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Tuloksia pitää haluta
Jotta vaikuttavuutta tai lisäarvoa saataisiin, pitää yrityksen strategiassa tehdä valintoja:
l ”Mitattava vaikuttavuus”.
– Strateginen valinta: mitataan, parannetaan, läpinäkyvästi
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Läpinäkyvyyttä ja vertailtavuutta
terveydenhuoltoon
l Mittaamme lääketieteellistä, toiminnallista
ja asiakaskokemuksen laatua
–

Olemme valinneet hoidon vaikuttavuuden ja asiakaskokemuksen
tärkeimmiksi tekijöiksi, joiden avulla erottautua kilpailijoista

l Seuraamme laadun toteutumista ja potilasturvallisuuden
täyttymistä viranomaisvaatimuksia tiukemmin
–

Potilasvahingot Terveystalossa alittavat toimialan keskiarvon

l Varmistamme yhtenäisen laadun säännöllisillä
auditoinneilla
–

Terveystalolla on Labquality Oy:n myöntämä
SFS-EN ISO 9001:2008 -laatujärjestelmäsertifikaatti
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Miksi yhä käy liian usein näin?
TervTark

Olkapää

Reseptit

Rokotus

Selkä

Selkä

Flunssa

Selkä

Mieliala

OHO!
Diabetes

Tukeeko potilastietojärjestelmä tai data hoidon jatkuvaa
parantamista?
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Terveystalon Etydi – esimerkki
datan käytöstä ja
vaikuttavuustiedon
hyödyntämisestä
l Helppo nopea näkyvyys
–

Ensimmäistä kertaa voit tarkastella potilaitasi
sairauskohtaisena ryhmänä

l Tunnistaa riskiryhmät
–

Löydät helpommin potilaat joihin interventiot tulee
kohdistaa

l Tutkii hoitosuunnitelmien toteutumista
–

Näkymä hoitotasapainoon

–

Lista käynneistä ja tehdyistä tutkimuksista vuoden ajalta.

–

Käypä hoito –suosituksen mukaisten tavoitteiden seuranta

Esimerkki vaikuttavuuden seuraamisesta

Kerää lääkärille tiedot suoraan
potilastietojärjestelmästä:
DM2 potilaat
Hlöt joilla kriteerit täyttyvät
mutta dg puuttuu
Riskiryhmään kuuluvat
Hyvässä/huonossa
hoitotasapainossa olevat
Käypä hoito –suosituksen
tavoitteiden toteutumisen
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Vaikuttavuus – toteutuuko Käypä hoito?
l Etydi vertaa tyypin 2 diabeteksen hoidon toteutumista Käypä hoito –suositukseen
l Yksiköt näkevät omat tuloksensa ja Terveystalon keskiarvon -> tunnistavat
kehityskohteet -> parantavat -> arvioivat uudestaan
l Tyypin 2 diabetespotilaita työterveyshuollossa hoidossa 17 000, joista n. ¾ hoitaa
diabetesta työterveyshuollossa, loput perusterveydenhuollossa.
Ydinindikaattorit
2015, koko Terveystalo

Prosessimittari

Tulosmittari

HbA1c

68,3%

6,7%

LDL

72,0%

2,7 mmol/l

Verenpaine

51,6% (kirjaus vastaanotolla)

147,5 / 90,6 mmHg
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Tyypin 2 diabetes ja sairauspoissaolot
Terve:
7 pvä/vuosi
Riskissä:
12
pvä/vuosi

Sairastunut:
16
pvä/vuosi

Lisäsairauksia:
26 pvä/vuosi
Lähde: Terveystalo , sairauspoissaolot
2015

Hoitopolkuja johtamalla voii ennaltaehkäistä ja hoitaa
diabetesta ja luoda merkittävää kansantaloudellista etua
l Suuri osa diabeteksen aiheuttamista
kustannuksista olisi vältettävissä, jos riskiryhmään kuuluvat pystytään tunnistamaan
ajoissa, sairastuneet diagnosoimaan varhain
ja saamaan hyvän hoidon pariin.
l Terveystalon mallilla tunnistetaan ja
hoidetaan kaikkia Terveystalon potilaita, mikä
tuottaa tutkimuksessa osoitettua laskettavaa
kansan- taloudellista hyötyä ja lisää potilaiden
hyvinvointia.
l Parhaat tulokset syntyvät vain kun
työterveyden ennaltaehkäisevät toimet on
integroitu sairaanhoitoon.
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Puuttuvampi malli tukisi BKT:ta yli 2 miljardilla ja
työllisyyttä 31 000 henkilötyövuodella
•

Mikäli puolet tyypin 2 diabetestapauksista
pystyttäisiin ehkäisemään tehokkaamman
hoidon ansiosta, yhteiskunta säästäisi yli
2 miljardia euroa, mikä vastaa 31 000
henkilötyövuotta.

•

Suurin talousvaikutus syntyy sairauspoissaolojen vähenemisen kautta.

•

Taloudellisen hyödyn lisäksi malli lisää
potilaiden hyvinvointia ja elämänlaatua.
Mahdolliseen toimintakyvyn alenemaan
voidaan puuttua varhain ja tukea
sairastuneen työkyvyn ylläpitämistä.
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Tutkimus: Diabeteksen ennaltaehkäisyn ja tehostetun
hoidon kansantaloudellinen vaikuttavuus
l Lähtökohta: VTT ja Vaasan yliopisto tutkivat
Terveystalon toimintamallin vaikutuksia ja potentiaalia
nopeasti lisääntyvän kansansairautemme
ennaltaehkäisyssä.
l Tavoite: arvioida diabeteksen ennaltaehkäisyn ja
tehokkaamman hoidon kokonaistaloudellisia
vaikutuksia, jotka olisivat saavutettavissa Terveystalon
toimintamallilla.
l Aineisto: lähes 33 000 diabetesriskissä olevaa
henkilöä ja yli 10 000 diabeetikkoa. Terveystalon
aineisto on Suomessa ainutlaatuinen ja mahdollisti
diabeteksen ennaltaehkäisyn kansantaloudellisten
vaikutusten laskemisen.
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No mitä mittaritiedolla tehdään?
l Ammatillaiset, tiimit, yksiköt
l Toiminnan suunnittelu asiakkaan kanssa – vaikutusten seuranta
l Kohdennettu viestintä asiakkaalle
l Jatkuva parantaminen

10.10.2018

13

Sairauden ennaltaehkäisy ja hoito muodostavat
prosessin, jota voi parantaa
Kohonnut riski

Ennaltaehkäisy

Diagnoosivaihe

Ylläpito ja
seuranta

Komplikaatiot

Tavoite

Kohonnut diabetesriski
tunnistetaan ja
kommunikoidaan potilaalle

Vaikuttavat henkilökeskeiset
interventiot jokaisella
riskihenkilöllä

Nopea diagnoosi ja hoidon
aloitus heti kun kriteerit
täyttyvät

Hyvä hoitotasapaino
Hyvä elämänlaatu ja työkyky

Varhainen toteaminen
Tehokas hoito
Elämänlaadun ja työkyvyn
parantaminen

Toimijat

TTH

TTH, PTH, muut toimiijat

TTH, PTH
Diabeteshoitajan antama
alkuohjaus
Silmänpohjakuvat
Itsehoidon välineet

TTH, PTH
Diabeteshoitaja/Työterveyshoit
aja keskiössä

ESH
PTH
TTH

Interventiot

Diabetesriskitesti
Terveystarkastukset
(suunnatut, suuntaamattomat)

Perustuvat
terveyssuunnitelmaan:
Yksilötoiminta
Ryhmätoiminta
Sähköiset palvelut
Itsemittarointi

Hoitosuunnitelma
Elintapa-asiat kuten ed.
vaiheessa
Lääkehoidon aloitus ja
seuranta

Hoitosuunnitelma:
Elintapa-asiat
Lääkehoidon toteutuminen
Vuosikontrollit

Lääkehoito
ESH – PTH – TTH
yhteistyössä (case
management?)

Mittarit

•

•

•

•
•

•
•

Löydettyjen
riskihenkilöiden osuus

•
•
•

Muuta

Puhjenneet
tautitapaukset
DPS – interventiot?
Riskimittareiden
muutokset
Terveyssuunnitelmien
lukumäärä

Huomioidaan muutosvaihe

Huomioidaan muutosvaihe

Muutkin toimijat kuin
terveydenhuolto!

Muutkin toimijat kuin
terveydenhuolto!

•
•

Ilman diagnoosia olevat
jo sairastuneet
Hoitotasapainon
saavuttaminen
Hoitosuunitelmien
lukumäärä

Kriittinen ajanjakso hoidon
onnistumisen kannalta!

Elämänlaatu
Hoitotasapaino (RR, LDL,
AlbMi, HbA1c)

•

Yhteistyö eri toimijoiden välillä.
”Asiakkuus” – paljonko
tarvitsee tukea

Diagnoosit
Päätetapahtumat –
säästyneet silmät, raajat,
elämät jne
Elämänlaatu

Yhteistyö eri toimijoiden välillä

Ennaltaehkäisevän terveydenhuollon perusprosessi

•• Terveystarkastus
Terveystarkastus
•• Muu
Muu
vastaanottokäyti
vastaanottokäyti
•• Muu
Muu tiedon
tiedon keruu
keruu

Tunnistaminen
Tunnistaminen

Lisäselvitykset
Lisäselvitykset
•• Diagnostiikka
Diagnostiikka
•• Haastattelu,
Haastattelu, muu
muu
tiedon
tiedon keruu
keruu
•• Jne
Jne

•• Yhdessä
Yhdessä potilaan
potilaan
kanssa
kanssa
•• Kokonaisuus!
Kokonaisuus!
•• Tavoitteet
Tavoitteet

Toteutus
Toteutus
•• Vastuuhenkilöt
Vastuuhenkilöt
•• Omahoidon
Omahoidon tuki
tuki
•• Omahoito
Omahoito

Suunnitelma
Suunnitelma

•• Ollaanko
Ollaanko
tavoitteessa
tavoitteessa
•• Muutetaanko
Muutetaanko
suunnitelmaa
suunnitelmaa

Arviointi
Arviointi

Mittaaminen. Haltuunotto. Työnjako, roolit.
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Kulttuurinmuutos – esimerkkinä tiedon kerääminen ja
välittäminen
• Tulosyy ja muut kohdennetut
esitiedot
• Pysyvien tietojen
tarkistaminen
• diagnoosit
• lääkitykset
• allergiat

• Huolenaiheet
• Mittarit
• Seuraavan käynnin
valmistelu
• Muistutukset

• Strukturoitu tapa kirjata
löydökset ja muu oleellinen
• Hoitosuunnitelma

Ennen
vastaanottoa

Vastaanoton
aikana

Vastaanottojen
välillä

Vastaanoton
jälkeen
• Vastaukset
• Oireiden kehittyminen
• Hoitoon sitoutuminen
• Hoito-ohjeet
10.10.2018
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Miten päästään parempiin tuloksiin?
l Ammattilaisten sitoutuminen jatkuvaan
kehittämiseen
l Olemassa olevan tiedon hyödyntäminen
l Puuttuvan tiedon systemaattinen kerääminen
l Tietoon perustuva, tavoitteellinen kehittäminen
–

vaikuttavuustieto

–

tieto prosessien sujuvuudesta

l Hoidon tavoitteellisuus ja koordinointi
l Vastuunjako, roolit
l Tuloksista palkitseminen
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Uusin ominaisuus: omasuunnitelma
Asiakas
… huomaa, että
Terveystalossa hänen
hyvinvoinnistaan
välitetään myös
vastaanottokäyntien
välissä.
… voi tarkistaa ajasta ja
paikasta riippumatta, mitä
vastaanotolla
sovittiinkaan.
… saa tukea omasta
terveydestä ja
hyvinvoinnista
huolehtimiseen

Asiantuntijat

Terveystalo

… voivat pian tehdä työnsä
helpommin ja nopeammin
laadukkaasti tehtyjen Oma
Suunnitelmien ansiosta.

… voi kehittää entistä
parempia palveluita Oma
Suunnitelmista kertyvän
datan avulla.

… säästää kun ihmiset
ottavat enemmän
vastuuta omasta
terveydestään.

… saavat pian
vaikuttavuustietoa omasta
työstään ja voivat seurata,
miten asiakkaiden kanssa
sovitut asiat toteutuvat.

… saa lisää tietoa hoitojen
vaikuttavuudesta.

… pysyy elinvoimaisena,
kun sen työikäiset
kansalaiset ovat
pidempään terveitä ja
työkykyisiä.

… tekevät jatkossa
helpommin yhteistyötä
toistensa kanssa ja jatkavat
siitä, mihin kollega on
viimeksi jäänyt.

… saa
työterveysasiakkaista
yksityisasiakkaita, jos
asiakkaat haluavat ostaa
työterveyshuollon
ulkopuolisia palveluita
tukeakseen omaa
hyvinvointiaan.

Yhteiskunta

sa
s
e
jo
s
i
,
a
a
k
s
s
jo
e
s
n
k
ä
ä
tu
d
s
h
a
e
k
T
ar
t
s
y
terve 000 kpl
0
yli 5

Hoitopolulla pysymistä täytyy tukea: Oma Suunnitelma auttaa
asiakasta pääsemään terveystavoitteeseen
Oma suunnitelma on työkalu, jolla asiakkaat voivat asettaa
terveyttä parantavia tavoitteita sekä suunnitella ja seurata niiden
saavuttamista yhdessä Terveystalon ammattilaisen kanssa.
l Tehdään vastaanotolla Etydiin ja näkyy asiakkaalla Oma
Terveydessä
l Motivoi, sitouttaa, muistuttaa ja kannustaa. Tukee yhteistä
keskustelua, toimii muistin tukena vastaanoton jälkeen.
l Helpottaa asiakkaan ja asiantuntijan yhteydenpitoa
l Helpottaa arjesta kerätyn tiedon integroimista hoitoon (itsemittaus,
oirearviointi, elämänlaatu)
l Parantaa moniammatillisen tiimin yhteistyötä asiakkaan parhaaksi
l Täyttää lain ja asetuksen vaatimukset työterveyshuollossa
tehtävästä työterveyssuunnitelmasta
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Miten kokonaisvaltaisiin arvoa tuottaviin hoitopolkuihin
päästään?
l Potilastietojärjestelmät eivät ole täydellisiä, mutta ne sisältävät paljon käyttökelpoista
dataa
l Data pitää ottaa hyötykäyttöön
– pienet kokeilut
– validien mittareiden valinta
– sitä saat mitä mittaat

l Yhteiskehittely – ammattilaiset, raportointiosaajat, koodaajat
l Kohti insentiivejä
l Arvo ammattilaiselle, arvo asiakkaalle
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KIITOS
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Managed care chains with post-op OHC doctor visit have
shortened sickness leaves after shoulder and knee operations
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