääkäreistä käyttää, ei ole sellaista selkeää linjaa, että käytettäisiin…[rikkoontuuko yhtenäisyys?] Ei oikeastaan suoranaisesti, kyllä ne sitten
noudattaa sitä samaa ohjetta pitkään, se on tietysti paljon siitä kiinni, kuka sen
hoidon aloittaa, että millä linjalla se on sitten aloittanut. Että se on sitten silleen,
että jos joku toinen on aloittanut, vaikka minä tarkistan sitä tietoa, ja muutan sitä
hoitoa, niin se taas jatkuu kyllä sen mukaan. Siinä tullee kyllä sellasta pientä, että
on useampaa koulukuntaa mitenkä se tämän asian hoitaisi. Mutta yleensä pyritään, että meillä on silleen, että pyritään pitämään hoidot silleen, että sama jatkaa,
joka on aloittanut. Sillä sitä sitten pidetään yhdenmukaisina.”
Enemmistö haastateltavista totesi, että hoidon yhtenäisyys ei aina toteudu täydellisesti. Haastateltavat arvelivat ja osin tiesivätkin, että hoitokäytännöt vaihtelevat eri yksiköiden välillä, vaikka omassa yksikössä pyrittäisiin toimimaan systemaattisesti. Jos kaikki lääkärit esimerkiksi
eivät ole tietoisia Käypä hoito -suosituksista, hoidon yhtenäisyys kärsii. Työyhteisöön saattaa
tulla sijaisia tai nuoria lääkäreitä, jotka eivät ole vielä tietoisia kaikista hoitosuosituksista. Toisaalta esimerkiksi vastaanottotyössä työskentelevillä lääkäreillä saattaa olla niin tiukka aikataulu, että he eivät he ennätä tutustua Käypä hoito -suosituksiin ainakaan työajalla. Tällöin niihin
perehtyminen edellyttää viitseliäisyyttä ja haastatteluissa todettiinkin, etteivät kaikki niihin
omalla ajallaan paneudu. Yhteistyötä vaativissa hoitotilanteissa ongelmaksi koettiin hoitoon
osallistuvien terveydenhuollon ammattilaisten erilaiset ohjeet potilaalle:
”Eli se, mitä meidän talossa on pyritty tekemään, on se, että on luotu näitä hoitopolkuja ja siinähän yksi tärkeä tavoite on se, että me puhuttaisi yhdellä suulla niille asiakkaille. Eli se on todella suuri ongelma, että yksi sanoo sitä ja toinen sanoo
tätä. Se on potilaan kannalta tosi hankala tilanne. … Ilman muuta [rakoilua tapah-
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tuu] ja tämmösessä just niin kun elintapaohjauksessa ja ravitsemusohjauksessa,
niin tosi paljon. Se on tietysti se, että kun on se kaikki muukin informaatio, mikä
tulee tuolta tiedotusvälineistä ja sen asiakkaat taas voi helposti laittaa sitten esimerkiksi jonkun lääkärin suuhun tai näin että…on vaikea tietää aina, että mistä
niin kun lähtee ne tiedot, mitä kaikkea ihmiset tässä esittää, näitä tutkimukseen
liittyviä asioita.”
Vaikka yhteistyötä työyhteisöissä olikin ollut, eivät eri ammattiryhmät olleet kovin hyvin tietoisia toistensa toimintatavoista. Monet haastatelluista esittivät arvioita tai oletuksia siitä, miten
toiseen ammattiryhmään kuuluvat käyttävät Käypä hoito -suosituksia. Lääkärit totesivat, etteivät ole varmoja siitä, miten hoitohenkilökunta käyttää Käypä hoito -suosituksia. Lähinnä he
arvelivat Käypä hoito -suositusten olevan melko vieraita hoitohenkilökunnalle, tai että hoitajat
saattavat selailla hoitosuosituksia mutta eivät kuitenkaan käytä niitä aktiivisesti:
”Ne on vähän vieraampia nämä Käypä hoidot mun mielestä niin kun hoitohenkilökunnalle, että niin kun jotkut tietää, jotka käyttää aktiivisesti. Käyttää ehkä just
joitakin muutamia Käypä hoito –systeemejä, ei ehkä niin kun ainakaan konkreettisesti ole käytössä. Osittain se on johtunut ehkä siitä, että ei ole ollut esim. atksysteemejä niin hyvin käytössä. Enää minun mielestä sekään ei ole esteenä, kun
on paperiversiot olemassa. Ainut minkä mä tiedän, mitä joskus tulee vastaan, on
joku tämmöinen yksinkertainen esimerkki, kun joku virtsatietulehdusten hoito ja
Käypä hoito -suositus. Ja esimerkiksi hoitohenkilökunta jossakin vanhainkodissa
tai vuodeosastolla, niin osa voi olla hyvin kiinnostunut siitä, miten niitä oikeasti
kannattaisi hoitaa, ja milloin, ja niin poispäin ja sillä tavalla. Se on vaan semmoinen yksi esimerkki, ja ne ei käytä ehkä laajemmasti, toisaalta ei ne ehkä kaikki
sovikaan kaikkiin hoitopaikkoihin.”
Osa lääkäreistä oli sitä mieltä, että hoitajat haluavat mieluummin ohjeita, jotka kertovat miten
jossakin tietyssä potilastapauksessa menetellään. Oman ammattiryhmänsä sisällä lääkärit tiesivät, etteivät kaikki lääkärit käytä Käypä hoito -suosituksia, tai etteivät he ole niistä hyvin tietoisia. Hoitohenkilökuntaan kuuluvat tiesivät pääsääntöisesti lääkärien käyttävän Käypä hoito suosituksia. He myös tiesivät omien ammattiryhmiensä sisällä melko hyvin Käypä hoito suositusten käytön määrän ja tiedossa oli myös se, etteivät kaikki käytä niitä.

Yleensä haastatellut arvelivat erityisesti nuorten lääkärien hyötyvän ja käyttävän enemmän
Käypä hoito -suosituksia. Käyttöaktiivisuuden arveltiin myös olevan kiinni ihmisestä itsestään
eikä niinkään osattu arvioida, onko eri ammattiryhmien välillä selkeitä eroja. Pikemminkin
käytön nähtiin riippuvan siitä, kuinka innokas henkilö on yleensä etsimään tietoa asioista.
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Monet haastatelluista totesivatkin, että työyhteisössä tarvittaisiin enemmän yhteistyötä ja tilaisuuksia, joissa Käypä hoito -suosituksia käytäisiin läpi ja niistä sovellettaisiin talokohtaisia
käytäntöjä. Suositukset tulisi purkaa auki, jotta tiedettäisiin kuka mitäkin tekee ja missä vaiheessa hoitoprosessia:
”En ole hyvin tietoinen, koska sitä moniammatillista yhteistyötä on jonnekin
suuntaan, mutta minun mielestä sitä ei ole riittävästi. Silloin on vaikea tietää tätä
asiaa [käyttävätkö muut ammattiryhmät Käypä hoito -suosituksia]. … Johto ilman muuta kannustaa siihen suuntaan. Mutta toisaalta tulee niitä kommentteja,
että onhan niitä suosituksia ja jokainen lääkäri tekee niin kuin parhaaksi näkee.
Varmaan sitä ristiriitaakin on. Minun on hyvin vaikea arvioida sitä, miten hyvin
itse kukin toimii.”
Haastateltavat arvioivat, että Käypä hoito -suositusten yhteisellä läpikäymisellä niitä saataisiin
myös tehtyä tunnetummaksi työyhteisössä ja tietoisuus toisten toimijoiden toimintatavoista
lisääntyisi. Jos työyhteisön eri jäsenet olisivat paremmin tietoisia yhteisistä toimintatavoista,
myös hoitoprosessien mahdollista epäyhtenäisyyttä saataisiin vähennettyä.

3.3 Organisaatiotason suhtautuminen Käypä hoito -suositusten käyttöön
Haastatteluissa pyrittiin selvittämään, mikä on organisaatioiden asenne Käypä hoito suositusten käyttöä kohtaan ja miten Käypä hoito -suositusten käyttöä on neuvottu tai koulutettu organisaatiotasolla. Lisäksi haastateltavia pyydettiin kuvaamaan onko Käypä hoito suositusten käytössä jotain ongelmia, ja miten suositusten käyttöä voitaisiin tukea mahdollisissa ongelmatilanteissa.
3.3.1 Käypä hoito -suositusten koulutus, ohjeistus ja kannustus
Käypä hoito -suositusten käytöstä ei ole annettu varsinaista koulutusta työntekijöiden omissa
työyhteisöissä. Sen sijaan on saattanut olla joitakin muita koulutuksia, joissa mainitaan mm.
Käypä hoito -suositukset. Osassa työyhteisöistä oli ollut tarjolla koulutusta Terveysportin käyttöön. Useimmin Käypä hoito -suosituksiin liittyvä tietämys oli saatu talon ulkopuolisesta koulutuksesta. Tietyillä kapeammilla erityisaloilla (ravitsemus, diabetes ja elvytys) koulutusta oli
ollut nimenomaisesti työntekijän omaan erityisalaan liittyen. Näissä koulutuksissa on läpikäyty
tarkemmin erityisalaan liittyviä Käypä hoito -suosituksia, muita hoitosuosituksia tai protokollia. Haastateltavat, jotka kouluttavat muita, mainitsivat hakevansa uusinta tietoa Käypä hoito -suosituksista oman koulutuksensa tueksi.
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Lähes kaikki haastatellut totesivat, ettei Käypä hoito -suositusten käyttöön ole erityisesti ohjeistettu. Osa vastaajista kuitenkin mielsi esimerkiksi erilaisten hoitopolku-työryhmien olevan
eräänlaista ohjeistamista Käypä hoito -suosituksien käyttöön:
”No, on siltä osalta just, että on laadittu sitten tämmösiä hoitokäytäntöjä, hoitopolkuja, esimerkiksi diabeetikoille, verenpaineasiakkaille, reuma-asiakkaiden
kohdalla ja astma-asiakkaiden kohdalla, että millä lailla heidän hoitonsa täällä
meidän yksikössä ja meidän talossa järjestetään, ja meillä on tuota erikoissairaanhoitoa, niin miten se jakaantuu eri paikoissa. Ja nämä Käypä hoito -suositukset on
kyllä ollu yksi perusta näihin, kun niitä on pohdittu.”
Hoitopolkuja tai paikallisia sovellutuksia Käypä hoito -suosituksista oli tehty noin puolessa
haastateltavien organisaatioista. Käypä hoito -suosituksien läpikäyminen tässä tarkoituksessa
vaihteli hyvin paljon määrältään: osassa organisaatioita suosituksia oli käyty läpi hyvinkin aktiivisesti erilaisten työryhmien tai kokousten avulla, mutta toisessa ääripäässä (yhdessä organisaatiossa) Käypä hoito -suosituksia ei ollut käsitelty niiden käytäntöönpanon kannalta lainkaan:
”Siis perustasolla, ei [ole ohjeistettu tai koulutettu]. Ne ilmestyy Terveysportissa
ja Duodecimissä, mutta ei tuota sen käytäntöönpanoa täällä ruohonjuuritasolla,
niin ei sitä ole sen kummemmin ohjattu eikä tuota valvottu sitä. Ei opasteta mitenkään, että jokainen lukee ja oletetaan, että jokainen niitä tarvitseva lukee ja
toimii niiden mukaan. Ei sitä sen kummemmin opasteta.”
Kahdessa työyhteisössä Käypä hoito -suosituksia oli käyty läpi tarkemmin lääkäreiden omissa
koulutustilaisuuksissa tai miitingeissä. Tilaisuuksien tarkoituksena oli ollut, että jokainen tilaisuuteen osallistuva lääkäri vuorollaan esittelisi jonkun Käypä hoito -suosituksen tarkemmin
muille osallistujille:
”…mulla on ollu tää koulutuskalenterivastuu vuosikausia, niin tuota minä varmaan sitä joskus esitin, että käytäisi läpi näitä ja niitä käytiin läpi niin kauan kunnes kaikki, ne jotka olivat innokkaita esittelemään aina jonkun jutun, mutta sit ne
innokkaat loppu, elikkä kaikki oli…ja loput ei viittinyt enää niin, sit se oikeestaan
tyssäsi siinä vaiheessa, samat ei viittinyt koko ajan pyörittää, kun kaikki ei lähteny mukaan.”
Kysyttäessä, kannustetaanko organisaatiossa tai työyhteisössä Käypä hoito -suositusten käyttöön, puolet lääkäreistä vastasi ”ei”, ja puolet lääkäreistä sekä lähes kaikki muut ammattiryhmien edustajat puolestaan ”kyllä”. Erilaisten työryhmien koettiin olevan myös kannustamista
Käypä hoito -suosituksien käyttöön. Yhdessä organisaatiossa oli ollut kuntayhtymän tasolla
kokous, jossa sairaanhoitajille oli suositeltu Käypä hoito -suositusten käyttämistä hoitotakuun
myötä virallistetussa vastaanottotyössä. Tässä yhteydessä sairaanhoitajille oli myös lisätty
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käyttöoikeuksia Terveysporttiin. Useat haastatellut kokivat kannustamiseksi sen, että organisaatio tarjoaa yhteydet mm. Käypä hoito -suosituksien käyttöä varten:
”Ei täällä ole mitään tuota puhuttu asiasta. Muuta kun siis tarjotaan nämä yhteydet tietysti, se on tietysti semmoinen. Eihän se ole selvyyttä sekään joka paikassa,
että on nykyaikaiset yhteydet tai tämmöset hakutoiminnot, joka on niin kun ihan
perusedellytys joka työpaikassa…ei muuten, ei semmosta koulutusta tai semmosta hakukoulutusta ole saanut, en välttämättä sitä ehkä niin kun kaipaakaan tai tarviikaan.”
Joissakin organisaatioissa pidetään itsestään selvyytenä, että Käypä hoito -suosituksia käytetään ilman erillistä kehotusta. Erityisiä mainospuheita tai puolesta puhumista missään organisaatioissa ei ole ollut. Toisaalta osa haastatelluista vastasi, että Käypä hoito -suositusten käyttäminen on kiinni omasta kiinnostuksesta: niitä saa käyttää, jos haluaa.

Mielipiteet käytön ohjeistuksesta ja erityisesti kannustamisesta ovat jonkin verran ristiriitaisia.
Tämän tutkimuksen perusteella organisaatioissa ei vaikuttaisi olevan kovin selviä kannanottoja
tai linjauksia käytön puolesta tai vastaan, vaikka perusmyönteisyys suositusten käyttöön on
havaittavissa. Sama ohjauksellinen epäselvyys kuvastui myös haastateltaessa samaan työyhteisöön kuuluvia henkilöitä, samaan kysymykseen he saattoivat antaa erisuuntaisia vastauksia.
Haastateltava saattoi myös vastata suoraan kysymykseen suositusten käytön ohjauksesta "ei",
mutta toisaalta muussa yhteydessä hän kertoi, että Käypä hoito -suositusten käyttöön kannustetaan. Myös lääkärien ja muun hoitohenkilökunnan erityyppiset vastaukset kertovat oman esimiestason erilaisesta toiminnan ohjauksesta. Seuraava kommentti ehkä kiteyttää useimmissa
organisaatioissa vallitsevan tilanteen:
”Ei varmaan muulla tavoin hirveästi ole ollut puhetta, muuta kuin mitä on yhdessä käyty läpi. Ei silleen, että siitä olisi rummutettu taikka…mutta toisaalta, minusta tuntuu, että kyllä se tulee joka tuutista nykyään, olipa mikä tahansa koulutustilaisuus, tai mikä tahansa juttu, niin kyllähän se on noin yleisesti, että aina vedotaan Käypä hoito -suosituksiin, ja jokainen on omaksunut sen sitä kautta.
Vaikkei sitä organisaatiossa enää erityisesti toitoteta, kyllä siihen aina vedotaan.”
Käypä hoito -suositusten käytölle ei ole asetettu rajoituksia missään organisaatiossa. Kaikissa
haastateltujen työyhteisöissä henkilöstö pääsee katsomaan Käypä hoito -suosituksia omilta
työkoneiltaan ja niitä saa käyttää vapaasti työajalla. Käypä hoito -suositusten saatavuudessa ei
mainittu olevan teknisiä ongelmia; katkokset tietoliikenneyhteyksissä olivat hyvin harvinaisia
ja tietoliikenneyhteydet koettiin toimiviksi.
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3.3.2 Käypä hoito -suositusten käytön ongelmat ja käytön tukeminen
Jopa puolet haastatelluista mainitsi hakusanojen käytössä olevan vaikeuksia: haut eivät aina
tuottaneet sitä tietoa, mitä he olisivat tarvinneet. Hakusanojen käyttöön on täytynyt opetella ja
hakusanoja on pitänyt oppia lyhentelemään. Osa vastaajista koki, että Käypä hoito suositukseen on vaikea päästä käsiksi:
”Kyllä joskus tuntuu, että aika monen mutkan takana on, Terveysportinkin kautta,
että ei aina lähe aukeamaan sitten. Se on siinä löytymisessä lähinnä, pitää osata
oikein hakea. Sitä joutuu sitä polkua sitten välillä hakemaan, että mistä päin löytää, just nimenomaan sen ohjeen saaminen.”
”Aikaisemmin oli ehkä silleen, että hakusanastoa ei aina niin kun tuntenut sillä
tavalla, jos sinä hait jollakin sanalla, tuli ilmoitus, että ei ole mitään tai näin, mutta se on ehkä parantunut. Mun mielestä nyt sinne tulee niitä hakuiskuja niin paremmin.”
Osa haastatelluista näki ajan puutteen olevan ongelma: Käypä hoito -suosituksia ei ehdi käymään läpi työpäivän aikana, vaan usein niitä joutuu lukemaan omalla ajallaan. Samalla ajan
puute vaikuttaa myös työn kehittämiseen:
”Ongelma on lähinnä se, että täällä se kiire, ajan puute ja sitä kautta ehkä se yhteistyön vähäisyys, semmoinen sektoreittain toimiminen on, että esimerkiksi minä
kuulun hyvin harvoin niin kun semmoseen työryhmään, esimerkiksi jonkun yksittäisen asiakkaan kohdalta tai asiakasryhmän kohdalta. Että näitä asioita hyvin vähän sillä tavalla mietitään, ja kuitenkin Käypä hoito -suosituksessa tulee ihan selkeästi se suositus. Niin se on minun mielestäni se suurin ongelma. Ihmisiä on liian vähän, että jos samaan aikaan pitäisi pystyä suorittamaan tämä käytännön työ
ja sitten vielä kehittämään, niin siinähän käy tietenkin niin, että kehittäminen
pyrkii sitten jäämään vähemmälle.”
Käytännön työn kannalta hankalaksi koettiin myös tilanne, jossa kaikki työyhteisön jäsenet
eivät käytä Käypä hoito -suosituksia, jolloin voi tulla väärinkäsityksiä. Lisäksi ongelmana esitettiin Käypä hoito -suositusten olemassaolon ja versioinnin hallinta: mistä aiheesta Käypä hoito -suositus on tehty, mistä vasta tekeillä ja mistä on tullut uusi päivitys. Tällöin ongelmaksi
voi muodostua, minkä Käypä hoito -suosituksen version mukaan toimitaan:
”Ja sitten esim. verenpaineen kanssa on se, että tuntuu siltä, että nuo asiantuntijat
antaa koulutuksissa niin kun vähän semmoista tietoa, että voimassa oleva Käypä
hoito -suositus olisi jo vähän vanhentunut. Että aina niin kun ollaan vähän jäljessä, sitten tämän miettiminen, että minkä suosituksen mukaan itse toimii; sen viimeisimmässä koulutuksessa kerrotun näkemyksen, josta on sanottu, että tämä tu-
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lee siihen seuraavaan versioon Käypä hoito -suosituksessa, vaiko sitten sen painetun ja hyväksytyn Käypä hoito -suosituksen version mukaan.”
Noin puolet vastaajista totesi, että Käypä hoito -suositusten käyttöä työyhteisössä voisi tukea
lisäämällä niiden tunnettuutta myös hoitohenkilökunnan parissa. Tämä voisi tapahtua läpikäymällä Käypä hoito -suosituksia yhteisesti työyhteisössä:
”…mut se, että kyllä niitä varmaan pitäisi vaan enemmän käydä porukassa vielä
läpi ja tavallaan hyödyntää enemmän. Et siinä ois varmaan tekemistä.”
”Ehkä se, että niitten tunnetuksi tekeminen aina, ja ne, että kun muuttuu tai tulee
uusia, sitten niitä pitäis tietoo, ettei siihen vanhaan tietoon sitten niin pitkälle nojattaisi. Koska se on ongelma myös hoitohenkilökunnan parissa, jotkut diabeetikon ruokavalio-ohjeet on muuttunu vuonna, onkohan se vuonna -88, mutta edelleenkin sanotaan, että sokeria ei saa käyttää, joku semmonen…niin tuota, se on
todella pitkä ajanjakso, että ne muuttuu aina ne asiat sitten siellä käytännössä.”
”Niin, sitä tunnettavuutta vois minun mielestä hoitohenkilökunnalle pikkusen lisätä, mutta toisaalta siinä on vaaransa, koska Käypä hoito -suositus on vain suositus ja ei ne mitään keittokirjoja ei oo, ei voi mennä niin kun aina sen mukaisesti
ja joskus on vaara, että tuota se ymmärretään väärin. Tässä omassa ammatissa
niin, mistähän se nyt lähtis, mun mielestä se on ehkä esimiehestä kiinni, että kannustaa siihen, ei piiskaa, mutta kannustaa siihen, että nyt kannattais käyttää. Sillä
tavalla se niin kun se laatu yhtenäistyy ja paranee, mun mielestä ainakin.”
Tässä yhteydessä tärkeänä pidettiin organisaation suhtautumista Käypä hoito -suosituksiin.
Organisaation ja työyhteisön asennoituminen suositusten käyttöön ja niiden käytäntöön tuominen vaikuttavat siihen, miten hyvin niiden käyttö omaksutaan työyhteisössä.

Käypä hoito -suosituksia voisi myös käydä läpi jo alan peruskoulutuksessa, jotta ne tulisivat
useammille tutuiksi. Esimerkiksi hoitajien työssä on nykyään enemmän itsenäistä päätöksentekoa, jolloin Käypä hoito -suositusten tunteminen on hyvä oman toiminnan tuki. Osa haastateltavista oli ollut lähivuosina mukana alansa erikoistumisopinnoissa ja he mainitsivat, että muutamia Käypä hoito -suosituksia oli käyty opintojen aikana läpi tarkemmin tai opettajat olivat
viitannet niihin koulutuksessa. Tavan yleisyydestä ei kuitenkaan ollut varmaa tietoa. Esimerkiksi ensihoidon osalta nähtiin, että sen tukena voisi olla enemmänkin Käypä hoito suosituksia, koska ensihoidossa potilastilanteessa joutuu usein turvautumaan pääasiassa omaan
kokemukseen.
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Vaikka kaikkien haastatteluun osallistuneiden työyhteisöissä oli toimivat atk-järjestelmät, se ei
ole vielä kaikkialla itsestään selvyys. Toimivat tietojärjestelmät ja tietoliikenneyhteydet mainittiin myös perusedellytyksiksi, jotta tietotekniikan avulla toteutettuja ratkaisuja ja Käypä hoito suosituksia pystytään hyödyntämään.

Haastateltava, jonka työnkuvaan kuuluu myös koulutus Käypä hoito -suosituksien käsittelemistä asioista, toivoi valmista esitysmateriaalia koulutuksen ja ryhmäohjauksen tueksi sekä materiaalia, jota voisi jakaa myös asiakkaille. Esimerkiksi ytimekkäät ja tiiviit esityskalvot voisivat
olla hyödyllisiä niille, jotka kouluttavat muita. Kun itse tekee esitysmateriaalin Käypä hoito suosituksen pohjalta, niin ”siinä on aina se muutos, jonka joutuu itse tekemään”.

3.4 Käypä hoito -suositusten rooli päätöksenteossa ja pidemmän aikavälin vaikutukset
Haastateltavilta kysyttiin, miten Käypä hoito -suositukset soveltuvat heidän mielestään suomalaiseen terveydenhuoltoon ja miten Käypä hoito -suositukset vaikuttavat heidän tekemiinsä
päätöksiin. Haastateltavilta kysyttiin myös näkemyksiä siitä, ovatko Käypä hoito -suositukset
vaikuttaneet hoitokäytäntöihin pidemmällä aikavälillä, ja miten hyvin potilaat ovat haastateltavien mielestä tietoisia Käypä hoito -suosituksista. Lisäksi selvitettiin haastateltavien mielipiteitä Käypä hoito -suosituksista yleisellä tasolla ja mitä mieltä he ovat niiden avulla toteutettavasta pyrkimyksestä yhtenäiseen hoitoon.
3.4.1 Soveltuvuus suomalaiseen terveydenhuoltoon
Kaikki haastatellut olivat sitä mieltä, että Käypä hoito -suositukset soveltuvat hyvin suomalaiseen terveydenhuoltoon. Myöskään liiallisia vaikutteita kansainvälisistä tutkimuksista ei heidän
mielestään ollut havaittavissa. Muutama hoitohenkilökuntaan kuuluva totesi, että suosituksia
osataan lukea siten, että sieltä karsitaan pois sellaiset havainnot, jotka eivät ole oleellisia omassa työssä. Lääkärit totesivat, että jo Käypä hoito -suosituksen kehittämisprosessissa karsitaan
pois ne tutkimukset, jotka eivät ole Suomeen soveltuvia. Yleisesti tämän työn nähtiin onnistuneen. Käypä hoito -suositukset eivät ole liian yleisluontoisia, vaan aiheiden koetaan olevan
sopivan rajattuja. Yksi haastateltava tosin arvioi äskettäin ilmestyneen alkoholiongelmaisen
hoitosuosituksen olevan liian yleisellä tasolla, josta ei saa konkreettisia neuvoja vaikeiden tilanteiden hoitamiseen.
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Hieman kritiikkiä tuli joidenkin Käypä hoito -suositusten painottumisesta pääkaupunkiseudun
tai yliopistosairaalan toimintaympäristöön, joissa toiminta on erilaista kuin pienemmissä yksiköissä:
”No joo, siinä voi olla sillä tavalla, että pitää paikallisesti semmonen sovellus
tehdä, ja mun mielestä toisissa suosituksissa aika hyvin niin kun se ymmärretty,
että niin kun eri tavalla pitää toimia. Mutta siinä kieltämättä riippuu ketkä sen tekee ja miten se painottuu, niin sehän voi painottua esim. jotenkin pääkaupunkiseudulle tai yliopistosairaalan ajatusmaailmaan, joka on ihan eri kun sitten joku
pienempi sairaala tai tk, et sitä pitää varoa. Et se, että mitä tuolla tehhään, niin se
ei todellakaan ole sama asia kuin jossakin terveyskeskuksessa.”
Esimerkiksi harvaan asutulla seudulla pienissä terveyskeskuksissa ei ole mahdollista tehdä
kaikkia laboratoriotutkimuksia siinä ajassa, joka suosituksessa mainitaan, tai potilas pitää hoitaa eri tavalla pitkien välimatkojen vuoksi. Pelkästään kirjallisuuskatsaukseen perustuvien
Käypä hoito -suosituksien ei nähty olevan toimivia käytännön työssä. Toisaalta mainittiin, että
jokaisen tulee käyttää omaa tervettä järkeään Käypä hoito -suosituksen soveltamisessa erilaisiin potilaisiin ja tarvittaessa suhtautua kriittisesti Käypä hoito -suosituksen kelvollisuuteen
omassa työyhteisössä. Jos suosituksen noudattaminen ei näytä toimivalta mallilta omassa talossa, tulee miettiä toisenlaiset toimintatavat.

Pari haastateltavaa kiinnitti huomiota suositusten helppoon levitettävyyteen Suomen kaltaisessa maassa, jossa informaatiota on helppo jakaa kehittyneiden tietoverkkojen kautta.
3.4.2 Käypä hoito -suositusten vaikutus päätöksentekoon ja hoitokäytäntöihin
Yleisesti oltiin sitä mieltä, että Käypä hoito -suosituksista on apua päätöksenteolle, varsinkin
niissä tilanteissa, jotka eivät ole tavanomaisia. Käypä hoito -suosituksia noudatetaan ja osa
haastatelluista ilmaisi noudattavansa suosituksia hyvinkin tunnollisesti. Kuitenkin useimmat
lääkärit korostivat, ettei Käypä hoito -suositusta tule noudattaa orjallisesti, eikä jokaisen potilaan kohdalla Käypä hoito -suosituksia voikaan noudattaa, koska potilaan tilanne voi olla toisenlainen kuin suosituksessa oletetaan. Näissä tapauksissa eri tavoin toimiminen pyrittiin perustelemaan. Toisaalta vedottiin myös koulutuksen ja kokemuksen tuomaan ammattitaitoon,
jonka perusteella päätöksiä tehdään. Yksittäisen päätöksen syntymisestä ei voi analysoida tarkasti, mikä sen muotoutumiseen on vaikuttanut, koska päätös on kaiken opitun tiedon ja taitojen tuottama synteesi. Yksi haastateltava totesi, että vaikka Käypä hoito -suosituksia ei olisikaan, niin joka tapauksessa tulisi toimittua jollakin tietyllä tavalla tietyissä tilanteissa, koska
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”toimintatavat ovat ohjelmoituneet päähän”. Käypä hoito -suositus on vaikuttanut myös siten,
että sen myötä on muutettu omia toimintatapoja, jos ne eivät ole olleet suosituksen mukaisia.

Hoitohenkilökunnan työssä Käypä hoito -suositukset toimivat enemmänkin taustatukena asiakkaan ohjaamisessa ja vahvistavat niitä päätöksiä, joita hoitohenkilökunta työssään tekee. Päätöksenteko ei ole samanlaista kuin lääkäreillä, mutta pääsääntöisesti myös hoitohenkilökunta
koki toimivansa Käypä hoito -suosituksien mukaisesti. Hoidon tarpeen arvioinnissa Käypä
hoito -suositusten mainittiin toimivan hyvänä pohjana ja hoitolinjauksien perusteluina asiakkaille. Toisaalta aina ei voi toimia hoitosuosituksen mukaisesti, tai oma kokemus opastaa paremmin:
”Sitten jokaisen potilaan kanssa työskennellään hänen voimavarojensa mukaisesti
eli vaikka se minulla on se näkemys, että hänen tulisi toimia näin, niin me tietenkin siinä tilanteessa toimitaan sen mukaan, että mihin hän on valmis. Potilas ei
aina Käypä hoito -suosituksen mukaisesti käyttäydy.”
”…jos sitä vertaisi omaa työtä siihen päätökseen, mitä tekee Käypä hoito suosituksen mukaan, niin voi siinä siellä olla pieniä eroavaisuuksia. Jonkun asian
teen toisin. ... Akuuttihoitopuolella vois olla semmosta, missä niin kun ajattelee
pitemmälle. Se voisi olla semmoinen alue, missä tulee suurin ero näkyviin. Kun
joskus on ollut sairaankuljetuksessakin töissä, niin on oppinut, että välimatkat on
pitkät ja potilas pitää toisella lailla hoitaa, kun jossakin Käypä hoito-ohjeessa sanotaan, että se kestää sen siirron. Sitten joku lääkevalinta, no siinä vois olla, siellä
näkyy se, että antaa jotain pitkävaikutteisempaa kipulääkettä kuin jotain lyhytaikaista.”
Lähes kaikki vastaajat kokivat, että Käypä hoito -suositukset ovat pitkällä aikavälillä ohjanneet
tai jopa muuttaneet hoitokäytäntöjä. Lääketieteen edistysaskelten ja uusien käytäntöjen arveltiin myös tulevan nopeammin kentälle Käypä hoito -suosituksien kautta:
”On ne varmaan vähän muuttuneet, ehkä jotenkin järkevöitynyt tai tavallaan, ehkä se yhtenäisyys lisääntyy. Hoito on tullut samantyyppiseksi, suurimpia muutoksia, ei ole niin paljon erilaisuuksia. Siihen, että onko jonkun taudin hoito muuttunut, niin voi olla, että sekin on muuttunut, toisaalta lääketiede kehittyy muutenkin, mutta se tulee nopeammin, sitten se muutos ajetaan kentälle nopeammin läpi
Käypä hoidon kautta. Se nopeuttaa.”
Yleisesti ottaen oltiin sitä mieltä, että suuret hoitolinjat eivät niinkään ole muuttuneet kuin pienet yksityiskohdat, joiden myötä hoito on täsmentynyt ja tullut systemaattisemmaksi. Joihinkin
asioihin suositukset ovat tuoneet lisää ryhtiä, ja hoidon koettiin yhtenäistyneen ja järkevöityneen. Toisaalta mainittiin, että jos asioista on pysytellyt ajan tasalla, niin Käypä hoito -
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suositukset eivät ole tuoneet täysin uutta asiaa, koska niitä on tehty tavallisimmista sairauksista. Käypä hoito -suositusten myötä tullut selvä muutos on hoitopolkujen luominen:
”Eli voi sanoa, että ovat vaikuttaneet, ja varmaankin se, että on lähdetty tekemään
näitä polkuja, semmoinen vaikutus on varmaan hyvin merkittävä näillä Käypä
hoito -suosituksilla. Jokainen työntekijä itse varmasti ratkaisee sen, kuinka paljon
hän toimii niiden mukaisesti, mutta kyllä minä luulen, että se etiikka on korkea
silleen, että toimii parhaalla mahdollisella tavalla. Jos ajatellaan sitä aluetta, mitä
minä edustan, niin meillä on nykyään laaja elintapaohjaus, joka on luotu viimeisen viiden vuoden aikana, ja se on näiden Käypä hoito -suositusten suosittelemaa
eli on rakennettu ihan uusia systeemejä, jotka ovat hyvin keskeisiä minun työssä,
ja pyritään jalkauttamaan tätä ravitsemusta ja elintapaohjausta meidän talossa. Eli
kyllä ne ovat niitä pysyviä muutoksia.”
Erikseen mainittiin elvytys, jonka ohjeet ovat selkeästi muuttuneet muutaman vuoden sisällä.
Tässä tapauksessa koettiin hyväksi, että siitä on olemassa Käypä hoito -suositus:
”No yksi ainakin, missä on ihan selvästi näkynyt, on elvytysohjeet. Niitä kyllä
olen pyöritellyt aika paljon ja ne on kyllä muuttanu niitä käytäntöjä ihan kyllä…Elvytys-ohjeet on muuttunu niin paljon, että Käypä hoito on sitten semmoinen viimeinen, mistä tarkistetaan, että esimerkiksi jos tullee kahta eri mielipidettä, mitenkä joku asia pitäisi hoitaa, niin kyllä se on semmoinen, mistä lähdetään
sitten tarkistamaan, että mikä se on se oikea tapa.”
3.4.3 Potilaiden tietoisuus Käypä hoito -suosituksista
Useimmat haastatelluista vastasivat, etteivät Käypä hoito -suositukset sellaisenaan ole tuttuja
potilaille. Varsinkin lääkärit olivat sitä mieltä, että potilaat eivät ole tietoisia Käypä hoito suosituksista. Usein arvioitiin, että osa potilaista on tietoisia hoitosuosituksista yleisellä tasolla,
mutta sinänsä Käypä hoito -suositukset eivät erotu muiden suositusten joukosta. Hoitohenkilökuntaan kuuluvat kertoivat, että potilaat tai asiakkaat ovat usein hyvinkin aktiivisia etsimään
erilaista sirpaletietoa tai heillä on vanhaa tietoa, jonka pohjalta syntyy väärinkäsityksiä. Potilaat
voivat etsiä yksittäisiä tietoja omasta sairaudestaan tai vuodeosastoilla olevien potilaiden omaiset voivat etsiä heidän puolestaan tietoja, joita kysytään lääkäriltä. Osa potilaista on jo iäkkäitä
ja he eivät he osaa käyttää tietokonetta ja internetiä tiedon etsimiseen. Tulevaisuudessa tilanne
voi muuttua, kun tietokoneet ovat tulleet monille ihmisille osaksi arkipäivää. Toisaalta todettiin, että nuoremmat henkilöt, jotka ovat tottuneita käyttämään internetin palveluita, ovat hyvinkin tietoisia omaan sairauteensa liittyvistä hoitosuosituksista.

Useimmat haastateltavat totesivat, etteivät he myöskään kerro aktiivisesti Käypä hoito suosituksista asiakkaille. Syynä tähän nähtiin, että Käypä hoito -suositukset ovat kuitenkin en-
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sisijaisesti terveydenhuollon ammattilaisille tehtyjä, ja tietyt niissä olevat asiat saattaisivat
suotta hämmentää ja pelottaa potilaita:
”Mutta se, että siellä on semmosia kaikkea, että voi olla tämä ja tämä ja tuo ja tuo
tai jotakin, koska se että ne menee ihan sekasin, jos niille niin kun jakaa semmosta tietoa ja että silleen niin kun ne potilasohjeet, jotka tukeutuu siihen Käypä hoito -suositukseen, niin on hyvä, kun niistä on karsittu nämä pois ja niissä on vaan
se, että näissä ja näissä tilanteissa otat sitten yhteyttä. Et suoraan potilaille jaettuna niin ne on yhtä vaarallisia kuin nää lääkkeiden sivuvaikutukset, kun niissä on
kaikki mahdollinen, niin potilaat ei uskalla mittään, eikä ne uskalla sairastaa tavallista flunssaa.”
Tiettyjen sairauksien kohdalla on kuitenkin ollut tarpeellista käydä läpi koko hoitosuositus yhdessä asiakkaan kanssa, jolloin hän ymmärtää asian paremmin. Tässä yhteydessä erilaisten
kuvien mainittiin olevan myös hyödyllisiä, vaikka ne eivät olekaan Käypä hoito -suosituksiin
kuuluvia. Tarvittaessa hoitosuositus tai sairauteen liittyvä artikkeli on myös saatettu tulostaa
potilaalle tai hänen omaiselleen mukaan, kuitenkin tilannekohtaisesti tarkkaan harkiten. Jos
Käypä hoito -suosituksia katsotaan vastaanottotilanteessa, asiakkaalle selvennetään, mitä ollaan
tekemässä. Tällöin myös kerrotaan sairauteen tai vaivaan liittyvästä Käypä hoito -suosituksesta
tai muusta tarkasteltavasta hoitosuosituksesta. Myös ryhmäohjauksessa Käypä hoito suosituksista puhutaan jonkin verran asiakkaille, mutta enemmänkin ne kerrotaan perusteluina:
asiaa on tutkittu ja näin olisi hyvä tehdä. Muutama hoitohenkilökunnan edustaja oli sitä mieltä,
että potilaille tulisi jakaa nykyistä enemmän tietoa esimerkiksi selkeiden ja ymmärrettävien
potilasohjeiden muodossa.
3.4.4 Suhtautuminen Käypä hoito -suosituksiin ja hoidon yhtenäistämiseen
Kaikki haastatellut suhtautuivat Käypä hoito -suosituksiin myönteisesti, suurin osa heistä piti
suosituksia hyvinä, pieni osa ilmaisi mielipiteensä neutraalimmin. Jälkimmäiset olivat sitä
mieltä, että suosituksia tulee olemaan joka tapauksessa, mutta niilläkin on omat rajoitteensa tai
heikkoutensa. Lähinnä tällöin viitattiin siihen, etteivät suositukset ole kaikkeen päteviä keittokirja-ratkaisuja, vaan niiden käytössä on muistettava, että ne ovat vain ohjeellisia suosituksia.
Kriittisimmät totesivat myös, ettei Käypä hoito -suosituksiin liittyen ole tehty kovinkaan paljon
tutkimusta yli 70-vuotiailla, ja arvioivat Käypä hoito -suosituksien kärsineen inflaation, koska
niitä on ilmestynyt niin paljon.

Lääkärit suhtautuivat Käypä hoito -suosituksiin useammin neutraalin positiivisesti ja osa hoitohenkilökuntaan kuuluvista hyvinkin positiivisesti. Erityisesti ne hoitohenkilökuntaan kuulu-
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vat, joiden työnkuva on itsenäinen, kokivat Käypä hoito -suositukset merkittäväksi työn tueksi.
Näissä tapauksissa asiakkaiden hoitosuhde on pitkäaikainen, työ perustuu pitkälti luottamukseen ja asiakasta hoidetaan pääasiassa yhden taudin tai erikoisalan hoitopolkua pitkin. Muiden
haastateltujen työssä tulee eteen enemmän erityyppisiä tilanteita, jolloin käytetään useampia
Käypä hoito -suosituksia.

Käypä hoito -suosituksia pidettiin yleisesti luotettavina ja selkeinä kokonaisuuksina. Lääkärit
pitivät niitä tärkeinä siksi, ettei kaikkia alkuperäistutkimuksia voi lukea, jolloin Käypä hoito suositusten avulla voi myös hyvin tarkistaa tietyn taudin hoitoon kuuluvia yksittäisiä asioita.
Käypä hoito -suositukset koettiin hyviksi myös sen takia, että niitä on toteutettu laajalla asiantuntijajoukolla, jolloin suosituksessa nähtiin olevan hyvä konsensus oikeista toimintatavoista.
Hoidon tasalaatuisuus ja yhtenäisyys nähtiin myös tärkeiksi pyrkimyksiksi.

Pyrkimys yhtenäisiin hoitokäytäntöihin oli kaikkien haastateltavien mielestä hyvä ja tärkeä
tavoite, ja useimpien haastateltavien mielestä tästä syystä Käypä hoito -suosituksia tulisi kehittää määrällisesti lisää. Samalla pidettiin tärkeänä, että Käypä hoito -suosituksia myös päivitetään, jotta niiden käyttö pysyy jatkuvana. Toisaalta pohdittiin näyttöön perustuvien hoitosuositusten sopivuutta kaikkiin tilanteisiin:
”Kyllä se varmaan niin kun hyvä on, ainakin julkisessa terveydenhuollossa, kyllähän pitäisi olla jollakin tavalla näyttöön perustuvaa. Ei se ole oikein, että täällä
lähdetään verorahoilla kokeilemaan, muitten rahoilla, että mikä onnistuu. Kokeilujen tulee olla tutkimuksessa tai jossakin muualla. Pakkohan niitä on olla. Hirmusen hyvä pyrkimyshän on, mutta ei Käypä hoito -suositukset kaikkea tätä pelasta. Joskus olen miettinyt sitä, että jos katsoisi tavallisen päivän mittaan, että
mitenkä monesta asiasta ylipäänsä se Käypä hoito -suositus olisi olemassa, mitä
vastaanotolla käsitellään, niin ei se välttämättä olisi hirveän iso prosentti siitä.”
”Mm, kyllä, mutta varmastikin ne asiat, missä niin kun puuttuu hyvät ohjeet, ne
on taas sitten semmoisia, joissa on vaikeampi toteuttaa tämmöstä näyttöön perustuvaa lääketiedettä ja vaikeampi mitata ja tutkia. Tietysti vaikeampi tehdä suosituksiakin, koska ei ole tarjota sitä näyttöä sillä tavalla. Nythän tästä on paljon puhuttu, tästä ristiriidastakin, ettei kaikkee voi, ei se kaikessa ole yhtä etevää tämä
näyttöön perustuva lääketiede, kaikkien asioiden mittaaminen, siihenhän se paljon perustuu Käypä hoito -suositus. … Tässähän esimerkiksi mikä nyt on ollut
julkisuudessa aika paljon, on tää kriisityö, et miten sen toteuttaminen ja millä tavalla sitten hoidetaan potilaita, jotka ovat kohdanneet vaikean onnettomuuden.
Siitä ei ole oikein suosituksia ja se on vähän kiistanalaista aina tehtäiskö näin vai
noin. Ja vaikeahan niitä on tutkia.”
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Kysymykseen tulisiko Käypä hoito -suosituksia kehittää lisää ja siten pyrkiä yhtenäistämään
hoitokäytäntöjä, enemmistö lääkäreistä vastasi hieman varauksellisesti, että suosituksia tulee
aina olemaan. Vähemmistö suhtautui selvästi varauksettomammin ja innostuneemmin asiaan.
Enemmistö lääkäreistä oli kokeneita, mutta kaikki lääkärit totesivat, että Käypä hoito suosituksia tulee soveltaa ja korostivat lääkärin oman ammattitaidon tärkeyttä.

Hoitohenkilökunta kiinnitti huomiota Käypä hoito -suositusten tutuksi tekemiseen koko henkilökunnalle. Erilaisia suosituksia on jo nyt melko paljon, ja vaikkakin on hyvä, että hoitokäytäntöjä pyritään yhtenäistämään, tuleeko kaikkia suosituksia kuitenkaan käytettyä? Yksi haastateltava ehdotti, että olisi parempi, jos sairaanhoitopiirit kehittäisivät Käypä hoito -suosituksia
omille alueilleen sopiviksi ja Käypä hoito -suosituksessa olisi vain joitain yleisiä hoitolinjoja.
Perusteluna tähän nähtiin sairaanhoitopiirien erilaisuus hoitotavoissaan, erityisesti erilaisuuden
arvioitiin näkyvän siinä, millaiselle alueelle sairaanhoitopiiri maantieteellisesti ulottuu. Jos
terveyskeskuksen ja sairaalan välimatkat ovat pitkät, terveyskeskuksessa hoidetaan potilaat
pidemmälle ja sairaanhoitopiiri ohjeistaa hoidossa.

Käypä hoito -suositusten käytön laajentamisessa ja tulevassa kehittämisessä muutamat haastateltavat esittivät, että hoitosuositukset eivät saisi olla liian raskaita, ”pitkiä pumaskoja”, vaan
asiaa tulisi tiivistää. Suositusten tulisi antaa konkreettisia neuvoja ja ohjeiden tulisi olla lyhyitä
ja yksinkertaisia. Jos jostakin syystä hoitosuosituksesta muodostuu pitkä, siitä tulisi olla saatavana myös ydintiivistelmä. Suositusten käytettävyys tulisi olla helppoa ja tiedon tulisi olla helposti löydettävissä. Haastattelussa ehdotettiin myös Käypä hoito -suositusten havainnollisemmaksi tekemistä: esimerkiksi videon lisääminen Käypä hoito -suositukseen voisi hyödyttää
käyttäjiä.

Muutama haastateltava oli sitä mieltä, että suositusten tunnettuutta tulisi lisätä: kun uusi Käypä
hoito -suositus tai sen päivitys ilmestyy, yleinen tiedottaminen ja suositusten laajempi käsittely
työyhteisössä koettiin tärkeäksi. Erityisesti hoitohenkilökunnan parissa nähtiin ongelmaksi se,
että uusien hoito-ohjeiden käytäntöön tuleminen on hyvin hidasta, jolloin toimitaan vanhan
tiedon pohjalta:
”…niin tavallaan on hirmu huolestuttavaa, kun sanotaan, että joku tutkimustulos,
mennee 30 vuotta ennen kuin se tulee sinne terveydenhuoltoon ruohonjuuritasolle. Se on tosi pitkä viive. Ja se harmittaa, itteekin kun näkee käytännössä sen, että
meillä on tietoa ja meidän pitäis ottaa se nopeasti käyttöön tässä tilanteessa. Että
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jos ajatellaan, vaikka jotain lasten lihomista ja muuta, niin tuota…minun mielestä
on tosi tärkee se, että tullee niin kun tänne kiireen keskelle, tullee tavallaan yläpuolelta tai ulkopuolelta, tullee niin kun meille vähän semmosta valmista mallia.”
Myös asiakkaiden tietoisuutta Käypä hoito -suosituksista tulisi lisätä. Suosituksia voisi esimerkiksi käsitellä enemmän erilaisissa lehdissä. Haastatteluissa tuli myös esille idea, että hoitosuositusta purettaisiin valmiiksi käytännön toteutukseen nykyistä enemmän. Esimerkkinä
toivottiin, että tiettyyn hoitosuositukseen liittyisi valmiita lomakkeita, joita käytännön työssä
asiakkaiden kanssa tarvitaan, sekä toivottiin myös lisää suositukseen linkittyviä potilasohjeita.
Muutama haastateltava toivoi parannusta hakusanojen käyttöön.

3.5 Vaihtoehtoisia tapoja hoitoprosessin tukemiseen
Haastateltavilta kysyttiin, olisiko hoitoprosessin tukemiseen olemassa muita tapoja kuin Käypä
hoito -suositukset ja selvitettiin haastateltavien suhtautumistaan muistutteisiin ja lääkeinteraktioista annettaviin varoituksiin. Haastateltavia pyydettiin kuvaamaan näkemyksensä siitä, että
tietojärjestelmä ohjaisi muistutteiden avulla huomioimaan tiettyjä asioita. Lisäksi heitä pyydettiin arvioimaan tietojärjestelmien avulla toteutettavan päätöksentuen mahdollisuuksia. Lopuksi
haastateltavilta kysyttiin, mitä mieltä he ovat Käypä hoito -suositusten ja päätöksenteon tuen
yhdistämisestä.
3.5.1 Keinoja hoitoprosessin tukemiseen ja päätöksenteon tuen sovelluskohteet
Haastateltavat ehdottivat useita asioita ja tapoja, joilla hoitoprosessia voitaisiin tukea. Omaa
tietämystä ja ammattitaitoa tulisi parantaa, esimerkiksi Käypä hoito -suosituksia paremmin
hyödyntämällä. Tietämystä voisi lisätä niin sisäisen kuin ulkoisen koulutuksen avulla. Internet
mainittiin myös tärkeäksi tiedonlähteeksi, olipa sitten kyse lääketieteellisistä julkaisuista tai
muusta tiedosta. Tietotekniikan avulla toimintaa voisi tukea sähköiseen potilaskertomukseen
linkitetyn muistutuksen tai reseptipankin avulla:
”Jos sokeritasapaino ei ole DEHKOn mukainen, niin se muistuttaisi siitä, tai kun
ei ole tietoa verenpainetasosta tai muuta, niin sieltä tulisi näitä muistutuksia. Joku
tämäntyyppinen, mutta siinä olisi varmaan ne omat hankaluutensa ja semmoista
potilaskertomusta ei ole vielä olemassa.”
”Mä olen ettinyt tietoa internetistä, niin Tukholman maakäräjillä tai läänin käräjien alueella, niin siellä on pilottina menossa sellainen projekti, jossa reseptit tehdään sellaiseen tietopankkiin, jossa on potilaan peruslääkitys. Ja jos sinä ehdotat
potilaalle jotain uutta lääkettä, niin se kattoo, sopiiko tämä potilaan aikaisempien
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lääkityksien kanssa, ja herjaa jos ei sovikaan. Tämmöistä kait on suunnitteilla
Suomeenkin, tämä valtakunnallinen reseptipankki, semmoinen olisi tarpeellinen.”
Toimintaa voisi kehittää myös huomioimalla ravitsemusasiat paremmin potilaan hoidossa ja
käyttämällä talokohtaisia, yhteisesti sovittuja ohjeita Käypä hoito -suositusten rinnalla. Toisaalta hyvän henkilöstön ammattitaidolla ja kokemuksella nähtiin päästävän jo pitkälle potilaan
hoidossa. Potilasohjeet mainittiin myös tärkeiksi, koska niiden avulla potilaat saadaan paremmin ymmärtämään omaa hoitoansa ja toimimaan vastuullisemmin oman sairautensa suhteen:
”Minusta potilaille pitää antaa vastuuta, niitten pitää ottaa enemmän vastuuta,
kuin mitä tässä välillä on ollut: että hoitakaapa minut minun puolesta, et niin kun
joku parantaa minut. Niitä potilasohjeita, joissa todellakin on niin kun se tieto, että ne tietää mistä on kyse, mikä on turvallista oiretta ja missä pitää ottaa yhteyttä.
Niitä pitäisi olla enemmän, sitä haluaisin kaikista eniten.”
Lääkärit suhtautuivat hyvin positiivisesti muistutteisiin ja lääkeinteraktioista annettaviin varoituksiin. Lääkeinteraktiosta tulevia varoituksia pidettiin jopa erittäin tarpeellisina, samalla huomiota kiinnitettiin myös niiden toimivuuteen ja oikea-aikaisuuteen:
”Se olisi äärimmäisen hyvä. Jos sillä tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että on jokin
automaattinen potilaskertomukseen liitetty systeemi, joka varoittaa lääkeinteraktioista tai muistuttaa joistakin asioista, niin se olisi hirmu hyvä. Oikein hyvä ajatus, kunhan tulee ajallaan.”
Hoitohenkilökunta suhtautui järjestelmän antamiin muistutteisiin myönteisesti ja oli sitä mieltä,
että ne toimisivat myös heidänkin työnsä tukena. Muistutteita voisi olla esimerkiksi poikkeavien laboratorioarvojen yhteydessä: tällä hetkellä päivän laboratoriotulokset käydään katsomassa
erikseen tietojärjestelmän tulospostista, mutta voisi olla hyödyllistä, jos poikkeavista tuloksista
tulisi automaattinen muistute, joka kehottaisi katsomaan tuloksia tarkemmin. Toinen ehdotus
liittyi lääkeinteraktioihin: reseptien esitäytön yhteydessä myös sairaanhoitajat voisivat saada
lääkeinteraktioista tulevat varoitukset, joista olisi hyötyä, kun lähdetään konsultoimaan lääkäriä.

Myös päivittäin käyvien asiakkaiden kohdalla muistutteet voisivat olla toimivia: niissä voisi
olla tietoa asiasta, joka on vaikeasti löydettävissä potilaan asiakirjoista, tai jokin erityinen juuri
tähän potilaaseen liittyvä tieto, jolle ei ole varsinaista muuta kirjauspaikkaa potilasasiakirjoissa.
Tällä hetkellä tämän tyyppiset asiat kirjoitetaan muistilapuille. Hyödyllisiksi muistutteet mainittiin myös toiminnoissa, joita ei tarvitse tehdä säännöllisesti joka kerta, kun pitkäaikaispotilas
käy vastaanotolla. Muistute voisi olla myös tietynlainen tarkistuslista, johon merkittäisiin, mitä
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asioita tietyn pitkäaikaispotilaan kanssa on käyty läpi, koska aina henkilökunta ei pysty muistamaan, mitä kenenkin kanssa on keskusteltu.

Haastateltujen lääkärien mielestä päätöksentuki olisi hyödyllisimmillään tilanteissa, joissa pitää
huomioida monia asioita ja päätös perustuu monen tiedon yhdistämiseen. Kun kyseessä on
esimerkiksi monisairas vanhuspotilas, jolla on vajaatoimintaa ja runsaan lääkityksen takia iso
riski interaktioihin, olisi hyvä, jos olisi olemassa tietopankki, josta ohjeet ja käytännöt voisi
tarkistaa. Tällä hetkellä hoitosuositukset on toteutettu melko yksinkertaisille tapauksille. Kuitenkin eniten päätöksentukea tarvittaisiin monimutkaisiin tilanteisiin ja riskien arviointiin, mitä
tämän hetkiset järjestelmät eivät tue. Riskien arvioinnin lisäksi mainittiin myös diagnostiikka
ja lääkitys, joihin tietojärjestelmien tarjoamasta päätöksentuesta olisi hyötyä:
”Just niin kun lääkitysasioissa voisi olla apua. Ehkä sitten ihan tuommoisia muistutusjuttuja, kone muistuttaisi, että joku lääke on aloitettu, tai on joku aika kulunut ja pitäisi tehdä jokin tarkistus, tai laboratoriokontrolli tms. Tai potilas on jonkun toisen asian vuoksi vastaanotolla, ja hänellä on joku toinen sairaus, ja kone
voisi muistuttaa, mitä tämä voi yhdessä tehdä sen toisen sairauden kanssa, niin
miten se voisi vaikuttaa siihen hänen hoitoonsa; siinä se voisi olla hyvä.”
Lisäksi osa lääkäreistä mainitsi niin kertomustekstistä kuin yksittäisistä tuloksista tapahtuvan
automaattisen tietojenkeruun, jota voisi hyödyntää enemmänkin. Joidenkin sairauksien kohdalla, joissa on selkeät tavoitteet ja säännöt, ohjelma voisi kerätä tiedot potilaskertomuksesta lomakkeeseen, jonka kautta se muistuttaisi tarvittavista toimenpiteistä. Esimerkkinä muutama
haastateltava mainitsi ns. diabeteslomakkeen, jolle kerättäisiin kaikki diabeteksen hoitoon
oleellisesti kuuluvat asiat: erilaiset arvot ja tavoitteet, testien tekopäivämäärät ja niiden seuranta pidemmältä ajalta. Mielipiteet jakaantuivat kuitenkin siinä, miten automaattisesti päätöksenteon tuen tulisi tapahtua: osa oli sitä mieltä, että sen tulisi olla melko automaattista, ja osa haluaisi kontrolloida itse lomakkeen käyttöä:
”Kyllä se voisi olla aika automaattista, jos minulla on vaikka diabetespotilas, siitä
tiettyjä juttuja seurataan, niin se kone voisi muistuttaa ihan niistä, että nyt ei ole
katsottu silmänpohjia, tai arvo on pielessä, tai ei ole tarvittavaa lääkitystä tms.,
niin se voisi olla ihan automaattinen.”
”Minusta se olisi tosi hyvä, ja sellaista niin kun kaipaa, että ne näkisit lähes yhdellä silmäyksellä, että sinun ei tarvitse kauhean montaa sivua plarata sieltä. Jotakin painon kehitystä, tai verenpaineen arvoja, tai HbA1c, painoindeksiä. Siellä
olisi riittävältä ajalta sitten se seuranta, miten se on muuttunut.”…”Kyllä se toisaalta on hirmu hyvä tuki sille hoidolle, mutta sitä pitää pystyä muuttamaan tilanteen mukaan, ja varsinkin sitten siellä olevia jotakin viitearvoja. Siinä on nimit-
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täin just semmoinen ongelma, että jos ne tavallisen potilaan kohdalla ovat nämä,
niin toisen potilaan kohdalla ne on toiset ne arvot, kuin Käypä hoito suosituksessa. Ne pitäisi pystyä erottamaan sieltä.”…”Kyllä se ehkä itse pitäisi
määrätä, koska silloinhan siihen pitää olla itsekin asennoitunut niin, että nyt minä
teen tämän, ja kuitenkin kun sen tietäisi, että teet sen tietyin määrä ajoin, niin sitten olisi helppo vaan saada ne tiedot, silloin olisi ehkä järjestänyt aikaa niiden käsittelyyn.”
Päätöksenteon tuki voisi tuoda myös hoitohenkilökunnalle lisäapua diagnostiikkaan, erityisesti
joissakin hankalissa vastaanottotilanteissa, joissa potilaan oireet eivät anna selvää kuvaa tilanteesta. Hoitohenkilökunnan työssä päätöksentuki ei ole niin keskeinen tai välttämättä edes käytössä oleva asia kuin lääkäreiden työssä. Osalle hoitohenkilökuntaa ajatus päätöksentuesta oli
hyvinkin vieras eivätkä he halunneet kommentoida sitä laajemmin. Ne hoitohenkilökuntaan
kuuluvat, joille ajatus päätöksentuesta ei ollut tuntematon, ilmaisivat, että päätöksentuki voisi
olla hyväkin asia, kunhan se olisi luotettavasti tehty ja sitä olisi yksinkertaista käyttää. Päätöksentuki ja sen avulla annettavat muistutteet voisivat olla ensi alkuun suppeisiin tilanteisiin liittyviä, ajatus liian kokonaisvaltaisesta päätöksentuesta ei tuntunut luotettavalta. Kaikki korostivat, että hoidossa tulee kuitenkin aina huomioida potilas ja luottaa ihmiseen sekä terveydenhuollon ammattilaisen kykyihin hoitaa potilasta.

Lähes kaikki haastatellut kiinnittivät huomiota muistutteiden ja päätöksentuen käytettävyyteen
tai epäilivät, onko tämäntyyppisiä toimintoja edes mahdollista toteuttaa. Käytännön toteutus ei
saisi olla kömpelö, vaan tärkeää olisi toiminta todella työn tukena:
”Sen rakentaminen siten, että se olisi tosiaankin päätöksenteon tuki, eikä hidaste,
niin se on varmaankin aika vaikeata.”
Turhaa muistutteiden kuittausta, ja yleensä turhien muistutteiden antamista tulisi välttää: niistä
asioista, jotka joka tapauksessa osataan ja muistetaan ulkoa, ei tarvita erillisiä muistutteita.
Esimerkkinä mainittiin, että jos päätöksentuen teknisten ratkaisujen avulla saataisiin vähennettyä ”liiallista näppäilyä ja hiirellä pelleilyä”, esimerkiksi käyttämällä suoria linkkejä, sen kehittäminen olisi hyvin kannatettavaa.
3.5.2 Miten paljon päätöksentukea voisi olla?
Tähän mennessä tietojärjestelmissä käyttöön tulleita ratkaisuja ei yleensä koettu liian ohjailevina, vaan ne olivat olleet parannuksia. Monien nykyisin käytössä olevien tietojärjestelmätoteutusten myötä toiminnan nähtiin tulleen luotettavammaksi kuin aiemmin. Tietynlaista ru-
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tiiniluontoisten asioiden automatisointia ja muistutuksia käytännön työn helpottamiseksi kannatettiin, mutta monen haastateltavan vastauksista kuulsi jonkinasteinen epävarmuus liian automatisoitujen systeemien suhteen. Todettiin myös, ettei potilasta aina ole mahdollista hoitaa
Käypä hoito -suosituksen tai matemaattisten todennäköisyyksien mukaan, joihin teknisten ratkaisujen nähtiin jollakin tavoin pohjautuvan. Haastateltavat muistuttivat, että hoitoprosessissa
ihminen on tärkeä, niin lääkärinä, joka asioista päättää, kuin potilaana, joka tulee yksilönä
huomioida. Huolta aiheutti etenkin hoitoprosessin liiallinen koneellistuminen tai ohjautuminen
väärään suuntaan:
”Sittenhän lääkäriä ei tarvita ollenkaan (nauraa)…potilas syöttää tietonsa koneelle ja printtaa, että tuon mukaan sitten. Vaikea kuvitellakaan ihan tarkkaan mitä
kaikkea [se voisi olla]. … Toistaiseksi olen kokenut ne oman työn tukena, en ole
kokenut liian ohjailevina. Voi kai sitä päätöksentukea olla vaikka kuinka paljon,
mutta sitä ei ennätä käyttää.”
”Tällöin olisi hyvä tuki olemassa, mutta toisaalta jo nyt on tilanteita, joissa ihminen tulee jonkun asian takia lääkäriin ja sitten nämä kaiken maailman hoitosuositukset ja ohjelmat kiepsauttaa sen asian sillä tavalla, että ollaan hirveän syvällä
hoitamassa ja selvittämässä jotain muuta asiaa, mikä ei liity millään tavalla siihen, minkä takia ihminen tuli lääkäriin.”
Kysyttäessä mielipidettä Käypä hoito -suosituksen ja potilastietojen yhdistämisestä päätöksentuen avulla yksilöllisiksi hoitosuosituksiksi, vastaukset olivat melko empiviä. Osa haastateltavista epäili teknisen toteutuksen käytettävyyttä: järjestelmien arveltiin jäykistyvän liiaksi ja
toiminnan käyvän liian raskaaksi, jos esille tulee koko Käypä hoito -suositus. Toisaalta järjestelmän nähtiin tällöin olevan jo pitkälle viety asiantuntijajärjestelmä, jolloin jää epäselväksi,
kenen tai minkä mukaan päätöksiä tehdään. Liian pitkälle viedyt päätöksentuen toteutukset
koettiin siis pelottaviksi tulevaisuuden kuviksi: mahdollisuus lääkärin päätäntävallan häviämisestä koneen ehdottaessa hoitoratkaisuja tuntui huolestuttavalta, kun järjestelmä voi ohjata hoitoa ja siitä tehtäviä päätöksiä toisin kuin lääkäri tekisi. Epäilyksien taustalla kuvastui myös
huoli siitä, että oma asiantuntemus tulee korvattavaksi koneilla, tai potilaat hoidetaan kasvottomana massana.

Eräs haastateltava arvioi mahdollisuutta päätöksentuen toteuttamisesta pidemmälle ja sen soveltamista kokonaisvaltaisempaan toiminnan ohjaukseen ja ennaltaehkäisevään terveydenhuoltotyöhön: jos esimerkiksi diabeetikkoja ryhdyttäisiin kutsumaan tarkastuksiin automatisoidun
päätöksentuen kautta, se saattaisi herättää joissakin tunteen liiallisesta valvonnasta ja ylikontrolloivasta (tieto)järjestelmästä, jolloin toiminnasta mahdollisesti tulee potilaille ”isoveli val-
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voo” -tunne. Kuitenkin tietojärjestelmien tulisi olla ensisijaisesti terveydenhuollon toiminnan
apuna, ei pelotteena tai rajoitteena.

Kun haastateltaville erityisesti tuotiin esille oman päätäntävallan säilymistä päätöksentuen rinnalla, vastaukset muuttuivat hieman myönteisempään suuntaan. Tärkeänä pidettiin, että asiantuntijajärjestelmän tai päätöksentuen ehdotukset voi myös jättää huomioimatta ja lopullisen
päätöksen voi tehdä itsenäisesti. Ajatus päätöksentuen tai sitä toteuttavan sovelluksen muokkaamisesta siten, että ohjelmalle voisi kertoa esimerkiksi mistä asiasta muistutteita tulee antaa
ja milloin ne voi jättää pois, todettiin kannatettavaksi. Tällöin ohjelmaa voisi ”opettaa” tai mukauttaa oman toiminnan mukana, jotta se toimisi lääkärin haluamalla tavalla. Pari haastateltua
lääkäriä viittasi myös automaattisen tietojenkeruun tai tietojen tarkastelun avulla toteutettavaan
omien päätöksien tarkkailuun:
”…tai sitten se olisi semmoinen, että se alkaisi epäilemään että tämä [lääkäri] on
tipahtanut kärryiltä, jos esim. on hyväksytty vähän liian korkeita verenpainearvoja, niin se muistuttaisi tästä. … Sehän saattaisi olla ihan toimiva, ei ole sellaista
järjestelmää koskaan käyttänyt, että jos ohjelma tosiaan oppii oppimaan ja opettamaan, sehän olisi ihan hyvä.”
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4

KÄYTETTÄVYYSTESTI KÄYPÄ HOITO -SUOSITUSTEN JA
TERVEYSPORTIN KÄYTÖSTÄ

Tämän tutkimuksen osana tehtiin myös pienimuotoinen käytettävyystesti, jonka kohteena oli
Terveysportti ja sen kautta tapahtuva Käypä hoito -suositusten käyttö. Käytettävyystestin suorittamiseen päädyttiin haastatteluosuuden analyysivaiheessa ilmenneiden huomioiden pohjalta.
Haastatteluiden perusteella Terveysportti on erittäin keskeinen tiedonlähde terveydenhuollon
ammattilaisten päivittäisessä työssä. Kuitenkin useat haastatellut totesivat, että heillä on vaikeuksia Terveysportin käytössä: tiedonhaku ei aina tuota toivottua tulosta tai hakutulosten joukko
on hyvin suuri. Tällöin työaikaa hukkaantuu sinänsä tarpeellisen tiedon hitaaseen etsintään.

Tämän vuoksi tässä tutkimuksessa haluttiin perehtyä kattavammin keskeisesti terveydenhuollon ammattilaisten työhön vaikuttavan työvälineen käyttöön keräämällä käyttäjäkokemuksia
Terveysportin käytöstä. Saatujen tulosten avulla pyrittiin täsmentämään tutkijoiden käsitystä
Terveysportin ja Käypä hoito -suositusten käytöstä hoitoprosessissa.

Käytettävyystestin ensisijaisena tarkoituksena oli havainnoida, miten terveydenhuollon ammattilaiset käyttävät kyseisiä verkkopalveluita normaaleita työtehtäviä jäljittelevissä tilanteissa.
Tiedonhakua tarkkailemalla saadaan selville myös siinä mahdollisesti ilmenevät ongelmat.
Testitehtävät suunniteltiin siten, että ne vastaavat päivittäisiä rutiininomaisia tiedonhakuja,
joita esimerkiksi vastaanottotyössä työskentelevän lääkäri tekee normaalin työpäivän aikana.

Tässä raportissa aiemmin kuvatussa haastatteluosiossa kysyttiin haastateltavien mielipiteitä ja
käsityksiä päätöksenteon tuesta. Tulosten perusteella terveydenhuollon ammattilaiset eivät täysin pystyneet hahmottamaan, mitä päätöksenteon tuki voisi konkreettisesti olla. Myös tätä haluttiin tarkentaa ja käytettävyystestin yhteyteen lisättiin kysymyksiä päätöksenteon tuesta. Päätöksenteon tukea pyrittiin havainnollistamaan ja konkretisoimaan näyttämällä testihenkilöille
esimerkkeinä PowerPoint-kalvoja, joissa päätöksenteon tuen mahdollisia ratkaisuja on esitelty
kuvakaappauksina. Kuvissa päätöksentukea oli demonstroitu osana potilastietojärjestelmän
toteutusta esimerkiksi kokoamalla diabeteksen keskeisimpiä potilastietoja samaan näkymään
tai yhdelle lomakkeelle. Kuvissa oli esimerkkejä tilanteista, joissa tietojärjestelmän yhteyteen
on liitetty päätöksentukea toteuttavia muistutteita, ja erityyppisiä tietoja on korostettu erilaisilla
taustaväreillä riippuen niiden kriittisyydestä.
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4.1 Käytettävyystestin tausta ja toteutus
Tuotteen tai palvelun käytettävyyttä voidaan testata erilaisilla asiantuntijamenetelmillä tai käyttäjätesteillä. Edellisiin kuuluu esimerkiksi heuristinen arvio, jossa tuotteen käytettävyyttä arvioidaan heurististen sääntöjen mukaan, sekä asiantuntija-arviot, joissa käytettävyyden asiantuntijat samaistuvat käyttäjän asemaan ja käyvät läpi arvioitavaa palvelua ennakoiden millaisia
ongelmia käyttäjä tulee kohtaamaan. Näissä tapauksissa arvioinnin suorittaja on siis käytettävyyden asiantuntija.

Käyttäjätestien avulla puolestaan tuotetta tai palvelua testaavat sen varsinaiset tai potentiaaliset
käyttäjät joko oikeassa tuotteen käyttötilanteessa tai sitä jäljittelevässä simulointitilanteessa.
Testattavana voi olla koko tuote, prototyyppi tai jokin tuotteen osa, ja testi voi kohdistua esimerkiksi tuotteen keskeisimpiin tai vaikeimmiksi arvioituihin osioihin. Käyttäjätesteissä
useimmiten 3–4 testihenkilöä on riittävä määrä tuomaan esille testattavan palvelun ongelmakohdat, jolloin niiden vaikutukset alkavat toistua käyttäjien toimissa. Testihenkilöitä voidaan
pyytää puhumaan ääneen testitehtäviä tehdessään, jolloin myös tehtävien suorittamiseen liittyvät ajatuskulut ja mentaaliset mallit välittyvät testin vetäjälle. Käytettävyystestillä löydetään
suurin osa tuotteen virheistä tai ongelmakohdista, koska useimmiten käytettävyystestissä käyttäjät jaksavat yrittää tehtävien tekemistä sinnikkäämmin kuin tavallisessa käyttötilanteessa.
(Sinkkonen, Kuoppala, Parkkinen & Vastamäki 2002.)

Tämän käytettävyystestin testaajaryhmäksi valittiin nuoret lääkäriopiskelijat (5. vuosikurssi),
joilla on riittävät tietokoneen tekniset käyttötaidot. Testaukseen osallistujilla haluttiin olevan
hieman kokemusta Terveysportin käytöstä, jotta testaustilanteessa pystytään keskittymään Terveysportin ja Käypä hoito -suositusten käyttöön ja käytettävyyden havainnointiin. Käytettävyystestiin osallistui neljä lääkäriopiskelijaa, kolme naista ja yksi mies, joiden ikä vaihteli 22 –
31 vuoden välillä. Kaikilla oli kahden kuukauden työkokemus lääkärinä työskentelystä käytettävyystestiä välittömästi edeltäneeltä kesältä sekä muita opintoihin kuuluvia amanuenssi- ja
työharjoittelujaksoja.

Kesätyössään he olivat käyttäneet Terveysporttia jonkin verran. Terveysportin palveluista käytetyimpiä olivat olleet ICD-10-luokitushaku ja Pharmaca Fennica. Käypä hoito -suositusten
kohdalla tilanne oli samankaltainen, osa testihenkilöistä oli käyttänyt niitä jonkin verran työssään ja osalle ne eivät olleet vielä kovin tuttuja. Käypä hoito -suosituksia todettiin käytettävän
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myös opiskeluissa esimerkiksi tenttiin lukemisen apuna. Terveysporttiin liittyvää koulutusta
opintojen aikana oli ollut ainoastaan tiedonhaun peruskurssilla yhden tunnin verran, työpaikoilla muuta Terveysporttiin tai Käypä hoito -suosituksiin liittyvää koulutusta ei ole ollut. Testihenkilöiden erilaisten käyttökokemusten myötä testissä saatiin esille myös suhteellisen kokemattoman käyttäjän ja toisaalta tottuneemman käyttäjän tilanne.

Yhden testitilanteen pituus oli 40 – 50 minuuttia, josta käytettävyystestin suorittamiseen meni
17 – 25 minuuttia. Muu aika jakaantui taustatietojen kysymiseen ja testin jälkeiseen haastatteluosuuteen, sekä kysymyksiin päätöksenteon tuesta. Testitehtäviä oli 10 kappaletta (Liite 4), ja
testitilanteessa testihenkilön lisäksi paikalla oli kaksi henkilöä havainnoimassa testin etenemistä. Testitilanteet nauhoitettiin äänitallenteina, videolle nauhoittamista ei tehty analyysivaiheen
aikaresurssien rajallisuuden vuoksi. Käytettävyystestit suoritettiin elo-syyskuun 2005 vaihteessa.

Käytettävyystestien suunnitteluun ja toteutukseen ovat tämän raportin tekijöiden lisäksi osallistuneet Pauliina Ikävalko ja Susanna Martikainen (Kuopion yliopisto).
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4.2 Terveysportti ja Käypä hoito -suositukset verkossa

Kuva 1. Terveysportin aloitussivu

Kokonaisuutena Terveysportti (http://www.terveysportti.fi) on hyvin laaja verkkopalvelu, jonka kautta on saatavan terveydenhuollon henkilöstön päivittäiseen työhön liittyviä erilaisia tietokantoja, kuten mm. lääkärin ja sairaanhoitajan tietokannat, Pharmaca Fennica, lääkeinteraktiot, lääkeopas, ICD-10 –luokitus, toimenpideluokitus, erilaisia alan ammattilehtiä tai julkaisuja
ja ajankohtaisia uutisia (Kuva 1). Terveysportin keskeisenä toiminta-ajatuksena on helpottaa ja
nopeuttaa terveydenhuollon ammattilaisten päivittäistä työtä tarjoamalla työssä tarvittava lääketieteellinen tieto yhdestä paikasta. Terveysportin tuottaja ja ylläpitäjä on Kustannus Oy Duodecim, ja tiedon tuottajina toimivat Suomalainen lääkäriseura Duodecimin asiantuntijaorganisaatio sekä sen yhteistyökumppanit (Duodecim 2005b). Terveysportin palveluista osa on käytettävissä korvauksetta ja osa palveluista on saatavissa erillisellä lisenssimaksulla. Terveysporttia käytetään yleisimmin organisaatiokohtaisten lisenssien kautta.
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Käypä hoito -suositukset julkaistaan Duodecim-aikakauskirjan lisäksi internetissä Käypä hoidon www-sivuilla (Kuva 2) osoitteessa http://www.kaypahoito.fi, josta ne ovat kaikkien saatavilla ilman erillistä käyttöoikeuslisenssiä. Terveysportin kautta Käypä hoito -suositukset löytyvät osana hakutuloksia (Kuva 3).

Kuva 2. Käypä hoito –www-sivuston etusivu
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Kuva 3. Käypä hoito -suositus Terveysportissa

4.3 Käytettävyystestin tulokset
Tässä käytettävyystestissä ei testattu kaikkia Terveysportin osioita, vaan keskityttiin joihinkin
useimmin käytettyihin toimintoihin ja Käypä hoito -suositusten käytettävyyteen Terveysportissa. Käytettävyystestin avulla oli tarkoitus testata yleistä tiedonhakua Terveysportista ja Käypä
hoito -suosituksista sekä kartoittaa tiedonhaussa mahdollisesti ilmeneviä ongelmia. Testissä oli
kaksi tasoa; toisaalta pyrittiin arvioimaan Terveysportin käyttöä yleisellä tasolla ja toisaalta
käytettävyyttä tuli havainnoida yksittäisen Käypä hoito -suosituksen sisällä. Tämän vuoksi
testissä oli kahdentyyppisiä tehtäviä. Osassa tehtäviä testihenkilölle kerrottiin, mikä yksittäinen
tieto tai tietokokonaisuus hänen pitäisi etsiä, ja osassa tehtäviä ei annettu tarkasti rajattua tietokokonaisuutta, vaan testihenkilön oli itse hahmotettava, mitä hän lähtee etsimään. Terveysportin tietosisällön ja rakenteiden hahmotettavuutta haluttiin testata, koska sen verkkopalvelusta
löytyy hyvin paljon erilaista tietoa ja tämän tutkimuksen aikana toteutetuissa haastatteluissa
todettiin sisällön jäsentämisen olevan joskus vaikeaa.
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Ennen testiä testihenkilöilta kysyttiin heidän mielipiteitään Terveysportista ja Käypä hoito suosituksista sekä niiden käyttökokemuksia. Yleensä Terveysportin olemassaolo koettiin erittäin hyväksi asiaksi ja useimmiten testihenkilöt olivat löytäneet tarvitsemansa tiedot. Osa totesi, että Terveysporttia on helppo käyttää. Toisaalta kerrottiin, että hakusanojen kanssa on ollut
joskus miettimistä, jotta haussa tulevaa tiedon määrää on oppinut rajaamaan tarpeeseen sopivaksi. Käypä hoito -suositukset olivat osalle testihenkilöitä vieraampia kuin Terveysportti, jota
oli käytetty enemmän. Testihenkilöt kokivat kuitenkin Käypä hoito -suositusten olevan hyviä,
koska niissä on saatu hyvin tiivistettyä olennainen tieto, joskin suosituksia voisi vieläkin tiivistää, koska esimerkiksi vastaanottotilanteessa tarvittava tieto pitää löytää hyvin nopeasti.
4.3.1 Yksittäisten toimintojen löytyminen ja käyttäminen Terveysportissa
Testien perusteella Terveysportin tyypillisin tiedonhakutapa on käyttää oikealla yläkulmassa
sijaitsevaa hakutoimintojen keskittymää (Kuva 1), tai edetä vasemmalla sijaitsevien linkkien
kautta haluttuun palveluosioon. Haku-toimintoja käytettiin lähes poikkeuksetta erilaisten tietojen etsimiseen ja erityisesti Lääkärin tietokantoihin kohdistuvissa hauissa. Hakutuloksista tarkasteltavaksi valitaan useimmin hakutoiminnon keskeisimmiksi ehdottamia artikkeleita. Jos
tulosjoukossa on mukana Käypä hoito -suositus, sitä pääsääntöisesti katsotaan, koska sen tiedetään sisältävän tiivistettyä tietoa.

Etusivun vasemman laidan linkkejä käytettiin lähinnä vain silloin, kun se oli ainoa mahdollinen
aloituspaikka tiedon haulle, kuten esimerkiksi ICD-10 –luokituksen ja lääkeinteraktiot-haun
avaamisessa. Käytettävyystestissä testatut Pharmaca Fennica, ICD-10 –haku ja lääkeinteraktiot-toiminto koettiin helppokäyttöisiksi ja niihin kohdistuvien testitehtävien tekeminen sujui
hyvin. Tarvittavat tiedot löytyivät nopeasti ja erityisesti kaksi ensimmäistä palvelua olivat kaikille tuttuja, jolloin myös niiden käyttö oli helppoa.

Potilasohjeet eivät olleet kaikille testihenkilöille entuudestaan tuttuja. Testihenkilöt muistivat
myös Käypä hoito -suosituksissa olevan potilasversioita ja pohtivat niiden käyttämistä potilasohjeina. Varsinaiset potilasohjeet löydettiin kuitenkin melko nopeasti joko Lääkärin tietokantojen haun tai Terveysportin etusivulla olevan Potilasohjeet-linkin kautta. Saman testitehtävän yhteydessä oli potilasohjeen tulostaminen, joka tuotti vaikeuksia kaikille testihenkilöille.
Esimerkkinä testitehtävissä oli Influenssan potilasohje. Osassa testejä tulostui väärän sivun
sisältö tai tyhjä sivu. Valittuaan oikealla sijaitsevasta hakutuloksista artikkelin näytettäväksi
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vasemman puoleisessa kehyksessä (Kuva 3) osa testihenkilöistä odotti, että artikkeleissa olisi
ollut Tulosta-painike sen tulostamista varten. Ylhäällä linkkipalkissa ollutta Tulosta-tekstiä ei
huomattu, vaan tulostettiin Tiedosto-valikon kautta. Tiedosto-valikon kautta tulostettaessa testihenkilöillä ei ollut täyttä varmuutta siitä, mitä näytöltä valikoituu tulostukseen. Artikkelissa
sijaitsevan Tulosta-linkin testihenkilöt kokivat toimivaksi ratkaisuksi, koska sen perusteella
tietäisi varmemmin, mitä on tulostamassa. Tässä yhteydessä testihenkilöt ehdottivatkin erillisen
Tulosta-painikkeen tai linkin lisäämistä varsinaisille artikkeli-sivuille.

Käytettävyystestissä haluttiin testata Terveysportin etusivulle johtavaa linkkiä tilanteessa, jossa
ollaan jollakin verkkopalvelun alasivustolla. Tässä tapauksessa linkki on hyvin huomaamaton
(Kuva 4), ja etukäteen arveltiin sen löytymisen olevan hankalaa. Testihenkilöt kuitenkin löysivät tai tiesivät entuudestaan tämän linkin ja siirtyminen etusivulle onnistui nopeasti.

Kuva 4. Linkki Terveysportin etusivulle ICD-10 -haun sivulla

4.3.2 Tiedon etsintä hoitosuosituksen tai ohjeen sisällä
Kaikki testihenkilöt löysivät testitehtävissä haettavat ohjeet tai hoitosuositukset helposti, kun
tehtävänannossa oli ilmaistu, mitä asiaa hoitosuosituksen tulee koskea. Tiedon löytämistä helpotti myös ohjeen tiivis asettelu, esimerkiksi kyyn puremaan tarvittava ensihoito-osuus löytyi
nopeasti ohjeesta. Haettaessa selvällä oireella, esimerkiksi äkillinen korvakipu, haku onnistui
myös hyvin. Myös Käypä hoito -suositukset löytyivät helposti, mutta yksittäisen Käypä hoito suosituksen sisältä haettava tieto ei välttämättä löytynyt enää niin nopeasti, tai sen ei uskottu
löytyvän: yksi testihenkilö haki ensin tarvittavan Käypä hoito -suosituksen näytölle Lääkärin
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tietokantojen haulla, mutta kertoi vaihtavansa Käypä hoidon omille sivuille, jotta hän näkee
kaikki hoitosuositukseen liittyvät lisätiedot.

Yleensä hoitosuositusta selattiin hiirellä vierittäen ja samalla tekstiä silmäillen etsien tarvittavaa tietoa. Sivun tai artikkelin sisäisiä linkkejä ei yleensä huomattu tai osattu käyttää tietojen
paikallistamiseen, ja tämän vuoksi tiedon etsintään saattoi mennä suhteellisen paljon aikaa.
Vain yksi testihenkilö käytti sivun sisäisiä linkkejä edetäkseen sivuilla. Linkit ovat samalla
hoitosuosituksen otsikoita, joiden avulla tarvittava tieto olisi löytynyt nopeastikin. Esimerkiksi
yhdessä testitehtävässä haettava asia oli esitetty Käypä hoito -suosituksessa ensin tekstimuodossa ranskalaisilla viivoilla ja myöhemmin tekstissä oli taulukko, johon tarvittavat numeeriset
arvot oli tiivistetty. Puolet testihenkilöistä löysi asiaan liittyvän taulukon. Puolet testihenkilöistä eivät enää jatkaneet etsimistä, kun vastaus löytyi tekstistä pitkän silmäilyn jälkeen, vaikka
samalla totesivatkin, ettei löydetty tieto antanut täydellistä vastausta. Tämän tehtävän yhteydessä ehdotettiin, että tämäntyyppisissä tilanteissa taulukko voisi olla ensin ja vasta sen jälkeen
tekstiosuus. Tällöin huomio kiinnittyisi ensin taulukkoon ja tarvittava täydentävä tieto löytyisi
nopeasti silmäilemällä.

Testitehtävissä, joiden alkutilanteessa ei ollut selkeästi annettu yksittäistä oiretta tai haettavaa
Käypä hoito -suositusta, tiedonhakuun saattoi kulua pitkänkin aikaa. Tämän tyyppisillä tehtävillä pyrittiin jäljittelemään todellista hoitotilannetta, jossa ei ole selkeää kuvaa siitä, mitä ohjetta potilaan oireiden perusteella pitäisi etsiä. Tällöin tiedonhakija joutuu hahmottamaan Terveysportin tietosisältöä ja rakennetta eri tavalla kuin etsittäessä yksittäistä ohjetta hakusanalla.
Yleensä tietoa ryhdyttiin etsimään erikoisaloittain Käypä hoito -sivujen kautta ja testihenkilöt
löysivätkin tilanteeseen sopivat hoitosuositukset, joiden pohjalta ongelmaa voisi lähteä ratkaisemaan. Yleisesti testihenkilöitä jäi kuitenkin vaivaamaan testitehtävän potilaan epämääräinen
tilanne ja he olisivat halunneet saada ja hakea lisätietoa. Erilaista tietoa, joka olisi voinut auttaa
ongelmanratkaisussa, haettiin useita minuutteja. Tällöin osa testihenkilöistä totesikin tiedonhaun olevan jo täysin hakuammuntaa. Tämäntyyppisessä tiedonhaussa (testitehtävän 7 ihoongelma) suosituksessa olevien kuvien arvioitiin olevan hyödyllisiä.
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4.3.3 Liikkuminen hoitosuositusten välillä ja sen ohjeistus
Liikkuminen eri hoitosuositusten ja artikkeleiden välillä koettiin vaikeaksi: esimerkiksi Käypä
hoito -sivuilla ei ole ollenkaan sivuhistoriassa taaksepäin vieviä linkkejä. Jos lähtee kokeilemaan suosituksissa sijaitsevia linkkejä, jotka johtavat erilaisiin taulukoihin, lisätietoihin tai
kirjallisuusviitteisiin (Kuva 3), on hyvin vaikeaa palata taaksepäin:
”Niin, sitten niin kun mikä on ollu näihin kuviin liittyen, kun täällä on näitä numeroita ja sitten on kirjaimia, että mikä näistä on niin kun linkki ja mikä vie vaan
tänne loppuun niihin viitteisiin. Että mistä mä pääsen eteenpäin ja mistä en, niin
se on mun mielestä ollu hankalaa. Mut sitten vaan pitää napsutella [selaimen
edellinen-painikkeella] taaksepäin, jos niikseen tulee.”
Myös Terveysportissa koettiin olevan sama ongelma luettaessa hoitosuosituksia tai artikkeleita,
joissa on erilaisia linkkejä: osa linkeistä on sivun sisäisiä ja osa linkeistä vie toisille sivuille:
”On täällä paljon sitä, mitä ei niin kun tiedä, aina joutuu kokeilemaan vaan, että
mitähän tästä nyt tulee. Just noita pieniä neliöitä, ei mitään hajua, että mitä ne on.
Ja ei ikinä oikein tule katottua mitä niistä löytyy. Kyllähän täältä löytyy. Jottain
semmoista, mitä on enemmän käyttänyt, niin niitä kun on helpompi. Jos tulee jotain ihan outoo, mitä ei niin kun ikinä koskaan, niin hirveän jotenkii hankala täältä ehtiä tietoa.”
Testitehtävissä testihenkilöitä pyydettiin hakemaan edellä kuvattujen linkkien merkityksen
kertova ohje. Kyseiset linkit on esitetty pienillä erivärisillä neliöillä tekstin sisässä tai kappaleiden lopussa (Kuva 3). Suurin osa testihenkilöistä ei löytänyt Terveysporttia ja siellä olevien
hoitosuositusten lukemista varten tarkoitettua käyttöohjetta. Testihenkilöt totesivat myös, ettei
Käypä hoidon sivuilta löydy käyttöohjetta. Terveysportissa käyttöohje löytyy, kun aukaisee
Lääkärin tietokannat ja sen etusivulla valitsee Käyttöohjeen. Tämän ohjeen odotettiin kuitenkin
löytyvän Terveysportin etusivulta tai hakutoiminnolla. Tehtävää lähdettiin myös ratkaisemaan
klikkailemalla hiirellä tekstin seassa sijaitsevia linkkejä katsoen, mihin ne johtaisivat ja löytyisikö sitä kautta selitystä niiden merkitykselle. Tähän meni kuitenkin paljon aikaa ja testihenkilöt totesivat lopulta, etteivät he keksi enää, mistä käyttöohjetta voisi yrittää etsiä.
4.3.4 Testihenkilöiden yleisarviointi Terveysportin ja Käypä hoito-suositusten käytettävyydestä
Käytettävyystestin jälkeen mielipiteet Terveysportista ja Käypä hoito -suosituksista eivät olleet
muuttuneet, mutta testihenkilöt kiinnittivät huomiota käyttöohjeen tuloksettomaan etsintään ja
kysyivät erikseen, mistä sen voisi löytää. Yleensä haettavien tietojen kerrottiin löytyneen hel-
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posti, mikä näkyikin selkeiden tiedonhakujen kohdalla, kuten käytettäessä Pharmaca Fennicaa,
ICD-10 -luokitushakua ja lääkeinteraktiotietokantaa. Käypä hoito -suosituksissa käytettävien
linkkien selitystä ei yleisesti löydetty, ja yksittäisen hoitosuosituksen sisällä tietosisällön hahmottaminen oli toisinaan vaikeaa. Jos hoitosuositus oli lyhyt ja siinä oli annettu selviä ohjeita,
haettava tieto löytyi nopeasti. Jos hoitosuosituksessa oli paljon tietoa, testihenkilöt silmäilivät
sitä pitkän aikaa ennen kuin tarvittava yksittäinen tieto löytyi.

Kaikki testihenkilöt käyttivät tai kertoivat käyttävänsä Terveysportin hakutoimintoa lähes aina
etsiessään tietoa Terveysportista. Selvät ja yksinkertaiset tiedonhaut tuottavat tarvittavaa tietoa
hyvin, mutta kaikki testihenkilöt kertoivat epäselvien tilanteiden olevan vaikeita myös tiedon
määrän vuoksi. Jos haku on hyvin laaja tai selviteltävä ongelma epäselvä, saattaa hakutuloksia
tulla hyvin paljon, jolloin olennaisen tiedon löytäminen voi olla vaikeaa. Toisaalta todettiin
harvinaisten tai vanhojen asioiden kohdalla tuloksia tulevan liian vähän. Hakutuloksiin tulevan
otsikkojaottelun kerrottiin olevan hyvä työkalu tulosten jaotteluun, jonka avulla saatujen hakutuloksien käyttökelpoisuutta aletaan arvioida. Lisäksi todettiin Terveysportin olevan helppokäyttöinen, koska hakuja voi tehdä ilman varsinaisia hakuoperaattoreita (and, or, not, *, jne.).

Kun käytetään Terveysportin erilaisia palveluja ja erityisesti Lääkärin tietokantoihin kohdistuvaa haku-toimintoa, uusia selainikkunoita avautuu useita. Esimerkiksi aina, kun Terveysportin
etusivulla tehdään haku Lääkärin tietokantoihin, avautuu uusi selainikkuna. Suurin osa testihenkilöistä sulki tarvittaessa ylimääräiset ikkunat, jolloin jokainen tehtävä, tai ainakin useimman tehtävän tekeminen aloitettiin ”puhtaalta pöydältä” Terveysportin etusivulta. Kuitenkin
testihenkilöllä oli enimmillään auki jopa puolenkymmentä selainikkunaa yhtäaikaisesti. Tämän
kaltaisessa tilanteessa testihenkilö joutui vuorotellen tarkistamaan, mitä kussakin ikkunassa oli
avoinna ja sulkemaan ylimääräisiä.

Eräs haastattelutuloksissa ilmennyt mielenkiintoinen huomio oli, etteivät muut hoitosuositukset
erottuneet selkeästi Käypä hoito -suosituksista, vaan jostakin muusta ohjeesta saatettiin puhua
Käypä hoito -suosituksena. Erilaisten suositusten erottuvuutta toisistaan pyrittiin selvittämään
myös käytettävyystestiin osallistuneilta henkilöiltä. He kertoivat, että hoitosuosituksen tietää
Käypä hoito -suositukseksi silloin, kun sen on tietoisesti valinnut esimerkiksi hakutuloksista
Käypä hoito –otsikon alta tai hakenut hoitosuosituksen esille Käypä hoidon sivujen kautta.
Kuitenkaan sisällön tai ulkoasun avulla he eivät sanoneet erottavansa, onko kyseessä Käypä
hoito -suositus. Vaikka sisällöllisesti Käypä hoito -suositusten koettiin olevan tiiviimmässä
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muodossa ja rakenteen olevan selkeämpi kuin muissa ohjeissa, samantyyppisiä ohjeita todettiin
löytyvän myös Lääkärin käsikirjasta.

Toisaalta tiedon lähteeseen ei välttämättä kiinnitetä huomiota, kunhan vain tarvittava tieto saadaan äkkiä. Kysyttäessä esimerkiksi kyyn puremaan tarkoitetusta hoito-ohjeesta, testihenkilöt
epäilivät, ettei kyseessä ole Käypä hoito -suositus. Kyseinen artikkeli löytyykin Lääkärin käsikirjasta ja Duodecimin artikkelina. Mielipiteet erosivat kysyttäessä, pitäisikö Käypä hoito suositusten erottua selkeämmin muista hoitosuosituksista. Toisaalta asialla ei ollut suurta merkitystä työn kannalta, mutta toisaalta arvioitiin, että jos Käypä hoito -suositukset erottuisivat
esimerkiksi erivärisellä otsikolla muista hoitosuosituksista, se voisi helpottaa niiden huomaamista hakutulosten joukosta.
4.3.5 Päätöksenteon tuki
Päätöksenteon tuki miellettiin toiminnan tasolla tutuksi ajatukseksi ja yleensä testihenkilöiden
mielestä se tarkoitti epävarmassa päätöksentekotilanteessa jonkun tietyn tiedon tarkistamista
esimerkiksi tietokannasta tai muusta tiedon tallennuspaikasta. Ominaisinta tälle ajattelutavalle
oli se, että tiedon tarkistus tehdään lääkärin omasta aloitteesta ja hänen niin halutessaan. Välttämättä päätöstä ei tehdä tiedon suosittelemalla tavalla, mutta tällöin asia on kuitenkin tarkastettu ja päätöksen voi perustaa varmistetuille tiedoille.

Varsinaisesti terveydenhuollon tietojärjestelmien yhteydessä käytettävä termi ’päätöksenteon
tuki’ ei ollut tuttu käsite. Asiaa pyrittiin konkretisoimaan kertomalla testihenkilöille esimerkkejä päätöksentuen mahdollisista toteutustavoista ja näyttämällä kuvia päätöksenteon tuen mahdollisista toteutusvaihtoehdoista. Esimerkkinä kerrottiin lääkeinteraktioiden ja reseptin määräämisen yhteydessä annettavista muistutteista ja tietojärjestelmien avulla kootusta näkymästä
diabeteksen yhteydessä. Tässä tapauksessa järjestelmästä haetaan esille kaikki olennaiset tiedot, jotka liittyvät tämän sairauden hoitoon. Tietojen korostamiseen voidaan käyttää erilaisia
värimerkintöjä, esimerkiksi punainen korostus laboratorioarvolle, joka ylittää suositellun viitearvon, tai vihreä väri kertomaan, että asia on kunnossa.

Päätöksenteon tuen esimerkkeihin suhtauduttiin hyvin positiivisesti ja niiden nähtiin helpottavan työtä ja erityisesti nopeuttavan työhön sisältyvää tiedon etsintää. Testihenkilöt kertoivat,
että esimerkiksi monisairaan potilaan kaikkien tietojen etsiminen vie aikaa ja siltikään ei voi
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olla täysin varma, että on huomannut hakea esille kaiken tarpeellisen tiedon. Tässä esimerkkitapauksessa koettiin hyväksi järjestelmän muistutukset, että tietyn potilaan kohdalla pitää kiinnittää huomiota tiettyihin asioihin tai jos järjestelmä kokoaisi tietoja valmiiksi yhteen. Testihenkilöt totesivat, ettei kaiken tiedon muistaminen ole realistinen ajatus, jolloin olisi toivottavaa, että järjestelmä tukisi tarpeellisten tietojen tuomista lääkärin huomioitavaksi. Järjestelmään pitäisi kuitenkin pystyä itse määrittämään potilaskohtaisesti, mitä tietoja kukin lääkäri
haluaa päätöksentuen ehdottavan hänelle. Kaikkien potilaiden kohdalla ei tulisi rutiininomaisesti aueta kaikkia muistutteita. Tällöin saattaisi käydä jopa niin, että jokin tarpeellinen huomautus jääkin huomioimatta, jos esimerkiksi muistutteet aukeavat näytölle aina uusina ikkunoina peittäen allensa edelliset muistutteet.

Reseptin määräämisen yhteydessä ja lääkeinteraktioista annettavat muistutteet nähtiin erittäin
hyödyllisinä. Monisairaan potilaan kohdalla lääketietojen ajan tasalla pitäminen on hankalaa ja
potilas itsekään ei välttämättä tiedä, mitä kaikkia lääkkeitä hänellä on käytössään:
”Varsinkin tuo lääkityspuoli, jos se onnistuttaisiin pitämään jotenkin tollai listana, niin toihan kuulostaa tosi hyvältä, koska tällä hetkellä on, tai välillä on hirveä
vaiva metsästää kaikki lääkkeet, mitä potilaalla on käytössä. Potilas ei ittekään
muista tai tiedä edes kaikkia lääkkeitä mitä kaikkia hän ottaa. Hän vaan ottaa punaisen pillerin silloin ja 50 muuta pilleriä samaan aikaan.”
Testihenkilöt totesivat, että tämä kuitenkin edellyttäisi potilaan lääkitystietojen ajan tasalla
pitämistä yhdessä paikassa, jolloin kyseeseen tulisi valtakunnallinen reseptitietokanta. Lisäksi
ehdotettiin, että muistute voisi olla hyödyllinen kontraindikoitujen lääkkeiden tilanteessa.

Tietojärjestelmien avulla potilastiedoista ja esimerkiksi Käypä hoito -suosituksista tuotettavaan
yksilölliseen hoitosuositukseen suhtauduttiin varovaisen positiivisesti. Epävarmassa tilanteessa
päätöksentuen tarjoamat ehdotukset voisivat toimia yleisinä vaihtoehtoina, joista voisi tarkastaa, mihin suuntaan hoitoa kannattaisi lähteä ohjaamaan. Kuitenkin oltiin sitä mieltä, että lääkärin tulee hallita itse hoidon kokonaisuus ja päätöksentukeen ei pitäisi luottaa aivan sokeasti. Jos
järjestelmän tekemä ehdotus on tilanteeseen sopimaton, silloin lääkärin tulisi tarkastaa asia
jostakin toisesta tietolähteestä tai kokeneemmalta kollegalta.

Toisaalta järjestelmän luotettavuus ja inhimillisten näkökulmien huomioiminen mietitytti: voiko päätöksenteon tuen järjestelmä huomioida kaiken potilaan hoidossa tarvittavan tiedon? Laboratorioarvot, lääkkeet ja muut tulokset voidaan saada tietojärjestelmistä, mutta jokainen poti-
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las on kuitenkin yksilö, jonka hoidossa pitää huomioida monia muitakin asioita. Järjestelmä ei
saisi olla liian ohjaava, esimerkiksi diagnoosin ehdottamista ei koettu suotavaksi, koska siinä
nähtiin olevan jo suuri epäonnistumisen riski. Kuitenkin tietojärjestelmien tuomat uudet ratkaisut nähtiin kokeilemisen arvoisiksi ja niihin suhtauduttiin uteliaan positiivisesti. Osa testihenkilöistä totesi, ettei ennen käytettävyystestiä ollut edes osannut kuvitella, miten monin tavoin
työtä voisi helpottaa tietojärjestelmien toimintojen avulla ja koki päätöksenteon tukeen liittyvät
ehdotukset hyvin myönteisinä.

4.4 Huomiot ja päätelmät käytettävyystestistä
Käytettävyystestin tarkoituksena ei ollut perusteellisen ja syväluotaavan analyysin tekeminen
Terveysportin käytettävyydestä, vaan mahdollisten ongelmakohtien tunnistaminen ja niiden
perusteella ilmenevien kehittämistarpeiden toteaminen Terveysportissa sekä Käypä hoito suositusten www-versioissa. Käytettävyystestien havaintojen perusteella huomio kiinnittyy
muutamaan keskeiseen tekijään, jotka vaikuttavat palvelun käytettävyyteen. Tekemiämme
huomioita on mahdollista saada varmistettua esimerkiksi arvioimalla palvelua heurististen
sääntöjen avulla.

Jo tässä toteutetun neljän käytettävyystestin avulla saatiin kerättyä hyvin paljon erilaisia käyttäjäkokemuksia ja havaintoja Terveysportin käytettävyydestä. Keskeisimmin palvelun käytettävyyteen vaikuttavaksi näkökulmaksi nousivat tiedon löytymiseen vaikuttavat tekijät. Terveysportti sisältää valtavasti erilaista tietoa, josta sen käyttäjien pitää löytää tarvitsemansa tieto
yleensä hyvin nopeasti. Tällöin oikean hakutuloksen tärkeys korostuu. Tiedon määrä asettaa
vaatimuksia erityisesti sivuston kokonaisrakenteen toimivuudelle: sivuston sisäisten osioiden
keskinäisille suhteille, sivuston navigoitavuudelle ja siihen kohdistuville hakutoiminnoille.
Sivuston selkärangan, rakenteen, ollessa kunnossa myös tiedon määrää on helpompi hallita.

Terveysportin erilaisia osioita käytettäessä niiden käyttöliittymä ja rakenne vaihtelevat, toisinaan etusivulla vasemmassa reunassa sijaitseva hakemistopuu häviää kokonaan. Käyttöliittymän ja siinä olevien valikoiden vaihtelu vaikeuttaa kokonaisuuden hahmottamista, ja käyttäjän
voi olla vaikeaa tietää millä järjestelmän tasolla (Kuva 4) ja missä osiossa hän etenee. Selkeä ja
pysyvä rakenne, jonka sisälle sisältö aukeaa, sekä hakemistopuu ja sivukartta auttavat käyttäjää
etenemään kohti tarvitsemaansa tietoa. Koko ajan näkyvissä oleva yhtenäinen navigointiosio
mahdollistaa sivuilla liikkumisen ilman selaimen oman sivuhistoria-painikkeen käyttöä. Ha-
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kemistopuuhun tulisi sijoittaa keskeisten osioiden linkit, joihin tulee päästä käsiksi kaikkialta
sivuston alaosioista. Hakemistopuu voi sisältää eri hierarkiatasoja eli linkkejä sivuston alaosioihin, jolloin tasojen jaottelun tulisi perustua niiden keskinäiseen samanarvoisuuteen. Hierarkiat ja tietokokonaisuuksien ryhmittely tarjoavat palvelun käyttäjälle järjestelmän käsitteellisen
mallin.

Palvelun yhtenäisen kokonaisrakenteen myötä tulisi huomioida myös palvelun eri osien keskinäiset suhteet: missä suhteessa esimerkiksi Käypä hoito on Terveysporttiin? Ovatko Terveysportissa olevat Pharmaca Fennica, ICD-10 -luokitushaku, lääkeinteraktiotietokanta ym. palvelut tai tietokokonaisuudet Terveysportin omia alaosioita, vai onko Terveysportti vain niiden
linkit yhteen kokoava portaali? Jos toiminta-ajatus on portaali, jokaisen Terveysporttiin linkitetyn oman erillisen kokonaisuuden pitäisi avautua uudessa selainikkunassa. Toisaalta liiallinen
uusien selainikkunoiden aukeaminenkin on ongelmallista: käytettävyystestissä testihenkilöllä
oli yhtäaikaisesti auki jopa puolenkymmentä ikkunaa. Tämän kaltaisessa tilanteessa hän joutui
vuorotellen tarkistamaan, mitä missäkin selaimessa oli avoinna ja sulkemaan ylimääräisiä ikkunoita. Tämä hidastaa työtä ja vaikeuttaa palvelun hallittavuutta. Työn sujumisen kannalta eri
osioiden parempi yhteensovittaminen vaikuttaisi toimivalta vaihtoehdolta. Tämä kuitenkin vaatisi käyttöliittymän ja rakenteen yhtenäistämistä, jolloin tulisi miettiä, missä määrin osiot kannattaa tehdä samankaltaisiksi mm. käyttämällä samoja rakenteita ja termejä ja missä kohti erilaistaa osioita esimerkiksi hallitulla värien käytöllä.

Samankaltaisuuden ja asioiden korostamisen välille tulisi löytää hyvä tasapaino, joka tukisi
käytännön työn sujuvuutta. Samankaltaisuus tukee sivuston rakenteen hahmottumista ja yhdistää sen eri osioita toisiinsa, kun taas esimerkiksi värien käytöllä voidaan korostaa erilaisia asioita, ohjata huomiota tärkeisiin asioihin tai erotella hierarkkisesti osioita toisistaan. Yksittäisen
hoitosuosituksen tai artikkelin sisällä tiedon löytymistä voisi myös tehostaa visualisoimalla
kohteita, joiden tulee löytyä nopeasti. Katseelle tulisi tarjota erilaisia tarttumakohtia, kuten taulukoita, kuvia tai muutoin tekstistä erottuvia kohtia, jolloin tekstiä ei tarvitse lukea kokonaan,
vaan silmäilemällä voidaan löytää olennaiset tietokokonaisuudet ja todeta niiden merkitys
oman tiedonhaun kannalta. Käytettävyystestin tulosten perusteella käytännön työssä tiedonhaku on usein tiedon varmistamista tai täsmentämistä, jolloin esimerkiksi tiivistelmät ovat tarkoitukseen sopivia. Lisäksi sivun sisäisten linkkien käytön oppiminen helpottaa tietojen paikallistamista hoitosuosituksen sisällä.
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Terveysporttiin sijoitettu hakumahdollisuus on hyvin tärkeä ja keskeinen toiminto, jolla käyttäjä tuntee pystyvänsä hallitsemaan tiedon valtavaa määrää. Erityisesti tämä tuli esille tilanteessa,
jossa ei ollut yhtä yksittäistä selvää oiretta tai hakusanaa, jolla tietoa olisi alettu etsiä. Testihenkilöillä ei ollut vaikeuksia löytää tarvittavaa hoito-ohjetta tai hoitosuositusta etsittäessä
täsmällisellä hakusanalla tai kun tiedonhaku oli yksinkertainen. Monimutkaisen tai epäselvän
hakutilanteen kohdalla tiedon löytyminen ei ollutkaan enää varmaa. Tämä tilanne tuli esiin
sekä haastatteluissa että käytettävyystesteissä. Hakutoimintojen tärkeys korostuu sitä enemmän, mitä laajempi on se tietojoukko, josta olennainen pitää löytää. Testihenkilöt olivatkin jo
aikaisemman kokemuksensa perusteella hyvin tottuneita käyttämään Terveysportin hakutoimintoa.

Käyttöohjeen helppo löytyminen ja tulostustoimintojen toimivuus tukevat myös palvelun käytettävyyttä ja vähentävät turhaan tehtävän työn määrää. Kun hakutoimintoa käytetään Terveysportissa, tuloksena tuleva sisältö latautuu erillisiin kehyksiin. Tällöin käyttäjän tulee tarkistaa,
mistä kehyksestä hän on tulostamassa. Kuitenkaan kiireisen työrytmin takia tähän ei ole aina
aikaa ja tällöin tapahtuu virheellisiä tulostuksia. Käyttöohjeen tulisi löytyä samasta paikasta
kaikilla palvelun tasoilla oltaessa. Käytettävyystestiin osallistuneet henkilöt olivatkin varsin
tyytyväisiä, kun he saivat ohjeistuksen siitä mistä käyttöohje löytyy, ja siten testiin osallistuminen toimi heille myös oppimiskokemuksena.

Haastateltavat ja käytettävyystestiin osallistuneet henkilöt olivat saaneet melko vähän koulutusta Terveysportista. Terveysportti on kuitenkin hyvin keskeinen tiedonlähde jokapäiväisessä
työssä ja siten terveydenhuollon ammattilaisia tulisi kouluttaa nykyistä enemmän Terveysportin käyttöön sekä varsinaisten opintojen aikana että työpaikkakoulutuksena. Jotta jokaiselle
käyttäjälle muotoutuisi omakohtainen hyväksi havaittu tapa etsiä tietoa Terveysportista, tulisi
opettaa erilaisten tiedon hakutapojen hyödyntämistä. Esimerkiksi hakemistopuuta ja sivun sisäisiä ankkurilinkkejä voisi hyödyntää nykyistä enemmän.
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5

TULOSTEN YHTEENVETO JA POHDINTA

5.1 Tulosten luotettavuus ja yleistettävyys
Tässä raportissa kuvatussa tutkimuksessa tavoitteena oli kuvata perusterveydenhuollossa toimivien eri henkilöstöryhmiä edustavien terveydenhuollon ammattilaisten näkemyksiä Käypä
hoito -suositusten käytöstä ja päätöksenteon tukijärjestelmistä. Haastatteluihin pyrittiin valitsemaan henkilöitä eri organisaatioista ja maantieteellisesti Pohjois-Savon eri alueilta. Koska
haastattelut suoritettiin juuri kesälomakauden alkaessa, haastateltavien rekrytointi osoittautui
varsin haasteelliseksi tehtäväksi ja haastatteluihin osallistui kaikkiaan 9 henkilöä, jotka edustivat 4 eri organisaatiota.

Koska haastateltujen lukumäärä on varsin suppea, ei tämän tutkimuksen tuloksia voi välttämättä yleistää muille alueille ja muihin organisaatioihin. Tutkimusmenetelmänä käytetyn teemahaastattelun tavoitteena onkin ensisijaisesti tuoda esille tietyssä tilanteessa hyvinkin yksityiskohtaisesti haastateltavien näkemyksiä eikä niinkään tuottaa tilastollisesti merkittäviä kvantitatiivisia tuloksia (Hirsjärvi ym. 2000). Tutkimuksen luotettavuutta on pyritty lisäämään esittämällä tekstissä suoria lainauksia haastateltujen puheesta.

Haastatteluihin osallistuneista henkilöistä kaksi on mukana myös Käypä hoito -suositusten kehittämistyössä. Näiden haastateltujen näkemykset eivät kuitenkaan olennaisesti poikenneet
muiden tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden kommenteista.

Kaikki haastattelut on nauhoitettu ja litteroitu ja tutkimuksessa käytetty aineisto on tarvittaessa
tarkistettavissa kirjallisessa muodossa tämän raportin kirjoittajilta.

Käytettävyystestiin osallistui neljä henkilöä. Jo suppeakin testien määrä voi tuottaa luotettavia
tuloksia, jos testi on hyvin suunniteltu ja toteutettu (Sinkkonen ym. 2002). Tässä tutkimuksessa
eri testihenkilöiden tulokset olivat hyvin samansuuntaisia ja erot testitilanteessa johtuivat ensisijaisesti testiin osallistuvien henkilöiden erilaisesta kokemustaustasta, jonka vaikutuksia käytettävyystestissä pyrittiinkin saamaan esille.
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5.2 Yhteenveto haastatteluista ja käytettävyystesteistä
Yli puolet haastatelluista käyttää Käypä hoito -suosituksia joko viikoittain tai useammin tai ne
vaikuttavat koko ajan työn taustalla. Sekä lääkärit että hoitohenkilökunta käyttävät Käypä hoito
-suosituksia melko aktiivisesti. Eniten hyötyä suosituksista koettiin olevan tarkistettaessa jonkin tietyn sairauden hoitokäytäntöä ja siihen kuuluvia yksityiskohtia: mitä tutkimuksia, hoitoja
ja toimenpiteitä siihen kuuluu ja miten hoidon tulee edetä. Erityisesti harvinaisempien tautien
kohdalla Käypä hoito -suositukset nähtiin hyödyllisiksi, koska kaikkia mahdollisia hoitokäytäntöjä ei voi muistaa ulkoa. Uusia käyttökohteita Käypä hoito -suosituksille oli tullut hoitotakuun ja hoidon tarpeen arvioinnin myötä, joissa kriteerit pohjautuvat Käypä hoito -suosituksiin.
Käypä hoito -suosituksia käytetään eniten Terveysportin kautta, ja uusinta tietoa haetaan internetistä sen nopeuden vuoksi. Käypä hoito -suositusten saatavuudessa ei ollut ongelmia ja
yleensä niiden käyttäminen koettiin helpoksi. Sen sijaan tarpeellisen tiedon löytymisessä todettiin toisinaan olevan hankaluuksia Terveysportissa.

Käypä hoito -suositusten koettiin olevan hyviä ja luotettavia ja soveltuvan hyvin suomalaiseen
terveydenhuoltoon. Pääsääntöisesti Käypä hoito -suosituksia noudatettiin päätöksiä tehtäessä ja
potilasta hoidettaessa. Kuitenkin korostettiin niiden soveltamista ja sitä, ettei suosituksia pidä
lukea kuin keittokirjaa. Käypä hoito -suositusten todettiin olevan hyviä antamaan suuntaa, mutta lopullinen päätös syntyy oman ammattitaidon perusteella. Todettiin myös, että potilaat eivät
aina ”käyttäydy” Käypä hoito -suosituksen mukaisesti, jolloin hoitoon liittyvässä päätöksenteossa ja suositusten soveltamisessa täytyy tehdä kompromisseja.

Lähes kaikkien haastateltujen työyhteisöissä Käypä hoito -suosituksia oli käyty läpi jollakin
tasolla ja useimmissa työyhteisöissä niiden pohjalta oli tehty paikallisia sovellutuksia, hoitoketjuja tai -polkuja. Käypä hoito -suositusten käytöstä hoitoprosessissa ei tehdä erillistä merkintää
esimerkiksi potilaan tietoihin, vaan tieto hoitopäätöksistä viestitetään talokohtaisten käytäntöjen avulla. Osassa työyhteisöjä lääkärien ja muun hoitohenkilökunnan yhteistyön Käypä hoito suositusten toteuttamisessa todettiin toimivan erittäin hyvin. Toisaalta osasta haastateltujen
työyhteisöjä todettiin, että kaikki työyhteisön jäsenet eivät välttämättä ole tietoisia Käypä hoito
-suosituksista tai niitä ei noudateta. Suurin osa haastatelluista totesikin, että hoidon yhtenäisyys
kärsii ja rikkoontumista tapahtuu, jos kaikki eivät noudata yhteisesti sovittuja käytäntöjä. Käypä hoito -suositusten käyttöä ei ollut organisaatioissa erityisesti ohjeistettu, eikä niiden käyttöön oltu annettu erillistä koulutusta haastateltujen omissa työyhteisöissä. Toisaalta Käypä hoi-
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to -suosituksista tehtävät paikalliset sovellukset nähtiin myös toiminnan ohjeistamisena ja kannustuksena toimia suositusten mukaisesti.

Lähes kaikki haastatellut olivat sitä mieltä, että Käypä hoito -suositukset ovat vaikuttaneet hoitokäytäntöihin myös pidemmällä aikavälillä. Lähinnä koettiin pienten yksityiskohtien täsmentyneen ja tätä kautta hoitokäytäntöjen tulleen yhtenäisemmiksi eikä niinkään suurten hoitolinjojen muuttuneen. Haastateltavat näkivätkin pyrkimyksen yhtenäisiin hoitokäytäntöihin tärkeäksi tavoitteeksi ja tämän vuoksi Käypä hoito -suosituksia tulisi kehittää niin määrällisesti kuin
sisällöllisesti. Tiedottaminen uusien Käypä hoito -suositusten tai niiden päivitysten ilmestyessä
koettiin tärkeäksi, jotta tiedettäisiin heti toimia uusimman tiedon mukaisesti. Osa haastatelluista piti tärkeänä, että suositusten tunnettuutta tulisi lisätä myös siten, että potilaat olisivat niistä
paremmin tietoisia: nykyisellään Käypä hoito -suositukset eivät ole potilaille sellaisenaan tuttuja, vaikka yleisellä tasolla tietoa hoitosuosituksista saattaakin olla.

Suhtautuminen tietojärjestelmien avulla toteutettavaan päätöksentukeen oli osittain ristiriitainen: muistutteisiin ja lääkeinteraktioista annettaviin varoitteisiin suhtauduttiin hyvin positiivisesti, ja erityisesti lääkeinteraktioista annettavat varoitukset nähtiin erittäin hyödyllisinä. Tietynlaista rutiinien automatisointia ja työtä helpottavaa tietojärjestelmien tarjoamaa tukea kannatettiin, mutta liian pitkälle viedyt asiantuntijajärjestelmät eivät saaneet varauksetonta kannatusta. Vaikka toisaalta päätöksentukea kaivattiin juuri niihin tilanteisiin, joissa lääkärin koko
ammattitaito on käytössä, niin toisaalta pohdittiin, voiko tietokone pystyä samaan: voidaanko
tietokoneohjelmasta tehdä niin hyvä, että se suorittaa saman tietojen yhdistelyn ja analyysin
mitä lääkäri päätöksiä tehdessään tekee? Onko lääkärin ammattitaitoa ja kokemuksen myötä
kertynyttä hiljaista tietoa kuitenkaan mahdollista saada mukaan tietojärjestelmiin? Päätöksenteon tuen muokattavuus omiin tarpeisiin nousi voimakkaasti esille: jos lääkäri voi itse määritellä sovelluksen käyttäytymistä ja tarvittaessa hylätä sen tekemät ehdotukset, ajatus päätöksentuesta vaikuttaa hyväksyttävämmältä. Tärkeänä pidettiin erityisesti sitä, että lääkäri voi tehdä
lopulliset päätökset täysin itsenäisesti tietokoneohjelmasta riippumatta.

Haastatteluissa ilmenneet erot esiintyivät useimmiten lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan välillä, joskin useista asioista kaikilla haastatelluilla oli samansuuntaiset mielipiteet. Selviä täysin
vastakkaisia vastauksia näkemyksiä ei esiintynyt. Eniten eroja oli havaittavissa Käypä hoito suositusten käytön innokkuudessa. Useimpien lääkäreiden suhtautuminen Käypä hoito suosituksiin oli maltillisen positiivista, kun taas joidenkin hoitohenkilökuntaan kuuluvien arvio
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suosituksista oli hyvinkin positiivinen. Osassa lääkärien vastauksista oli havaittavissa hieman
varauksellinen suhtautuminen Käypä hoito -suosituksiin, vaikka kaikki omasta mielestään
käyttävät ja noudattavat niitä työssään. Erityisesti ne hoitohenkilökuntaan kuuluvat, joiden
työnkuva on itsenäinen, kokivat Käypä hoito -suositukset merkittäväksi oman työn tueksi ja
varmistukseksi omiin ratkaisuihin. Usein he hoitavat asiakasta yhden sairauden tai erikoisalan
hoitopolkua pitkin, kun muiden haastateltujen työssä käytetään useampia Käypä hoito suosituksia. Siten työnkuva vaikuttaisi olevan ratkaisevin tekijä Käypä hoito -suositusten käytössä.

Ikä tai työkokemuksen määrä ei ollut merkittävä tekijä haastateltavien vastauksissa ja mielipiteissä. Ainoa jonkin verran ikään korreloiva asia tässä tutkimuksessa oli haastateltavien asennoituminen Käypä hoito -suosituksiin ja niiden käyttöön: kokeneemmat lääkärit ja hoitohenkilökuntaan kuuluvat suhtautuivat periaatteessa myönteisemmin Käypä hoito -suositusten käyttöön kuin nuoremmat kollegansa. Myönteinen asennoituminen ei kuitenkaan ollut suoraan verrannollinen ikään, mutta erityisesti ikäjakauman ääripäissä ero korostui: nuorimmat suhtautuivat epäilevämmin suositusten täydelliseen käytettävyyteen käytännön työssä ja kokeneimmat
olivat myönteisimpiä Käypä hoito -suositusten käytölle.

Terveysportti on keskeinen tiedonhakuväline terveydenhuollon ammattilaisten työssä, mutta
käytettävyystestin tulosten perusteella sen käyttäminen ei ole kuitenkaan ongelmatonta. Terveysportti sisältää hyvin paljon tietoa ja olennaisen tiedon löytäminen kiireisessä työrytmissä on
tällöin ensisijaisen tärkeää. Tämä edellyttää palvelulta toimivaa rakennetta sekä tehokkaita ja
monipuolisia hakutoimintoja. Terveysportin hakutoiminto onkin paljon käytetty ja tehokkaasti
toimiva työkalu tiedon etsintään, mutta hakutoimintokaan ei tuo välttämättä oikeita tuloksia
epäselvässä hakutilanteessa. Tiedon löytämistä voisi parantaa palvelun kokonaisrakenteen selkiyttämisellä ja yhtenäistämisellä. Tämä sisältää myös navigointiin liittyvien tekijöiden huomioimisen käyttöliittymäsuunnittelussa. Palvelun eri osien välillä tulee päästä liikkumaan joustavasti siten, ettei selaimen edellinen-painike ole ainoa taaksepäin vievä reitti. Yksittäisen hoitosuosituksen tai Terveysportissa sijaitsevan artikkelin sisällä myös eri tietokokonaisuuksien
hahmottamista voidaan tukea tarjoamalla katseelle tarttumakohtia, kuten taulukoita, kuvia ja
tiivistelmiä. Myös hallitulla värien käytöllä voidaan ohjata käyttäjän huomiota oleelliseen.

Käytettävyystestiin osallistuneilta henkilöiltä kysyttiin myös mielipiteitä päätöksenteon tukeen
liittyen. Testiin osallistuneet henkilöt olivat nuoria ja heillä oli tietokoneen käyttöön ja tietojär-
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jestelmiin liittyvät perustiedot ja -taidot. He suhtautuivat päätöksenteon tuen ehdotuksiin hyvin
positiivisesti ja näkivät erityisesti sen nopeuttavan potilastyöhön liittyvää tietojen etsintää. Päätöksentuki myös varmistaa erilaisten tietojen yhteisvaikutuksen tulemisen huomioiduksi potilaan hoidossa ja siten se koettiin erittäin tervetulleena tukena työlle. Yksilöllisten hoitosuositusten soveltamisessa lääkärin tulee käyttää harkintakykyä ja tarvittaessa kyseenalaistaa
päätöksentuen ehdotukset, eikä luottaa sokeasti tietotekniikkaan. Lääkärin tulee itse hallita
työnsä sisältö ja tietojärjestelmien avulla toteutetut toiminnot ovat hyvänä lisänä varmistamassa tietojen ja päätöksien oikeellisuutta.

5.3 Tutkimustulosten pohdinta
Teoria-osuudessa esiteltyjen aikaisempien tutkimusten mukaan keskeisiksi tekijöiksi Käypä
hoito -suositusten käytössä nousivat kysymykset niiden saatavuudesta, käytettävyydestä, käytäntöönpanosta ruohonjuuritasolla sekä tiedottamisesta. Samat näkökulmat tulivat esille myös
tässä tutkimuksessa. Suositusten yleinen saatavuus on parantunut eikä niiden saatavuudessa
myöskään tietoverkkojen kautta ole enää ongelmia. Suhtautuminen Käypä hoito -suosituksiin
on edelleenkin myönteistä ja niitä käytetään melko aktiivisesti käytännön työssä. Käypä hoito suositusten käyttö näyttää lisääntyneen aikaisempaan verrattuna, mutta edelleenkin kentällä
kaivataan tiiviimpää moniammatillista yhteistyötä suositusten käytäntöön soveltamisessa.

Yhteistyötä tehdään ja osassa työyhteisöjä Käypä hoito -suosituksia olikin jo ansiokkaasti yhdessä läpikäyty muodostaen niiden perusteella omia toimintatapoja. Käypä hoito -suosituksia
tulisi kuitenkin vielä enemmän käydä läpi yhteisesti työorganisaatiossa, jotta niistä saataisiin
kaikkien yhteisesti hyväksymiä ja käyttämiä organisaatiokohtaisia toimintatapoja. Tähän puolestaan voitaisiin vaikuttaa ohjeistamalla Käypä hoito -suositusten käyttöä työyhteisöjen sisällä
nykyistä konkreettisemmin ja tarjoamalla henkilöstölle koulutusta mm. Terveysportin käyttöön. Organisaation asenteella, siellä tapahtuvalla tiedottamisella ja tarjottavalla koulutuksella
voidaan vaikuttaa hyvin merkittävästi uusien asioiden käytäntöön juurtumiseen.

Terveydenhuollon eri ammattilaiset käyttävät Käypä hoito -suosituksia monipuolisesti työssään, mutta erityisesti tietyn tyyppisissä tehtävissä yksittäisen potilastapauksen hoito muotoutuu hyvin luontevasti suosituksen mukaiseksi hoitopoluksi. Välttämättä Käypä hoito -suositusta
ei lueta päivittäin, mutta sen pohjalta on luotu oma toimintamalli tai viitekehys, jonka mukaan
potilasta hoidetaan ja tehdään hänen hoitoaan koskevia päätöksiä. Tämä osoittaa Käypä hoito -
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suositusten ottaneen paikkansa suomalaisessa terveydenhuollossa ja kertoo ammattilaisten hyväksyneen suositukset käytännön työhönsä.

Käypä hoito -suosituksista tiedottaminen ja niiden aktiivinen läpikäyminen työyhteisöissä on
edelleenkin tarpeellista. Haastatteluissa tuli esille Käypä hoito -suositusten tunnettuuteen ja
erotettavuuteen liittyvä tilanne: osa haastateltavista kertoi enemmänkin yleisellä tasolla erilaisten hoitosuosituksien käytöstä omassa työssään kuin nimenomaisesti juuri Käypä hoito suositusten käytöstä. Lääkärit olivat yleisesti selvillä, mitä Käypä hoito -suosituksilla tarkoitetaan, mutta osa hoitohenkilökuntaan kuuluvista haastatelluista saattoi puhua jostakin toisesta
hoitosuosituksesta Käypä hoito -suosituksena. Eri suositusten erottumista toisistaan selvitettiin
myös käytettävyystestien yhteydessä ja niiden perusteella voi tehdä saman huomion: ellei käyttäjä tietoisesti valitse Käypä hoito -suositusta esimerkiksi otsikon alta, ei sitä välttämättä eroteta sisällön tai sen esitystavan perusteella muista hoitosuosituksista. Osaltaan tämä saattaa johtua siitä, että kaikki hoitosuositukset ovat saatavilla Terveysportista yhdenmukaisessa esitysasussa, mikä on erittäin hyvä asia työn kannalta. Olisi kuitenkin syytä pohtia, tulisiko Käypä
hoito -suositusten erottua enemmän muista hakutuloksista. Käypä hoito -suosituksia pidetään
yleisesti hyvinä ja tiivistä tietoa sisältävinä, jolloin ne ovat käyttökelpoisia jopa vastaanottotilanteissakin. Tällöin voisi olettaa, että niiden huomaaminen nopeasti tulosjoukosta olisi käytännön työn kannalta suotavaa. Jatkotutkimuksen aiheena voisi olla tutkia, millainen merkitys
on sillä, että tiedetään, mitä hoitosuositusta ollaan käyttämässä. Onko tiedon lähde toissijainen
käytännön työn kannalta, kunhan tieto löytyy nopeasti ja on luotettavaa?

Lääketieteellinen tieto kehittyy nopeasti ja kliinikolle tarjottava tiedon määrä on valtava, mikä
näkyy myös Terveysportin tietosisällön määrässä. Hyvin usein kliinikon käytännön työssä tietojen haku on varmistamista tai täsmentämistä, jolloin tiedon löytyminen nopeasti on ensiarvoisen tärkeää. Lisäksi tiedon tulisi olla helposti omaksuttavassa muodossa. Useimmat tietojärjestelmäratkaisut ovat kuitenkin tulleet terveydenhuollon henkilöstölle "ulkoapäin annettuina",
ja tekniset ratkaisut ovat voineet olla kömpelöitä, jolloin ohjelmien käytettävyys on ollut huono. Vasta nyt ollaan havahtumassa käytettävyysnäkökulmien huomioimiseen. Tämä näkyy
esimerkiksi siinä, että terveydenhuollon ammattilaiset eivät edelleenkään vaadi käyttämiltään
järjestelmiltä hyvää käytettävyyttä ja käytännön työprosessien tukea. Tutkimukseen osallistuneet ilmaisivat Terveysportin olevan erittäin hyödyllinen käytännön työssä, vaikka sen käyttöön on toisinaan joutunut opettelemaan ”kantapään kautta”.
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Toimintatapojen helpottumista verrataan paperisten potilaskertomusten ja painettujen tietolähteiden aikakauteen, muttei vielä osata välttämättä kuvitella, miten muutoin järjestelmiä voitaisiin parantaa käytännön työtä tukeviksi. Tietojärjestelmät voidaan tehdä nykyistä huomattavasti käyttäjäystävällisemmiksi ja niiden toimintalogiikka voidaan toteuttaa kliinisen ja hoitotyön
keskeisten prosessien mukaiseksi. Teknisiin rajoitteisiin ei voida enää vedota.

Uutta tutkimustietoa syntyy jatkuvasti enemmän kuin kliinikko ehtii työnsä ohessa omaksumaan, jolloin olennaisen tiedon löytäminen kulloisessakin hoitotilanteessa tulee entistä tärkeämmäksi. Tällöin tietojärjestelmien toiminnallisuus ja niiden käytettävyys korostuvat: mitä
keskeisemmässä roolissa tietojärjestelmät ovat, sitä paremmin niiden tulisi tukea käytännön
työtä. Terveysportti on hyvin keskeinen työväline kliinikon päivittäisessä tiedonhaussa ja sen
kehittämistyöhön tulisi erityisesti panostaa.

Tietojen hallinnan ja tietojen merkityksen arvottamisen tueksi voidaan tuoda tietojärjestelmien
avulla toteutettu päätöksentuki. Päätöksentuen avulla kliinikolle voidaan tarjota räätälöityä
potilas- ja tilannekohtaista tietoa hoitotilanteensa tehtävän päätöksenteon tueksi. Päätöksentuella on mahdollista varmistaa, että kliinikko saa käsiteltäväkseen kaiken hoitotilanteessa tarvitsemansa relevantin tiedon, joka on tallennettuna tietojärjestelmiin. Tietoja voidaan edelleen
korostaa tilanteen vaatimalla tavalla ja niistä voidaan tuottaa tilannekohtaisia muistutteita ja
suosituksia. Kun kliinikolle tarjotaan yhdistettynä potilastietoon kaikki kyseisen potilaan hoidossa tarvittava lääketieteellinen informaatio, tuetaan ja vahvistetaan kliinikon päätöksentekoa,
mutta tämä ei tarkoita ei ole päätöksentekoa hänen puolestaan. Kliinikko voi edelleen itse tehdä
päätöksen siitä, mitä tietoa hän pitää merkityksellisenä. Tietoteknisesti tuetussa päätöksenteossa tulee huomioitua kaikki tarpeellinen informaatio eikä päätöstä tarvitse perustaa puutteellisiin
tietoihin.

Päätöksenteon tuen toiminnallisuuden kehittämisessä tulee huomioida erityisesti käytettävyys
ja päätöksentuen toiminnan tulee rytmittyä hoitoprosessin etenemisen mukaan, jotta siitä on
hyötyä tarvittavassa määrin ja oikea-aikaisesti. Hyvällä käyttöliittymäsuunnittelulla voidaan
huomioida tietojen näytölle tuominen käyttäjäystävällisessä muodossa, jolloin olennaisten tietojen havaitseminen on mahdollista nopeatempoisessa työssäkin. Päätöksentuki voi toimia
esimerkiksi korostamalla eri värein tietoja niiden kriittisyyden mukaan ja ohjata huomiota
muistutteiden avulla, jolloin tietojen huomiointi ja merkityksen arviointi helpottuu. Yksilöllisiä
hoitosuosituksia tuotettaessa korostuu enemmän kliinikon ammattitaito hoitosuositusten merki-
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tyksen ja oikeellisuuden arvioinnissa. Päätöksentuen tarkoituksena ei ole koko hoitotapahtuman automatisointi, vaan siihen liittyvän tietojenkäsittelyn helpottaminen. Jotta päätöksentuki
toimisi tarpeeseen nähden tehokkaasti, sen ei tule tarjota kaikkea informaatiota rutiiniluontoisesti jokaisen potilastapauksen kohdalla, vaan kliinikon tulee itse saada määritellä, miten hän
haluaa päätöksenteon tuen toimivan.

Päätöksentuella on myös osoitettu olevan merkittävä rooli hoitosuositusten käytäntöön saattamisessa: kytkös hoitosuositusten ja päätöksenteon tukijärjestelmän välillä on hyödyllinen ja
järjestelmän automaattisesti antamat huomautukset toimivat tehokkaana keinona hoitosuositusten käytäntöön saattamisessa (Kunnamo 2005).

Päätöksenteon tuen käytäntöön tuominen vaatiikin huolellista tiedottamista ja tietokonesovellusten roolin korostamista osana ihmisten ja teknisten ratkaisujen yhdessä muodostamaa, tietojen käsittelyyn tarkoitettua tietojärjestelmäkokonaisuutta. Tietokonesovellusten tulee olla osa
lääkärin ja hoitohenkilökunnan työn tukiprosesseja, ei sen tahdin ja tulosten määrääjiä.
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LIITTEET
LIITE 1 Käypä hoito –suositukset
1. Aikuisiän aivovamma
2. Aikuispotilaan säärimurtuman hoito
3. Aikuisten lihavuus
4. Aikuisten vaikean sepsiksen hoito
5. Aivovammojen jälkitilat
6. Alaraajojen laskimoiden vajaatoiminta
7. Alaselän sairaudet
8. Alkoholiongelmaisen hoito
9. Astma
10. Crohnin taudin hoito
11. Depressio
12. Downin oireyhtymään liittyvien lääketieteellisten ongelmien hyvä hoito
13. Dyslipidemiat
14. Elvytys
15. Endoskooppinen retrogradinen kolangiopankreatikografia (ERCP)
16. Eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu
17. Eturauhassyöpä
18. Glaukooma
19. Helikobakteeri-infektion diagnostiikka ja hoito
20. Ihon bakteeri-infektiot
21. Ihon, hiusten ja kynsien sieni-infektiot: näytteiden otto, diagnostiikka ja vastauskäytäntö
22. Keliakia
23. Keuhkoahtaumatauti
24. Keuhkosyöpä
25. Kohdunulkoinen raskaus
26. Kohonnut verenpaine
27. Kortikosteroidihoito ennenaikaisen synnytyksen uhatessa
28. Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön tutkiminen
29. Lasten ja nuorten syömishäiriöt
30. Lasten päänsärky
31. Lasten ruoka-allergia
32. Migreeni
33. Multippeliskleroosin diagnostiikka ja lääkehoito
34. Munasarjasyöpä
35. Nielutulehdus
36. Niskakipu
37. Nivelreuma
38. Osteoporoosi
39. Paksusuolen tähystystutkimukset
40. Raskaudenkeskeytys
41. Rintasyövän diagnostiikka ja seuranta
42. Rintasyövän hoito
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43. Ruokatorven, mahalaukun ja pohjukaissuolen tähystys (gastroskopia)
44. Selkäydinvamma
45. Sepelvaltimotautikohtaus: epästabiili angina pectoris ja sydäninfarkti ilman STnousuja-vaaran arviointi ja hoito
46. Siedätyshoito
47. Sivuontelotulehdus
48. Skitsofrenia
49. Suusyöpä
50. Sydäninfarktin diagnostiikka
51. Syvä laskimotukos ja keuhkoembolia
52. Taittovirheiden kirurginen hoito
53. Tulehduskipulääkkeiden turvallinen käyttö
54. Tupakointi, nikotiiniriippuvuus ja vieroitushoidot
55. Virtsatieinfektiot
56. Äkillinen keuhkoputkitulehdus
57. Äkillinen välikorvatulehdus
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LIITE 2 Käypä hoito –suositusten potilasversiot
1. Aivovamma
2. Alaselkäkipu
3. Astma
4. Elvytys
5. Eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu
6. Eturauhassyöpä
7. Glaukooma
8. Helikobakteeri
9. Ihon bakteeri-infektiot
10. Keliakia
11. Keuhkoahtaumatauti (COPD)
12. Keuhkoputkitulehdus
13. Keuhkosyöpä
14. Kohdunulkoinen raskaus
15. Lapsen päänsärky
16. Lihavuus
17. Migreeni
18. Munasarjasyöpä
19. Nielutulehdus
20. Niska- ja hartiakipu
21. Nivelreuma
22. Osteoporoosi
23. Poskiontelotulehdus
24. Raskaudenkeskeytys
25. Rintasyöpää vai ei?
26. Rintasyöpää vastaan
27. Selkäydinvamma
28. Sepelvaltimotautikohtaus
29. Siedätyshoito
30. Skitsofrenia
31. Suonikohjut
32. Suusyöpä
33. Sydäninfarkti
34. Syömishäiriö
35. Säärimurtuma
36. Taittovirheleikkaus
37. Tulehduskipulääkkeet
38. Tupakoinnin vieroitushoito
39. Tähystystutkimukset
40. Verenpaine
41. Virtsatieinfektio
42. Välikorvantulehdus
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LIITE 3 Käypä hoito –suositusten käyttöselvitys, teemahaastattelulomake
Päiväys:……………………………
Taustatiedot:
• Nimi……………………………………………………………………………………
•

Organisaatio……………………………………………………………………………

•

Ikä…………………………

•

Sukupuoli …………………

•

Ammatti………………………………………………………………………………

•

kuinka kauan olet toiminut ko. tehtävässä ……………………………………………

•

perusterveydenhuolto-/erikoissairaanhoitosektori……………………………………

•

oletko itse ollut mukana Käypä hoito –suositusten työryhmässä laatimassa tai kommentoimassa suosituksia? Jos olet, onko tällä ollut jotakin vaikutusta niiden käyttöön?
.............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

Kysymykset:
1. Käypä hoito –suositusten käyttäminen:
1. Kuinka usein käytät suosituksia? Missä tilanteessa käytät eniten suosituksia, missä vähemmän? Missä tilanteessa niistä on eniten hyötyä?
2. Millä konkreettisilla tavoilla käytät suosituksia varsinaisessa hoitotilanteessa? Haetaanko ne erikseen jostakin (onko käytössä useita medioita)? Kuinka helppoa niiden käyttö
on?
3. Missä vaiheessa hoitoprosessia suosituksia käytetään; yksittäisessä hoitotilanteessa vai
koko hoitoketjun ajan? Tarkistetaanko suosituksen ohjeistus hoidon alussa vai koko
ajan?
4. Kirjataanko suositusten käyttö esim. potilaskertomukseen tms.? Jääkö suositusten käytöstä jälki jonnekin, tehtiinkö hoitopäätökset suosituksen mukaisesti vai ei?
5. Miten dokumentointi on toteutettu hoitoprosessissa, jossa on mukana useita toimijoita?
Miten tiedon kulku toteutuu, minkä perusteella päätökset tehdään? Onko hoitopäätöksen perusteluina mainittu suositus vai kirjataanko vain, että näin tehdään/tehtiin?
6. Pyritäänkö koko hoitoprosessi saattamaan suosituksen mukaiseksi? Onko potilaan kiertämisellä eri ammattiryhmien luona vaikutusta suosituksen soveltamisen yhtenäisyyteen?
7. Tiedätkö, onko suositusten käytössä eroja esim. terveydenhuollon eri ammattiryhmien
kesken?

2. Käypä hoito –suositusten julkaisukanavat; mikä media on käytetyin?
1. Mitä välinettä/mediaa käytät eniten suositusten käyttämiseksi? Miksi?
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2. Onko suositusten käytössä tai niiden saatavuudessa jotain ongelmia, esim. tietokone- tai
tietoliikenneyhteyksissä?
3. Miten suositusten käyttöä voitaisiin tukea, jos toimintaympäristössä on jotakin ongelmia?
4. Onko työorganisaatiosi asettanut jotain rajoituksia suositusten käytölle, esim. vain tietyn median käyttö suositeltavaa? (Onko suositusten käyttö maksullista?)

3. Käypä hoito –suositusten rooli päätöksenteossa ja niiden käytön ohjeistus:
1. Miten käytät suosituksia? Hoitotilanteessa lukemalla/tarkistamalla vai hoitotilanteen
ulkopuolella lukien?
2. Miten suositus vaikuttaa päätökseen? / Mikä on suositusten rooli päätöksenteossa? Vaikuttaako suositus potilaan hoidosta tehtäviin päätöksiin?
3. Onko suosituksista apua päätöksenteolle?
4. Vaikuttavatko suositukset pidemmällä aikavälillä hoitokäytäntöihin? Ovatko suositukset ohjanneet tai jopa muuttaneet hoitokäytäntöjä?
5. Miten suositusten käyttöä on ohjeistettu? Kannustetaanko organisaatiossa suosituksien
käyttöön?
6. Onko suositusten käytöstä annettu koulutusta?
7. Onko suositusten käytössä jotain (muita kuin teknisiä) ongelmia?

4. Potilaiden tietoisuus Käypä hoito –suosituksista:
1. Ovatko suositukset tuttuja potilaille?
2. Kertovatko tai kysyvätkö potilaat itse suosituksien käytöstä?

5. Oma mielipide Käypä hoito –suosituksista ja tulevaisuuden näkymiä:
1. Mitä mieltä olet suosituksista? Koetko suositukset hyödyllisiksi ja työtä tukeviksi?
2. Tulisiko suosituksia kehittää lisää ja siten pyrkiä yhtenäistämään hoitokäytäntöjä?
3. Mitä mieltä olet suositusten soveltuvuudesta suomalaiseen terveydenhuoltoon? Ovatko
ne sisällöltään sopivia ja sovellettavia? Jos suhtaudut kriittisesti suosituksiin ja niiden
kelvollisuuteen, niin mikä suosituksissa arveluttaa/mietityttää? Miten niitä voisi parantaa?
4. Olisiko vaihtoehtoisia tapoja potilaan hoitoprosessin tukemiseen? Käypä hoito –
suositus on vain suositus. Onko suuntaus hyvä, jos järjestelmä ohjaa huomioimaan/reagoimaan tiettyihin asioihin?
5. Millaisissa tilanteissa suositukset huomioiva päätöksentuki olisi parhaimmillaan?
6. Miten suosituksia tulisi linkittää järjestelmään? Miten järjestelmän tulisi toimia; tulisiko
sen ilmoittaa kaikesta automaattisesti vai vasta käyttäjän halutessa tarkistaa tietoja? ->
Laajemmassa kokonaisuudessa: miten mielestäsi päätöksentukea tulisi sisällyttää järjestelmään?
7. Onko jotain suositusten käyttöön liittyviä asioita, mitä toivoisit jatkossa huomioitavan?
Ei sisältöön liittyvää.

84

LIITE 4 Käytettävyystesti

Taustatarina
Olet terveyskeskuksen vastaanottotoiminnassa työskentelevä lääkäri. Päiväsi aikana tapaat
useita potilaita, joilla on erilaisia vaivoja. Yhdelle potilaalle varattu vastaanottoaika on 10 minuuttia. Työpisteessäsi Sinulla on käytössä Terveysportti, jonka kautta etsit tietoa erilaisista
tietokannoista. Erillistä kirjautumista Terveysporttiin Sinun ei tarvitse tehdä, vaan käyttöoikeudet ovat jo avoinna käyttämälläsi koneella ja lähdet etsimään tietoja seuraaviin potilastapauksiin.

Testitehtävät
1. Potilaalla on influenssa ja hänelle pitää tulostaa potilasversio influenssan hoitoohjeesta. Haet sen esille tulostusta varten.
2. Lisäksi määräät potilaalle oireiden lievittämiseen Relenza-nimistä lääkettä. Potilas haluaa tietää kuinka paljon lääke maksaa ja kysyy onko lääkkeelle saatavissa muita edullisempia rinnakkaislääkkeitä. Etsit lääkkeen hintatiedot ja tarkistat onko sille saatavilla
rinnakkaislääkettä.
3. Lisäksi hänelle täytyy uusia allergialääkkeet. Uusit allergialääkereseptin ja tarkistat,
etteivät Telfast ja Relenza aiheuta yhdessä käytettyinä interaktioita. Mitä kertoisit tarkistuksen tuloksesta potilaalle?
4. Luet ennen vastaanottoa seuraavan asiakkaan potilastietoja. Osa tiedoista on kuitenkin
puutteellisia ja joudut tarkistamaan potilaalle tehdyn diagnoosin koodin ICD-10 –
luokituksen avulla. Koodi on H54.4. Mikä on potilaan sairaus?
5. Siirryt Terveysportin etusivulle.
6. Ensiapuun tuodaan potilas, jolla on kyyn purema. Joudut tarkistamaan kyyn pureman
ensihoitoa ja etsit aiheeseen liittyvän ohjeen. Mitä ensihoitona tulee tehdä?
7. Seuraava potilas kertoo oireistaan hyvin epäselvästi, mutta vastaanotolle tulon syynä
näyttäisi olevan jonkinlainen iho-ongelma. Koska potilas ei osaa sanoa yksittäistä oiretta, Sinun täytyy etsiä tietoa ilman Hae-toimintoa. Miten haet potilaan vaivaan liittyvät
Käypä hoito -suositukset? Vertaile vielä lopuksi niissä annettuja neuvoja erilaisten vaivojen tunnistamiseen.
8. Seuraavalla potilaalla on korkeat kolesteroliarvot ja keskustelette hoidon tavoitteista.
Haet kolesterolin hoitoon liittyvän Käypä hoito -suosituksen ja tarkistat sen mukaiset
tavoitetasot. Mitä arvot ovat?
9. Edellisissä hakutuloksissa (oikealla) on paljon aiheeseen liittyviä artikkeleita ja joidenkin artikkeleiden edessä on joko pieni punainen tai sininen pallukka. Käypä hoito suosituksen tekstissä on myös paljon erivärisiä pieniä neliöitä tekstien perässä. Haluat
tulostaa merkkien selityksistä itsellesi muistilapun seinällesi ja etsit niiden selitykset.
10. Potilas valittaa äkillistä korvakipua. Lähdet etsimään tietoa oireen perusteella, mitä löydät? Mitä Käypä hoito -suositus neuvoo korvan tutkimisesta?

