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Postia potilastietojärjestelmästä

Digitaalinen YTHS

P

otilastietojärjestelmäuudistuksen
yhteydessä Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö liittyi runsas vuosi sitten Kantapalveluihin. eReseptin käyttöönoton myötä säätiön asiakas voi mm. tarkistaa ja uusia
reseptinsä verkossa. Myös asiakkaan potilaskertomus-, rokotus- ja lääkitystiedot sekä
laboratoriotulokset löytyvät jatkossa Kantaarkistosta, ja ne mahdollistavat toimivat hoitoketjut terveydenhuollon toimintayksiköiden
välillä. Suunterveyden tiedot tulevat näkyviin
vuoden lopussa siirryttäessä valtakunnallisesti
Potilastiedon arkistoon.
Terveydenhuollon digitaaliset palvelut
ovat löytämässä muotojaan. Olemme käyttäneet eReseptiä pian puolitoista vuotta ja palvelu toimii. Tänä keväänä YTHS liittyy Potilastiedon arkistoon (Kanta). Se tuo terveys- ja
sairauskertomuksen opiskelijan ja hänen
terveytensä hoidosta eri organisaatioissa vastaavien ammattihenkilöiden tarkasteltavaksi.
Vastaanottoaikojen hallinta verkossa, Kantapalvelut ja YTHS:llä toimiva seksitautien etätestaus ovat kuitenkin vain alkusoitto digitaalisten terveyspalvelujen sinfonialle.
Toivomme saavamme työvälineeksi etävastaanottosovelluksen. Tulevaisuudessa terveydenhoitaja voi konsultoida vastaanotoltaan yleislääkäriä videoyhteyden ja siihen
yhdistettyjen tutkimusvälineiden avulla. Näin

opiskelija voisi saada avun esimerkiksi hengitystieinfektioon liittyen terveydenhoitajan vastaanotolla, jolloin erillinen lääkäriaika tarvittaisiin vain harvoin. Tietyillä paikkakunnilla
olevien erityisasiantuntijoiden, kuten ihotautilääkärien, psykiatrien ja seksuaalineuvojien,
osaaminen saadaan digitaalisuudella yhdenvertaisesti jokaisen toimipisteemme asiakkaiden hyödyksi.
Käyttöönottamamme Acute-potilastietojärjestelmän ominaisuuksia hyödyntäen
alamme käyttää erilaisia digitaalisia oirekyselyjä. Oirekyselyt toteutetaan tietosuojatusti OmaYTHS-palvelun kautta. Ammattilainen saa opiskelijan oirekyselyvastaukset
käyttöönsä arvioidessaan opiskelijan hoidontarvetta ja suunnitellessaan hoitoa vastaanotolla. Jatkossa opiskelija voi välittää häntä
hoitavalle ammattihenkilölle eri mittalaitteilla itse mittaamiaan arvoja kuten esimerkiksi
verenpaineen mittaustuloksia tai astman seurantaan liittyviä PEF-puhallustuloksia. Näin
monen lääkehoidon seuranta toteutuu aiempaa paremmin jo ennen kuin seuranta voidaan
hoitaa Kanta-palvelujen Omakantaan luotavan omatietovarannon avulla.
Digitaalisten työvälineiden käyttöönotto
muuttaa toimintaprosesseja. Tämä vauhdittaa
toimintatapojen hiomista yhtenäisiksi, paikkakunnista riippumattomiksi. YTHS:llä toteu-

tuvan digitaalisuuden loppusoittona saamme
opiskelijan parempaa terveyttä ja opiskelijalle
hyvät eväät opiskeluajan jälkeiseen elämään.
Mikko Murtonen
Johtajaylilääkäri, YTHS

.fi

.yths
www

Aikaa asiakkaan kokonaisvaltaiselle kohtaamiselle

Y

THS:n potilastietojärjestelmäuudistus on rakennettu helpottamaan
ja tukemaan asiakkaamme, terveydenhuollon ammattilaisten sekä
toiminnan suunnittelun arkea.

Uudistuksessa on edetty hallitusti, turvallisesti ja varmasti kohti aina
vain lähempänä siintävää palvelukokonaisuutta. Siinä ammattilaiset
saavat käyttöönsä omaa toimintaansa tukevan ”potilastiedon toiminnaohjausjärjestelmän”, ja asiakkaat hallinnoivat omia aikojaan, kommunikoivat terveydenhuollon ammattilaisten kanssa ja saavat omaa terveydentilaansa edistävää tietoa OmaYTHS palvelun kautta.
YTHS:n potilastietojärjestelmäuudistus mahdollistaa paljon, mutta
muutos - uuden tietojärjestelmän ja toimintatavan opettelu - vie myös
aluksi voimavaroja ja aikaa asiakkaan kohtaamiselta. Uudistus on koetellut varmasti niin YTHS:n ammattilaisten kuin asiakkaidenkin kärsivällisyyttä. Kiitämme siis asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme
ymmärryksestä ja joustavuudesta.

Mikä on Omakanta?

Mikä on OmaYTHS?

- Kelan ylläpitämä palvelu
kaikille kansalaisille.

- YTHS:n ylläpitämä palvelu
kaikille säätiön asiakkaille.

- Mahdollistaa sähköisten
reseptien katsomisen ja uusimisen.

- Mahdollistaa asiakkaiden
ajanvaraushallinnan verkossa.

- Potilastiedon arkisto mahdollistaa omien
terveystietojen katsomisen, mutta ei
sisällä turvallista viestintää
hoitohenkilöstön kanssa.

- Palvelu laajenee jatkossa turvalliseen
viestintään hoitohenkilöstön kanssa,
tutkimustulosten näkyvyyteen,
digitaalisiin oirekyselyihin jne.

Lue lisää www.kanta.fi

Lisätietoja: viestinta@yths.fi
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, Töölönkatu 37 A, 00260 Helsinki, www.yths.fi
Kuvat: Jukka Alasaari, Vanessa Riki ja YTHS Viestintä
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