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Tehohoidon haasteet
• Tehohoidon tarve lisääntyy

– Ikääntyvä väestö ja elinikäennusteen nousu
– Lisääntyvä odotus terveydenhuollon palveluille
– Kehittyvät syöpä- ja elinsiirtohoidot, korkean riskin kirurgisten toimenpiteiden lisääntyminen
– Pandemiat

• Taloudellinen taakka ja vähenevät taloudelliset resurssit
– Päätöksenteko tehohoidon tarpeesta tehohoitoon erikoistuneille asiantuntijoille
– Tehohoidon palvelut niistä hyötyville

• Lisääntyvä tehohoidon tarve vs. vähenevät tehohoidon asiantuntijat (lääkärit ja 
sairaanhoitajat)

– Tehohoitopotilas tarvitsee tehohoitoon erikoistuneiden asiantuntijoiden osaamista
– Tehohoito on henkilöstöresursseja vaativaa hoitoa (vähintään 1:1)
– Tehohoitolääkäreiden saatavuus pienemmissä sairaaloissa ja maakunnissa

• Tehohoitopalveluita tarvitaan lisääntyvissä määrin teho-osaston seinien ulkopuolella
– Potilaat ovat entistä sairaampia vuodeosastoilla
– Potilaan vointi voi heikentyä kriittiseen tilaan millä osastolla vain

• Tarvitaan kehittynyttä monitorointitekniikkaa kriittisen tilan tunnistamiseksi
• Tarvitaan osaamista hätätilapotilaan tunnistamiseksi
• Tarvitaan toimivat hoitoketjut sairaalan sisällä ja ulkopuolella 

(T. Ala-Kokko Thalea –meeting 2015)



Tele-tehohoito

• Yhdistää informaation ja telekommunikaation 
telelääketieteeseen ja –hoitoon kriittisesti 
sairaan potilaan laadukkaan hoidon turvaamiseksi

• Sitä toteuttavat asiantuntijat näyttöön 
perustuvien, rajapintoja ylittävien 
toimintamallien avulla

• Se auttaa potilaan vierellä työskentelevää tiimiä 
selviämään haasteistaan

(www.americantelemed.org Stafford et al. Working in an eICU unit: Life 
in the box. Crit Care Nurs Clin 2008; 20.)

http://www.americantelemed.org/


Tele-tehohoidon tuloksia

• Vähentää tehokuolleisuutta
• Lyhentää tehohoito- ja sairaalassa olo aikaa
• Lisää näyttöön perustuvaa toimintaa ja 

protokollien noudattamista
• tehohoitoon erikoistuneet ja kokeneet 

tehohoidon asiantuntijat auttavat 
potilashoidossa ja parantavat 
potilasturvallisuutta

• Vähentää potilashoidon kustannuksia

(Kohl ym. 2007, Zwada ym. 2009, Dickhaus ym. 2006, King ym. 2010)



Tele-tehohoidon järjestelmä 
vaatimukset



Tutkimus
• Menetelmä:

– prospektiivinen, strukturoitu, kaksiosainen kysely 
asiantuntijaraadille, I-CVI (item-level content validy 
index)

– 1. kierros: järjestelmän toiminnallisuuden arviointi 
– 2. kierros: epäselvien lausekkeiden tarkentaminen ja 

puuttuvien lausekkeiden täydentäminen
– yli 0.75 saavat lausekkeet katsottiin luotettaviksi

• Aineisto:
– Euroopan tehohoidon asiantuntijoita (n=26), joilla ei 

ole käytössä tele-tehojärjestelmää
– 77% tehohoitolääkäreitä, 33% tehohoitajia



• Tulokset:
– 50 väittämää
– 36 väittämää ylitti I-CVI 0.75 rajan
– online yhteys potilastietoihin (13 väittämää)
– riskitiedot ja hälytykset (8 väittämää)
– audio-visuaalinen yhteys potilaaseen (5 

väittämää)
– informaatiovarmuus (5 väittämää)
– resurssien allokointi (5 väittämää)



• Johtopäätökset:
Tele-tehojärjestelmän kautta pitää päästä 
vaivatta kaikkiin potilastietoihin, sen tulee olla 
toimintavarma ja audiovisuaalinen yhteys tulee 
olla hyvä.
Tehohoidon asiantuntijoiden tulee olla mukana 
tuotekehittelyssä alusta saakka.



Tele-tehohoitajan rooli
• Osallistuu potilaan hoitoon kameran ja tietojärjestelmän 

kautta – on lisäresurssi vastuutiimille
• Arvioi potilaan hoitoa ja sen edistymistä tietojärjestelmän 

kautta
– tutkimustulokset
– lääkehoito, nesteytys
– hälytykset

• Arvioi potilaan fyysistä tilaa videovälitteisesti
• Tarkistaa laiteturvallisuuden
• Varmistaa NPT:n toteutumisen
• Toimii konsulttina
• Kouluttaa vastuutiimiä
• Kommunikoi potilaan, omaisten ja vastuutiimin kanssa



Tele-tehohoitajan 
osaamisvaatimukset

• Erikoistuminen tehohoitoon
– tehohoidon kompetenssit
– NPT:aan perustuvien hoitoprotokollien hallinta

• Vankka työkokemus ja ammatillisuus
• Hyvät vuorovaikutustaidot 
• Pedagogiset taidot
• Hyvä stressinsietokyky 
• Tietojärjestelmä osaaminen



THALEA Partner from OUH in FIN

European Demand of a ...

• Telemonitoring and Telemedicine System for the demand of
• Hospitals need in Early Warning and Detection of Severe Infections
• Assisted by innovative ICT (effective management) for
• Life saving co-morbid patients in 
• Europe
• As part of a Patient personalised care programme of the EU



THALEA Partner from OUH in FIN
• Hankkeessa kehitetään ohjelmistotoimittajien kanssa yhteistyössä 

telelääketieteen ratkaisuja hyödyntävää tehohoidon tietojärjestelmää, 
jolla voidaan koota yhteen tietoja erilaisista potilastietojärjestelmistä ja 
sairauskertomusjärjestelmistä sekä muokata niitä havainnollisempaan 
muotoon. 

• Käsiteltäviä tietoja ovat esimerkiksi potilaiden määrät, elintoiminnot, 
lääkitykset, laboratoriotulokset, riskitiedot, hoitoresurssit ja 
hoitoprosessien sujuvuus. 

• Keskeisessä osassa ovat myös erilaiset potilaiden elintoimintojen tilasta ja 
niiden muutoksista kertovat hälytysjärjestelmät. 

• Kehitettävä järjestelmä on yhteensopiva teho-osastojen ja sairaaloissa 
olemassa olevien eri järjestelmien kanssa ja sisältää kuvayhteyden. 

• Järjestelmä toimii operatiivisen johdon tietoalustana tehohoidon 
suunnittelussa ja päätöksenteossa. 

• Järjestelmä mahdollistaa aiempaa paremman alueellisen 
hoitokonsultaation ja helpottaa alueellista potilassiirtojen suunnittelua 
esimerkiksi keskussairaalan ja yliopistollisen sairaalan välillä.



Lisätietoa THALEAsta

• http://www.thalea-pcp.eu/
• OUH/Thalea team:

– Project Manager Timo Alalääkkölä,
timo.alalaakkola@ppshp.fi
– Professor Tero Ala-Kokko, 
tero.ala-kokko@ppshp.fi
– Chief Nursing Officer Merja Meriläinen,
merja.merilainen@ppshp.fi
– Intensivist Janne Liisanantti, 
janne.liisanantti@ppshp.fi
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Kiitos! 
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