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Taustaa
miksi tähän lähdettiin?
Kymsoten tavoitteena on digitalisoida 30% terveydenhuollon palveluista 2024 mennessä

Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus-toimeenpanosuunnitelman mukaan
 Sotekeskusmalli muodostuu kiinteistä palvelupisteistä ns. sote-keskuksista sekä niitä tukevista
digitaalisista, etä - ja liikkuvista palveluista.
 Edellyttää uusien toimintamallien luomista ja niiden jalkauttamista työelämään.

 Sähköisten palveluiden tarkoituksena on yhdistää erilaisia palveluketjuja ja lyhentää asiointipolkuja,
lisätä saavutettavuutta ja saada asiakkaat niille kuuluviin oikeisiin prosesseihin.

Kymsote 2019

…
”Suomi on jo nyt yksi maailman kärkimaista julkisissa sähköisissä palveluissa. Meillä
suomalaisilla on myös tutkitusti EU-maiden paras digiosaaminen. Menestymisen edellytykset
digitalisaatiossa ovat siis mitä mainioimmat. Tärkeintä on kuitenkin huolehtia siitä, että
asiakas on palvelukehityksen keskiössä. Silloin muotoilemme yhteiskuntaamme aidosti meitä
itseämme varten.” – Valtiovarainministeriö
Kymsoten arvojen mukaisesti palvelu on ammattitaitoista ja osaavaa ja toiminta vastuullista ja
yhdenvertaista.
Kuntalaisten toivotaan olevan aktiivisia, hyvinvoivia ja toimintakykyisiä eri elämäntilanteissa.
Asiakaskokemukset ja osaamistarpeet määritellään niistä palveluista, joita Kymsote asukkailleen
tarjoaa.
Asiakaspalvelussa korostuvat digitaalisten asiointipalveluiden tarjoaminen ja asiakkaiden ohjaaminen
sähköisiin ja etäpalveluihin laajemmalla rintamalla
Organisaatio toivoo tulevaisuudessa pystyvänsä tarjoamaan kuntalaisille helposti saavutettavat ja
yhdenvertaiset palvelut.
Kymsote 2019

Milloin? Miten?
2/2021 PEF- etäseuranta pilotti alkoi Karhulan terveysasemalla astmahoitajan toimesta

1/21 Keuhkohoitajan koulutus ja toimintamallin kehittäminen, jolla lähdettiin liikkeelle
4/2021 Muun henkilökunnan informointi uudesta toimintamallista + pilotointi jatkuu
6/2021 Koulutus uusille etäseurannan aloittaville keuhkohoitajille

9/2021 Jalkautetaan muille keuhkovastaanotoille koskemaan koko kotkan aluetta ,
Haminaan ja Keltakankaan terveysasemalle palvelemaan pohjoisen pään keuhkopotilaita.

ORLA dtx Oy
Kymsote tekee yhteistyötä Orla Dtx firman kanssa

-->Elisa aikanaan kehittänyt kyseisen, yleisimmissä älypuhelimissa toimivan PEFetämittausjärjestelmän yhteistyössä Työterveyslaitoksen (TTL) kanssa.
 Toimittaa PEF- etämittauksessa käytettävät puhallusmittarit
 Koulutus

 Tukipalvelut
Organisaatio muutos tapahtunut 2019. Elisa etämittaus siirtyi OrlaDtx

Tämän hetkinen malli PEF- seurannassa
 PEF seurannan kulku tällä hetkellä perustuu astman käypähoitosuositukseen( 2012) ja niin on
jatkossakin
 Diagnoosia haettaessa PEF-seuranta tehdään pääsääntöisesti ilman hoitavaa astmalääkitystä 2
viikon ajan. Hoidon tehoa seuratessa seuranta-ajaksi riittää yleensä 1 viikko.
 Suoritustekniikka on joka kerta samanlainen.
 PEF- puhallukset tehdään ennen ja jälkeen keuhkoputkia avaavan lääkityksen ( Ventoline ,
Buventol , Atrovent ).
 Tulosten kirjaamiseen tapahtuu tällä hetkellä manuaalisesti paperille. Asiakas kirjaa puhalluksien
tulokset paperiselle kaavakkeelle, josta hoitaja syöttää kaavakkeen tiedot erilliseen PEFohjelmaan, josta tulokset siirretään potilastietojärjestelmään pdf tiedostona mediakeskukseen.

Virheitä, joita seurannoissa tyypillisimmin
tapahtuu










Mittaustulokset ovat kirjoitettu epäselvästi ja hoitaja joutuu tekemään tulkintoja käsialan mukaan
PEF puhallukset eivät ole tasaiset ( ero yli sallittujen rajojen yli 20l)
Mittausajankohdat vaihtelee ( 5-9, 17-21 )
Lääkettä ei ole otettu ohjeen mukaan (liian pieni annos, vain esim. aamuisin …)
Puhalluksia on tehty vain kerran päivässä
Puhallustekniikan heikkoudet/ liiallinen vaihtelevuus
Puhalluksia on unohtunut tehdä liian monta kertaa mittausjakson aikana
Mittausjakson luotettavuus joissain tilanteissa kyseenalainen
Puhalluksien tulokset tulkittu asiakkaan toimesta väärin ( 321, 567…) joko luettu väärin, nähty väärin ,
kirjoitettu paperiin väärin
 Oirepuhallukset puuttuvat lähes poikkeuksetta täysin
 Hoitajan näppäilyvirheet myös mahdollisia käsinsyötön vuoksi

Mitä etäseurannan käyttöönotolla
tavoitellaan
Virheitä, joita PEF seurannassa havaitaan on paljon ja niihin
voidaan vaikutta etäseurannalla
Hyvästä ohjauksesta huolimatta jopa 25 % PEF-seurannoista toteutuu puutteellisesti
(Tapanainen, H. & Merivuori, T. (2019). Kohti parempaa astman hoitoa perusterveydenhuolto merkittävässä roolissa. Duodecim, 135(18), 1745-1752. )

Astman digipolun sähköistämistä
Parantamaan potilaan hoitoketjun sujuvuutta
Vähentämään resurssikulutusta ( aika ja materiaali)

Tuomaan diagnoosin tekemisen tarkkuutta ja luotettavuutta

Hämeenlinnassa tehty vaikuttavuus tutkimus etäseurannasta 2016
KUVA 2. Hämeenlinnan potilastietojärjestelmän otannan perusteella arvioidut sähköisten mittareiden mahdollisesti tuomat säästöt turhien käyntien määrässä ja
hoitohenkilökunnan työajassa. Malli skaalattiin Hämeenlinnan lukujen pohjalta koko Suomen astmapotilaita koskevaksi arvioksi. Nordic Healthcare Group (NHG) laski
data-analyysin pohjalta myös edellä mainittujen säästöjen rahalliset vaikutukset. Gaia Consulting Oy tuotti NHG:n laskennan pohjalta mallin, jolla voitiin mallintaa
sähköisen palvelun taloudellisia, yhteiskunnallisia ja ympäristövaikutuksia. Prosenttiosuudet ilmoitettu osuutena nykyisestä perusterveydenhuollon astmapotilaiden
hoitoprosessiin kuluneista ajasta ja resursseista. htp = henkilötyöpäivä

Ajalliset säästöt heijastuivat
kustannussäästöinä kunnalle,
säästäen astmapotilaiden
hoitokustannuksissa noin 20%.
Vastaava säästö potilaiden omissa
kustannuksissa arvioitiin olevan
noin 12%.
(NHG raportti, 2017)

Lääkärien aikaa säästyi
27% ja hoitajien aikaa
29%. Vastaavasti potilaat
säästivät aikaa
työikäisten ryhmässä
15% ja yli 65-vuotiaiden
ryhmässä yli 10%.

Tapanainen, H. & Merivuori, T. (2019). Kohti parempaa
astman hoitoa - perusterveydenhuolto merkittävässä
roolissa. Duodecim, 135(18), 1745-1752.

MITÄ ON PEF- ETÄSEURANTA
 Seuranta tehdään digitaalisella PEF- mittarilla.
 PEF - Etämittaus tapahtuu asiakkaan omalla älypuhelimella.
 Sovellus on ladattavissa useimpiin markkinoilla oleviin älypuhelimiin. Applikaation lataus tapahtuu
ilmaiseksi puhelimen omasta sovelluskaupasta.
 Puhalluslaitteen asiakas saa käyttöönsä terveydenhuollon pisteestä.
 Digitaalinen mittari välittää mittaustulokset sähköisesti ja langattomasti älypuhelinsovelluksen kautta
pilvipalveluun. Pilvipalvelu mahdollistaa terveydenhuollon ammattilaisille / asiakkaalle mittaustulosten
tarkastelun missä ja milloin tahansa.
 Ammattilaisella on mahdollisuus seurata tuloksia etänä kesken mittausjakson ja puuttua nopeastikinsiellä
ilmeneviin ongelmiin
 Hoitajan tekemä seurannan ohjaus vaaditaan aluksi samalla tavalla kuin tähänkin asti ja ohjaukseen
tarvittava työpanos on merkittävä.
 Ohjauksen jälkeen sovellus ohjaa seurannan tekemistä mm. se muistuttaa puhallusten
tekemisestä oikeaan aikaan, puhalluksissa tapahtuvista virheistä sekä lääkkeenottamisesta.
 Ohjelma arvio jokaisen puhalluksen laatua mm. voimakkuutta ja puhallussarjan tasaisuutta.

ETÄ mittauksen hyödyt
Mobiilisovelluksen avulla tehdyssä PEF-seurannassa on paljon tutkimuksen laatua parantavia ominaisuuksia:


Muistuttaa puhalluksista ja lääkkeenotosta



Kysyy oireita ja altisteita



Hoitajalle voi jättää viestiä seurannan aikana



Varmentaa puhallusten laatua (min 3 max 5)



Piirtää automaattisesti graafisen tulosteen



Tuloksia ei voi vääristellä



Mahdollistaa ammattilaisen puuttumisen mittausjaksoon sen aikana

Pilotin seurantaa
Seurannat sujuneet hyvin
Muutamia asiakkaita on ollut kenellä ei ole ollut sopivaa puhelinta
3 ei ole halunnut tehdä etänä
1 ei ollut ottanut puhelinta mukaan vastaanotolle
Äppi on ollut valmiina ladattuna useilla
 osalla spontaanisti päädytty etäseurantaan  ei merkitystä muutoin kuin ajatuksen tasolla ovat olleet
valmistautuneempia
Etäseurannoissa lähes kaikilla onnistuneet mittaukset  Hyvä palaute tullut asiakkailta
Huolto toiminut hyvin sairaalahuoltajien toimesta
Pohdittavaa: Lainat/sopimus/vastuu
Miten hoidetaan ajanvaraus /tiedottaminen etäseuranta mahdollisuudesta
Palautukset: 1 mittari kehoituksesta huolimatta palauttamatta !

Mitä hyötyä
Aikaa säästyy kun ei tarvitse kirjata erilliseen ohjelmaan käsikirjattuja tuloksia

 Potilaiden ei tarvitse kirjata tuloksia vaan ne tulevat automattisesti mittarista puhelimeen
 Mittari on pienempi ja helpompi kuljettaa mukana (oirepuhalluksia helpompi tehdä )
 Diagnoosi on tarkempi ja luotettavampi
 Hoito saadaan alkamaan nopeammin. Ei viivettä kaavakkeiden palautuksista
 Ammattilainen pystyy seuraamaan seurannat ajasta ja paikasta riippumatta
 Reaaliaikaisen seuranta mahdollisuuden perusteella 5 potilaalle olen laittanut tsemppi viestiä että
muistaa puhaltaa ja että on tarkkana puhalluksissa
 Potilaat ovat kokoajan hoidossa hoitajan etäseurannan ansiosta
 Kustannuksia säästyy kun mittari palautetaan

LIVE –CHAT
Palvelu on osa Kymsotessa käynnissä olevaa keuhkopotilaan sähköisen hoitopolun kokeilua.
Digihoitopolku auttaa keuhkosairauksista kärsiviä potilaita löytämään sairauteen liittyvät tärkeät linkit
ja tiedot helposti yhdestä osoitteesta
Kymsotessa on otettu kesäkuun alussa käyttöön LiveChat -palvelu keuhkopotilaille. Sen avulla
Kymsote pystyy tarjoamaan nykyaikaista ja kehittynyttä terveysneuvontaa nopeasti, helposti ja
luottamuksellisesti.
Potilaiden yhteydenottomahdollisuudet hoitajaan parantuvat ja helpottuvat. Chat-palvelun avulla
asiakkaalla on mahdollisuus myös vuorovaikutteiseen ohjaukseen ammattilaisen kanssa omaan
sairauteen liittyen.

Chatissa ammattilainen vastaa keuhkosairauksiin, lääkehoitoon ja esimerkiksi korvattavuusasioihin
koskeviin kysymyksiin sekä voi tehdä hoidontarpeen arviointia ja ohjata oikeaan hoitopaikkaan. Näin
vältytään turhilta käynneiltä terveydenhuollon toimipisteissä ja myös puhelimessa jonottamiselta.
Aluksi keuhkohoitaja on tavattavissa chatissä aamuisin tiistaina ja torstaina tunnin ajan, jolloin asiakas
voi ottaa yhteyttä sitä kautta,
Chat-palvelun kautta ei voi hoitaa henkilökohtaisia asioita, jotka vaativat henkilötunnuksen antamista.
Palvelussa asioidaan nimellä ja ammattilainen ohjaa tarvittaessa asiakkaan muihin yhteydenoton
kanaviin tai vastaanotolle.
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