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tuloksia
SOTE-palvelujen tulee olla vaikuttavia, kustannustehokkaita ja turvallisia. Terveydenhuoltolaki
edellyttää näyttöön perustuvia hyviä käytäntöjä.
Kansalaisilla on oikeus luottaa, etteivät palvelut
ja hoitokäytännöt vaihtele perusteettomasti eri
puolilla Suomea.
Hoitotyön tutkimussäätiö – Hotus
Hotus pyrkii varmistamaan, että SOTE-alalla on käytössä parhaaseen tietoon perustuvat yhtenäiset käytännöt
palvelu- ja hoitoketjuissa. KOKOAMME ja VÄLITÄMME
luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa sekä KEHITÄMME
käytännönläheisiä toimintamalleja kansalaisten terveyden
edistämiseen ja potilaiden hoitoon liittyen yhteistyössä
alan toimijoiden kanssa. SEURAAMME ja ARVIOIMME, miten suositukset otetaan käyttöön ja edistävätkö ne muun
muassa hoidon lopputuloksia.
Valinnanvapauslain myötä kansalaisten tulisi itse kyetä
valitsemaan SOTE-palvelujen tarjoaja. Päätöksen tueksi
tarvitaan riittävä määrä tietoa, kuten vertailukelpoisia
tunnuslukuja. Tarkkailtavana voi olla esimerkiksi sairaala
infektioiden, painehaavojen tai kaatumisten määrät oman
palvelualueen sairaaloissa. Tämän kaltaiset tunnusluvut
auttavat potilasta arvioimaan hoidon laatua ja tekemään
valinnan hoidostaan ja hoitopaikastaan.

Alan ammattilaisista
peräti 75 % on hoitotyön
tekijöitä. Siten hoitotyön
rooli SOTE-palvelujen
laadussa on tärkeää.

Case
Suomessa esiintyy vuosittain noin
50 000 hoitoon liittyvää infektiota,
joista osa myötävaikuttaa 1 500–5 000
henkilön kuolemaan. Hyvä käsihygienia
vähentää infektioita merkittävästi. Käsi
hygienian toteutukseen on olemassa
ohjeet, joita ei kuitenkaan noudateta
riittävästi. Hotus kehitti yhteistyössä
Oulun yliopistollisen sairaalan kanssa
toimintamallin, joka edistää oikeanlaisen
käsihygienian toteutumista ja vähentää
hoitoon liittyviä infektioita, niistä koituvia
kustannuksia ja potilaille aiheutuvia kärsimyksiä. Toimintamalli on otettu käyttöön
useissa sosiaali- ja terveysalan organi
saatioissa.

Suomessa 55 000–80 000 potilaalla on yksi
tai useampi painehaava. Terveydenhuollossa
niistä vain alle puolet havaitaan varhaisessa
vaiheessa. Painehaavoista johtuvien suorien
kustannusten on arvioitu olevan 350–525 milj. €
vuodessa, mikä on 2–3 % terveydenhuollon kuluista. Lisäksi painehaavoista aiheutuu epäsuoria kuluja. Hotus julkaisi vuonna 2015 näyttöön
perustuvan hoitosuosituksen, jonka tavoitteena
on edistää hoitotyöntekijöiden sekä potilaiden
ja omaisten tietoisuutta ja osaamista painehaavojen ehkäisystä ja varhaisesta tunnistamisesta.
Suositus on tarkoitettu hyödynnettäväksi sekä
laitos- että kotihoidossa.

SOSTERI, Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
palvelee 44 000 asukkaan väestöä erikoissairaanhoidon,
perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen tuottajana.
www.isshp.fi
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