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• Turvallisuusriskien identifioinnista jatkuvaan potilasturvallisuuden kehittämiseen
• Louhintapalvelun käytännön toteutus
• SAS‐tuotteet
• Konkreettiset tulokset



Auto vai sairaalavuode?



Taustoja ja poimintoja THL:n julkaisusta ”Potilasturvallisuusstrategia 2009 – 2013”

Virheet, vahingot, erehdykset, unohdukset ja lipsahdukset (ns. haittatapahtumat) ovat inhimillisiä ja niitä sattuu myös potilastyössä. 

Haittatapahtumat aiheuttavat 700‐ 1700 kuolemaa vuodessa ja yhdelle sadasta sairaalapotilaasta hoidosta koituu vakava 

terveyshaitta. Inhimillisten kärsimysten ohella virheet ja erehdykset maksavat terveydenhuollolle noin miljardi euroa vuodessa. 

Vähintään puolet haittatapahtumista on ehkäistävissä järjestelmällisellä turvallisuusriskien ennakoinnilla.

Potilasturvallisuustyökalujen kolme pääryhmää:

1. Turvallisuusriskien etsiminen

2. Haittatapahtuman tunnistaminen ja rekisteröinti

3. Haittatapahtuman ehkäisy

Vapaaehtoisella haittatapahtumien raportoinnilla löydetään 10‐20% kaikista lääketieteellisistä haittatapahtumista. 



Lehdistöpoimintoja 2012 - 2014



”Valinnanvapaus on sydämen asia”



Projektin tarkoitus

• Tunnistaa estettävissä olevat haittatapahtumat niihin kasautuvien triggerien 
perusteella

• Laatia menettely estettävissä olevien haittatapahtumien analysointiin
• Analysoida potilaskohtaiset kustannukset potilailla, joilla on estettävissä olevia 

haittatapahtumia ja vertailla vertailukelpoisiin potilaisiin, joilla ei ole 
estettävissä olevaa haittatapahtumaa

• Kehittää triggerien tunnistusta valituilla muilla erikoisaloilla
• Mahdollistaa ja käynnistää vaiheittainen eteneminen potilasturvallisuuden 

parantamiseksi haittatapahtumakriteerien automaattisella tunnistamisella



Trigger

Liipaisinsana, triggeri. Sanat, sanayhdistelmät tai arvot, jotka liputtavat mahdollisesta 
hoitoon liittyvästä haitasta kuten tajunnan lasku, infektio jne.   

Trigger‐työkalut / Global Trigger Tool

Menetelmä, jossa sovittujen kriteerien avulla aluksi seulotaan sairauskertomuksista 
ne, joissa saattaa olla tapahtunut virhe tai hoidosta seurannut haitta. Sen jälkeen 
asiantuntijat analysoivat nämä sairauskertomukset tarkemmin. * 1

Automatisoitu Trigger‐työkalu

Hyödyntää tekstianalytiikkaa. Trigger‐hauissa Menetelmä pohjautuu tehtyyn 
manuaaliseen työhön (opetusaineisto).  Löytää haittatapahtumat yhtä luotettavasti 
kuin manuaalinen menetelmä, mutta toimii automatisoinnin ansiosta nopeammin ja 
säästää aikaa analysoinnille. Lisäksi satunnaisotannan sijaan voidaan analysoida kaikki 
syntyneet kertomustekstit.  

* 1 THL: Potilasturvallisuusopas, 2011

Käsitteitä



Louhintapalvelu (Automatisoitu trigger-sovellus)



Louhintapalvelu (Automatisoitu trigger-sovellus)

• Automatisoidulla trigger‐sovelluksella on mahdollista identifioida triggereitä 
sähköisesti yhdistämällä kolme erilaista tapaa datan hakemiseen; 
strukturoidut haut, sääntöpohjaiset haut tai tekstinlouhinta

• Kun triggereitä haetaan sähköisesti ‐ sovellus:
– vähentää manuaalista työtä kertomusten tutkimisessa
– mahdollistaa laajojen poimintojen teon otoksiin pohjautuen
– parantaa haittatapahtumien manuaalisen hakutyön laatua ja kohdistaa työn 

niihin kertomuksiin, joista todennäköisesti löytyy haittatapahtumia
– auditointeja voidaan tehdä aiempaa useammin



Triggerit (Case Pshp neurokirurgia)

1. Kliinisen tilan huonontuminen
a. GCS 3 pisteen lasku
b. Tajunnan tason lasku

2. Kliinisen muutoksen takia tehty radiologinen tutkimus
3. Kliinisen muutoksen takia tehty toimenpide

a. Angiografia (terapeuttinen)
b. Uusintaleikkaus

4. Hoitotoimenpiteen aiheuttama komplikaatio
a. Ilmarinta
b. Katetri‐kystofix ym. 

5. Haava‐ongelma 
6. Aivoselkäydinnesteen (CSF) kiertohäiriö 
7. Infektiot 

a. Vakava infektio (pneumonia ym.) 
b. Lievä infektio (VTI ym.)

8. Potilaan rebound-ilmiö (tapahtuu 30 pv:n sisällä)
a. Takaisin osastolta teholle
b. Takaisin toisesta hoitopaikasta TAYS:aan

9. Pitkittynyt tehohoito (ei-neurologisista syistä johtuva) 
10. Re-intubaatio
11. Nestetasapainon häiriö 

a. Hoitoa vaativa elektrolyyttihäiriö
b. Hoitoa vaativa nestehäiriö

12. Hoitoa vaativa verenpainehäiriö



Trigger-kehitys: analyysissa yhdistyy lääketieteellinen, lingvistinen ja teknologinen osaaminen

• Lääketieteellisen osaamisen projektiin tuo esimerkiksi lääkäri, joka tietää mitkä asiat 
kertomuksissa laukaisevat triggerin. Lääkäri tuntee kirjaamistavat ja avainasiat kertomuksissa.

• Tekstianalyytikko osaa rakentaa avainasioista lingvistisiä sääntöjä, joita sovelletaan 
potilaskertomuksiin

• IT‐ammattilainen rakentaa analyytikon kanssa järjestelmän, joka soveltaa sääntöjä 
kertomuksiin ja luo raportteja kertomusten sisältämistä mahdollisista haittatapahtumista



Trigger-kehitys: lääketieteellinen osaaminen

• Lääkäri valmistelee kokoelman 
kertomuksia, joista löytyy edustavasti 
kaikkia haluttuja triggereitä.

• Kertomuksiin merkitään avainlauseet ja 
ilmaisut ja käydään nämä läpi 
tekstianalyytikon kanssa



Trigger-kehitys: lingvistinen osaaminen

• Analyytikko rakentaa lääkärin määrittelyistä 
loogisia päättelysääntöjä

• Säännöstöä eli taksonomiaa kehitetään 
lääkärin valmistelemalla datalla ja 
validoidaan uudella datalla



Trigger-kehitys: teknologinen osaaminen

• Asiakkaan käyttöön rakennetaan 
järjestelmä, josta lääkäri voi käydä 
katsomassa raportteja 
kertomuksista

• Lingvistiset säännöt vaativat 
kehitystä ajan myötä, lääkäri 
raportoi kehitystarpeista 
analyytikolle



Louhintapalvelu SASin Enterprise Content Categorization‐teknologiaan pohjautuvaa 
tietojärjestelmää, joka lukee potilaskertomuksia ja etsii niistä viitteitä siitä, että jokin on 
mahdollisesti mennyt vikaan hoidon aikana. Tavoitteena on tunnistaa hoidon ongelmakohtia, 
joihin pitää kiinnittää erityistä huomiota, etteivät vaaratilanteet toistuisi, hoitotulos heikentyisi 
tai hoidosta aiheutuisi potilaille haittaa. Ohjelmiston lingvistisillä säännöillä haetaan 
lääkäreiden kirjaamista kertomusteksteistä tiettyjä kriteereitä, triggereitä. Ne voivat olla 
sanoja, sanayhdistelmiä, ilmiöitä tai tapahtumaketjuja. 

Raportointi on toteutettu SAS portaalilla. 

Ratkaisu pohjautuu SAS Tanskan asiakasprojekteissa kehittämään kliinisen tiedon analytiikka 
konseptiin, jossa samaa teknologiaa sovelletaan kolmelle eri osa‐alueelle: automatisoitu 
haittatapahtumien trigger‐haku, laatuindikaattoriraportointi ja automatisoitu 
diagnoosikirjausten korjaaminen. 

Louhintapalvelun teknologia



Louhintapalvelun teknologia

SAS Content Categorization Potilaskertomusten analysointi ja säännöstöjen ylläpito
SAS Enterprise Miner® (SAS Text Miner) Uusien triggereiden mallinnus ja haku
SAS Data Integration Server Dataintegraatio
SAS Enterprise BI Server Louhintapalvelun käyttöliittymä
SAS Enterprise Guide Kehittäjän työkalu









Toteutusprojekti
• Projektin päävastuullinen toimittaja on CGI

– Projektin toteutus CGI:n ja SASin yhteistyönä
– Projektin resurssien määrä oli noin 15 henkilöä vaiheesta riippuen

• Järjestelmän (ohjelmistokehitysmalli) kehitysmalli oli iteratiivinen / 
inkrementaalinen

• Määrittelyjä tehtiin työpajoissa yhdessä toimittajan ja asiakkaan kanssa
• Asiakkaalle toimitettiin projektin tuotoksia toteutuksen aikaisessa vaiheessa 

testaukseen
– Määrittelyjä tarkistettiin tulosten pohjalta

• Toteutusta päivitettiin tarkistettujen määrittelyjen pohjalta 
• Testaukset tehtiin läheisessä yhteistyössä asiakkaan kanssa

– Havainnoista saatiin nopea palaute



Toteutusprojektin kesto ja vaiheet
• Projektin kokonaiskestoaika oli noin 7 kuukautta
• Vaiheet

– Projektisuunnitelman tarkentaminen
– Projektin kick off
– Toteutuksen määrittelyjen ja suunnittelujen tarkentaminen
– Ympäristöjen ja tietoliikenteen määrittely ja suunnittelu
– Asiantuntijoiden koulutus SASin työvälineisiin
– Ympäristöjen asennus
– Toteutuksen suunnittelu
– Toteutus
– Testaus

• Sisälsi useita testauksen vaiheita
– Palvelun käyttöönottovaihe



Vuosi 2014
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

3.2.2014 Kick Off 

2014 Projektin päättäminen

30.6.2014 Triggereiden toteutus valmis

13.10.2014 Testaus valmis ja 
tuotanto alkaa

25.4.2014 Alustavat määrittelyt ja suunnittelut valmiina
28.4.2014 Testidataa triggereiden toteutuksen käytettävissä
28.4.2014 Triggereiden toteutus alkaa

1.7.2014 CGI:n järjestelmätestaus alkaa

2.6.2014 Asiakashyväksyntätestaus alkaa

1.4.2014 Projektin testaus-, kehistys- ja tuotantoympäristöt asennettu

26.9.2014 Asiakashyväksyntätestaus
Asiakkaan tietoliikenneyhteydet valmiina

4.2.2014 Määrittelyjen tarkennus ja suunnittelu alkaa

15.1.2014 Projektisuunnitelman päivittäminen



Projektin yhteenveto
• Asiakas on ollut hyvin tyytyväinen projektin tuotoksiin, yhteistyöhön ja 

tavoitteiden saavuttamiseen
• Ratkaisua tuotetaan palveluna ja että palvelu on tuotannossa PSHP:llä
• SASin teknologian käyttäminen ratkaisussa oli onnistunut valinta
• CGI:n ja SASin välinen yhteistyö on sujunut hyvin



Kiitos!


