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aamme juhlavuoden kääntyessä lopuilleen on hyvä aika
pohtia juhlivan kansankunnan
aikaansaannoksia terveyssektorilla.
Annetaan äitiys- ja lastenhuollon, tubin
kukistamisen ja kansallisen veripalvelutoiminnan jäädä tällä kertaa sivuun.
Otetaan esille hiukan tuoreempia aikaansaannoksia ja arvaillaan, mitä on tulossa
seuraavaksi.
Oma ykkössuosikkini merkillisten
ja merkittävien ratkaisujen joukossa
on edelleen teho-osastojen vertaiskehittäminen. Että vajaa tuhannesosa
maapallon väestä pystyy luomaan yhden
maailman suurimmista ja kattavimmista tietokannoista oman tehohoitonsa
monipuoliseksi kehittämiseksi. Ja että
toiminnan tulos nostaa kansallisen palvelujärjestelmän näiltä osin maailman
ykköseksi. Juuri tätä vertaiskehittämisen
esimerkkiä tulisi seurata sote-polulla.
Valtakunnallinen astma-ohjelma ei
jää edellisestä. Tuhansien suomalaisten
joukko tutkijoista ja yliopisto-opettajista
vapaaehtoisjärjestöjen aktiiveihin ovat
saaneet yhden pahan kansansairauden,
ei kukistetuksi, mutta mottiin. Tämä on
tietämäni mukaan ensimmäinen kerta,
jolloin suuren kansansairauden kaikki
kustannukset on voitu kerätä yhteen
riippumatta siitä, ovatko ne suoria hoi126

Hyvä Suomi!
tokustannuksia vai epäsuoria ja johtuvat
puuttuvasta työpanoksesta. Sama juttu
kuin edellä: mikä kansansairaus otetaan
seuraavaksi tarkasteluun?
Mennään operatiiviselle puolelle:
sekä Vihreä Linja että LEIKO ovat malliesimerkkejä siitä, miten tutkimus- ja
hoitopolkuja voidaan kehittää. Kumpikin
hanke on säästänyt miljoonia euroja
operatiivisessa hoidossa. Nämä toimintamallit vahvistavat, että toiminnan
suunnittelussa kannattaa ajatella aidosti
uudella tavalla, out-of-the-box, kuten
jenkki sanoo. Kummankin implementointi ja lateraalinen levittäminen on
kysynyt myös uskallusta ja vaivannäköä
monelta operatiivisen alan esimieheltä:
mukavuudenhalu on kova vastustaja!
Mutta Suomessa osataan käyttää
hyödyksi myös informaatio- ja kommunikaatiotekniikkaa. Telestroke –ohjelma
osoittaa, mihin päästään, kun tieto, taito
ja tahto pannaan samaan myllyyn. Etäisyydet häviävät ja hoidollinen tasa-arvo
vahvistuu. Telestroke on erinomainen
esimerkki integraatiosta, joka ei ole
alueellisesti vertikaalista eikä alueellisesti horisontaalista vaan valtakunnallista.
Taas oiva vinkki monelle ei-AVH-lääkärille: mitä vastaavaa me voisimme tehdä
omalla erikoisalallamme?
Terveyskylä-hanke ja sen vesikattoon
saatetuista rakennuksista nimenomaan
Mielenterveystalo avaa mykistäviä
mahdollisuuksia. Elähtäneenä kirurgina
en olisi kuunaan uskonut, että verkkoon
siirretty terapia voisi tuottaa tuloksia
mielen terveyden järkkyessä. Taas on
todettava, ettei tulevaisuus todellakaan
ole eilisen kopio. Lisää taloja kylään!
(Telineillä taidetaankin jo roikkua…)
Listalleni nousee myös oman ammattikunnan ahkerointi lääketieteellisen

Lääketiede on ottanut aimo askeleen
mystifioivasta teatterista kohti avointa,
potilasta arvostavaa ja asiallista
tiedonvälitystä, kohti tulevaisuutta.

päätöksenteon tukemisessa ja informaatioasymmetrian vähentämisessä. Tarkoitan tietenkin Duodecimin Terveysportin
ja Terveyskirjaston kaltaisia ratkaisuja,
joilla tuorein tieto tuodaan sekä parantajan että parannettavan ulottuville. Kuten
kaikkiin edellisiin, näihinkin ratkaisuihin
voidaan liimata miljoonien eurojen säästöjä osoittava hintalappu. Lääketiede
on ottanut aimo askeleen mystifioivasta
teatterista kohti avointa, potilasta arvostavaa ja asiallista tiedonvälitystä, kohti
tulevaisuutta.
Kaikkien näiden innovaatioiden takaa
löytyy yksi tai useampi asiansa osaava ja
siihen uskova kollega.
Mitä meillä on lupa odottaa seuraavaksi? Onnistuessaan Kanta-arkisto
irrottaa yksilön terveystiedon ja sen
käsittelyjärjestelmät toisistaan. Hyvinvointikertomus alkaa tuottaa yhä luotettavampaa tietoa siitä, missä terveyseuro
hyödyttää suomalaista potilasta eniten.
Sisäinen laskentatoimi erottaa hinnat
ja kustannukset toisistaan. Hoitoprevalensseja ja epidemiologioita vertailemalla kuljemme kohti alueellista ja
sosio-ekonomista tasa-arvoa palveluiden
tuotannossa.
Suomalainen ratkaisu tulee jatkossakin rakentumaan keskinäisen kilvoittelun eikä taloudellisen kilpailun varaan,
päätetäänpä sotesta sitten ihan mitä
tahansa.
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