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Mitä on benchmarking?

 Benchmarking eli vertaiskehittäminen antaa mahdollisuuden 

analysoida ja vertailla omaa toimintaa suhteessa muihin

– Päämääränä yhtenäiset erikoisalakohtaiset mittarit, alan parhaiden 

toimintatapojen sekä käytäntöjen identifiointi ja sitä kautta oppiminen

 Benchmarking-ringit toimivat myös ammattilaisten 

(toimialajohto/ylilääkärit) keskustelufoorumina, jossa voidaan 

verrata ajatuksia ongelmakohdista ja niiden ratkaisuista

– Asiakastilaisuuksia järjestetään säännöllisesti, jotta tärkeistä haasteista ja 

ratkaisumalleista voidaan keskustella

 Benchmarking vertailee toimintoja, resursseja, tuottavuutta, 

laatua, kustannuksia ja volyymiä. Tavoitteina:

– Saada tietää jokaisen asiakkaan kehitysalueet

– Ymmärtää oman toiminnan ja alan parhaiden toiminnan erot

– Määritellä tavoitetasot jatkokehitystä varten

 NHG:llä on 14 benchmarking-palvelua, joilla on yhteensä yli 

100 asiakasta

– ESH: päivystys, ensihoito, sisätaudit, kirurgia, syöpätaudit, neurokirurgia, 

sairaala-apteekki, silmätaudit

– PTH: suun terveydenhuolto, terveyskeskukset, terveyskeskussairaalat, 

kunnallinen työterveys, kotihoito

Benchmarking on oman toiminnan vertaamista muihin – tavoitteena toisilta oppiminen
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Lonkan tekonivelleikkauksen hoitojakson keston 

kehitys vertailusairaaloissa (Kirurgian benchmarking)

Vertailutieto kannustaa 

kehittämään ja seuraamaan 

omaa toimintaa

Monipuoliset ja 

kokonaisvaltaiset mittarit 

ehkäisevät osaoptimointia
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Tavoitteet, työmenetelmät ja osallistujat

 Jalostaa ja yhdenmukaistaa mittaristoa sekä analyysimenetelmiä sairaala-apteekkien toiminnan kehittämisen tueksi

 Ymmärtää oman toiminnan kehityspotentiaali ja suhde muihin

 Luoda nykyisellään mittareiden ulkopuoliselle toiminnalle vertailukohtia ja kehitysehdotuksia

 Tarjota foorumi parhaiden toimintatapojen ymmärtämiselle ja jakamiselle sekä sairaala-apteekkien toiminnan yhteiselle 

kehittämiselle

Tavoitteena yhteisen kansallisen tuottavuus- ja laatumittariston rakentaminen

Tavoitteet

Osallistujien yhteyshenkilöt ja yhteystiedot

 Nordic Healthcare Groupin (NHG) puolelta sairaala-apteekkien benchmarkingia koskeviin kysymyksiin vastaavat

− Tomi Malmström, tomi.malmstrom@nhg.fi, +358 50 323 4775

− Emmi Vilmi, emmi.vilmi@nhg.fi, +358 50 359 7220

Nordic Healthcare Groupin yhteyshenkilöt ja yhteystiedot

Organisaatio Yhteyshenkilö Asema Email

HUS Kerstin Carlsson Toimitusjohtaja kerstin.carlsson@hus.fi

KSSHP Kirsi Juurinen Sairaala-apteekkari kirsi.juurinen@ksshp.fi

PSHP Marja Iso-Mustajärvi Sairaala-apteekkari marja.iso-mustajarvi@pshp.fi

PHHYKY Leena Riukka Sairaala-apteekkari leena.riukka@phhyky.fi

Työmenetelmät

 Datan kerääminen ja analysointi, haastattelut, työpajat, havainnointikäynnit
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Palvelukuvaus

 NHG:n rooli on toimia vertaisarvioinnin järjestävänä tahona

− NHG mm. järjestää tilaisuuden, tuottaa analyysit, kehittää analytiikkaa, esittelee tulokset, ja kutsuu muut mahdolliset puhujat

− Analyysien tulosten tulkitseminen tapahtuu yhteistyössä NHG:n asiantuntijoiden ja sairaala-apteekkien kanssa

− NHG tuo sairaala-apteekkien vertaisarviointiin tuotantotaloudellista osaamista

 Sairaala-apteekkien rooli on ohjata analytiikan kehitystyötä

− Sairaala-apteekeilla on substanssiosaaminen alalta ja siten myös paras ymmärrys nykyhaasteista

− Sairaala-apteekit määrittävät vertaisarvioinnin suuntaviivat ja analytiikan kehityksen painopisteet

 Yleiset periaatteet

− Käytettyjä analyysimenetelmiä kyseenalaistetaan, muokataan, ja kehitetään jatkuvasti yhdessä sairaala-apteekkien kanssa

NHG:n ja sairaala-apteekkien roolit

Benchmarking-tutkimus

• Toimintaan tutustuminen

• Datan keräys

• Haastattelut

• Datan luotettavuuden arviointi

• Analysointi ja mittariston 
rakentaminen

• Johtopäätökset ja suositukset

Sairaala-apteekkikohtainen 
raportointi

• Tulosten esittely ja sparraus 
sairaala-apteekin organisaatiossa 
tarpeen mukaan (2 h workshop)

Yhteinen raportointi

• Analyysien ja mittariston läpikäynti 
osa-alueittain

• Palaute

• Parhaiden käytäntöjen läpikäynti

• Suositukset

• Jatkokehitys

Benchmarkingin toteutus



Teema-analyysit

+Hinnoittelu

+Osastofarmasian mittariston 
tulokset ja palaute
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Hinnoittelun teema-analyysia lähestyttiin kolmen vaiheen avulla

Tulokset käydään läpi sairaala-apteekkien benchmarkingin vertaiskehittämispäivässä

Alkukartoitus

(03/2018)

 Työpajojen suunnittelu

 Alustavien analyysi-ideoiden ja 

tavoitteiden kerääminen

 Tavoite: kerätään keskustelun 

pohjaksi alustavia suuntaviivoja 

hinnoittelun teema-analyysille

 Yhteisesti määritettyjen 

kysymysten tutkiminen 

organisaatiokohtaisesti

 Tarkentavat haastattelut

 Tulosten dokumentointi

 Tavoite: kootaan vastaukset 

kysymyksiin vertaiskehittä-

mispäivän keskustelun pohjaksi

Organisaatiokohtaiset

haastattelut 

(05/2018) 

Yhteinen keskustelu

(04/2018)

 Koottujen analyysi-ideoiden 

läpikäyminen ja lopullisen 

analyysin määrittely yhdessä

 Yhteisten tavoitteiden ja 

työskentelytapojen sopiminen

 Tavoite: määritellään teema-

analyysin keskeiset kysymykset 

ja tavoitteet
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Alkukartoituskyselyssä nousi esiin 4 suurta hinnoittelun haastetta

Tarjouskausien 
vaihteet

 Tarjouskauden vaihteessa lääkkeiden hinnat eivät usein ole selvillä, kun budjetti pitäisi 

lyödä lukkoon 

Hintojen
laskun vaikutus 

katteisiin

 Onnistuneen kilpailutuksen myötä hintojen laskeminen aiheuttaa katetuoton 

romahtamisen

 Velvoitevaraston vuoksi vaikutukset näkyvät viiveellä ja ennakointi on haastavaa

 Tuote- tai tuoteryhmäkohtainen omakustannushinnan laskeminen on haastavaa erityisesti 

lääkevalmistuksen ja solunsalpaajavalmistuksen osalta

Omakustannus-
hinnan laskenta

Hinnoittelun 
sekavuus

 Eri asiakkaille ja eri tuotteille on hieman eri hinnoittelulogiikoita, minkä vuoksi hinnoittelun 

selkeys ja läpinäkyvyys kärsivät

 Lisää työkuormaa erityisesti hinnaston päivitysvaiheessa
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Yhteisessä keskustelussa päätettiin keskittyä lääketoimituksen, 
solunsalpaajavalmistuksen ja lääkevalmistuksen hinnoittelun 
eroihin ja käytäntöihin

1) Teema Lääketoimituksen, solunsalpaaja- ja lääkevalmistuksen hinnoittelulogiikat:

• Hinnoittelulogiikoiden organisaatioiden väliset erot & perustelut

• Hinnoitteluryhmien vertailu

• Hyväksi havaitut käytännöt

2) Metodit • Organisaatiokohtaiset haastattelut

• Vertaiskehittämispäivän yhteinen keskustelu

3) Laajennus & 

rajaukset

• Lääketoimitus (sis. e-lääkekaapit)

• Solunsalpaajavalmistus

• Lääkevalmistus

4) Lopputulos • Listaus eri hinnoittelulogiikoista organisaatioittain sekä perustelut eroavaisuuksille

• Karkea hinnoitteluryhmien vertailu

• Hyvien toimintatapojen listaus

5) Vertailtavuuden 

haasteet

• Yli- ja alijäämäiset toiminnot (erot saattavat syntyä tarkastelun ulkopuolisista 

toiminnoista)

• Kuljetusten hinnoittelu

6) Työryhmä • HUS: Tuunanen

• PSHP: Iso-Mustajärvi, Häkkinen 

• PHHYKY: Riukka, Vilkko

• NHG: Vilmi, Torvinen
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Lääketoimituksen hinta koostuu kiinteästä toimitusrivimaksusta ja 
kateprosentista sekä mahdollisista lisämaksuista

 Korkein toimitusrivimaksu on PSHP:ssa

 HUS:ssa kateprosentti sitä pienempi, mitä kalliimpi lääke. Halvoissa lääkkeissä 3 eri 

kateprosenttiluokkaa riippuen siitä onko kyseessä esim. sopimusvalmiste, ei-sopimusvalmiste vai 

erityisluvallinen lääke

 PSHP:ssa ja PHHYKY:ssä kaksi pääluokkaa halvoille lääkkeille (erityisluvallinen vai ei)

 Ulkoisten asiakkaiden lisämaksut mahdollistavat HUSille voitollisen liiketoiminnan

Hinnan komponentit HUS PSHP PHHYKY

Toimitusrivimaksu  1,1 €  3 €  2€

Kateprosentti
 8, 12, 14 %

 Kalliit lääkkeet 1 tai 4%

 15, 21 %

 Kalliit lääkkeet 5 %

 15 % (joissakin ryhmissä 

10-20 %)

Ulkoisten asiakkaiden 

lisämaksu

 Kerroin 19 %

 Toimitusrivimaksu 2 €

 Tilapäinen ulkop. myynti 

20 €
-

LUOTTAMUKSELLINEN
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Lääketoimituksen tuotteissa kateprosentista muodostuu nopeasti 
merkitsevin tekijä tuotteen hinnan noustessa

Esimerkki hinnan muodostumisesta organisaatioittain 0-200 € maksavan tuotteen perusteella laskettuna, % hinnasta

HUS: 1,1€ + 8%, PSHP: 3€ + 15%, PHHYKY: 2€ + 15% 

HUS

PSHP
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LUOTTAMUKSELLINEN



14

Solunsalpaajavalmistuksessa on kaikilla hieman poikkeavat 
hinnoittelulogiikat

 HUS:ssa on toimitusrivimaksun lisäksi pelkkä annosmaksu, joka vaihtelee suuresti tuotteittain

− Annosmaksulle on 5 eri luokkaa, joista halvin 27 € ja kallein 81 €

− Luokassa D kerroin käytössä hävikin takia

 PSHP:ssä on toimitusrivimaksun lisäksi kaksi annosmaksuluokkaa ja kaksi eri kateprosenttia

− Annosmaksu riippuu siitä onko kyseessä vaativa käyttökuntoon saattaminen vai ei

 PHHYKY:ssä on toimitusrivimaksun lisäksi yksi annosmaksuluokka ja yksi kateprosenttiluokka

− Toimitusrivimaksu pitää sisällään palautukset ja jätteiden käsittelyn

Hinnan komponentit HUS PSHP PHHYKY

Annosmaksu  27-81 €  22 €/32 €  10 €

Kateprosentti  Luokka D: 5 %
 5 % (>1000 €)

 15 % (<1000 €)
 5,5%

Toimitusrivimaksu  1,1 €  Sisältyy annosmaksuun
 2 € (sis. palautukset ja 

jätteiden käsittelyn)

LUOTTAMUKSELLINEN
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Aseptisesta lääkevalmistuksesta hyvin vaihtelevan suuruinen 
valmistusmaksu, ostohintaan lisättävä %-kerroin sekä 
toimitusrivimaksu

 HUS:ssa yhteensä 11 hintaryhmää, joista 4 steriileille

 PSHP:ssa yhteensä 23 hintaryhmää, joista 11 steriileille

 PHHYKY:ssä yhteensä 16 hintaryhmää, joista 1 steriileille

Hinnan komponentit HUS PSHP PHHYKY

Valmistusmaksu

 2-10 €

 Aseptinen 20-53 €

 Käyttökuntoon-

saattaminen 10 €

 1-30 €

 Aseptinen 5-147 €

 1-20 €

 Aseptinen 20-100 €

Ostohintaan lisättävä 

kerroin
 10 %

 5 % (>1000 €)

 15 % (<1000 €)

 15 %

 4 % (ryhmä 9, kalliit 

lääkkeet)

Toimitusrivimaksu  1,1 €  3 €  2 €

LUOTTAMUKSELLINEN
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Maksu HUS PSHP PHHYKY

Palautusmaksu
 4 €

 Hävikkiin 6 €
 3 €

• Sisältyy

toimitusrivimaksuun

• 50 €, muille kuin 

sairaalan toimittamille

Älylääkekaapit
 Kokonaislaskutuspaketti: 

kaappi, tietohallinto, 

ylläpito, täyttö ja lääkkeet 

 2560-4460€/kk  Ei ole

Päivystys-

/pikatoimituslisä

 Päivystys 145 €

 Pika 6 €

 Päivystys 117/127 €

 Akuuttivarasto 16 €

 Päivystys 100 €

 Pika 6 €

Lisämaksuista palautusmaksu on käytössä HUS:ssa ja PSHP:ssä, 
päivystys-/pikatoimituslisä on käytössä kaikkialla, mutta suuruus 
vaihtelee huomattavasti

 Onko palautusmaksun koettu ohjaavan asiakkaiden toimintaa? Entä päivystys-/pikatoimituslisän?

 Myös muita kiinteitä maksuja on käytössä, onko jokin koettu erityisen hyväksi?

 Voidaanko kiinteillä maksuilla oikein suunnattuna luoda stabiiliutta tulotasoon?

LUOTTAMUKSELLINEN
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Yhteenveto hinnastojen ryhmittelyjen perusteista

 Vähiten eri hintaryhmiä PHHYKY:ssä

 Eniten eri hintaryhmiä PSHP:ssä

 HUSissa hintaryhmiä keskimääräisesti – hintaryhmien perusteet monitekijäiset verrattuna muihin

 Miten hintaryhmillä voitaisiin luoda selkeyttä ja läpinäkyvyyttä hintoihin asiakkaan näkökulmasta?

Hinnan komponentit HUS PSHP PHHYKY

Kateprosentti

 Regressiivinen

 Kalliit lääkkeet (3

luokkaa)

 Kalliit lääkkeet (2 

luokkaa)

 Solunsalpaajat (2 

luokkaa)

 Perusprosentti

 Solunsalpaajat (1 luokka)

Valmistusmaksu
 11 hintaryhmää

 4 steriileille valmisteille

 23 hintaryhmää

 11 steriileille valmisteille

 16 hintaryhmää

 1 steriileille valmisteille

Solunsalpaajien

annosmaksu

 5 eri luokkaa

 Perusteena työmäärä, 

resurssit ja mahd. runsas 

hävikki

 2 luokkaa

 Perusteena 

käyttökuntoon-

saattamisen vaativuus

 Sama annosmaksu 

kaikille

LUOTTAMUKSELLINEN
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Eniten myydään hyvin halpoja tuotteita – näiden kohdalla kiinteät 
maksut muodostavat merkittävän osan tuotteen hinnasta

Pakkaukset* ostohintaryhmittäin 2017, pakettia

*Lääkkeelliset kaasut poistettu luvuista

 Toimitettavat tuotteet painottuvat määrällisesti pakkaushinnaltaan mataliin tuotteisiin

 HUSissa suurin ryhmä 0-3 € hintaryhmän tuotteet, suurin osa tuotteista ostohinnaltaan alle 100 €

 PHHYKY:ssä 0-hintaiset ja hyvin halvat tuotteet painottuvat vahvimmin

 PSHP:ssä hieman vähemmän 0-hintaisia tai hyvin halpoja tuotteita
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LUOTTAMUKSELLINEN
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 Vaativien toimintojen 

hinnoittelu

 Kalliiden lääkkeiden 

hintojen lasku vaikuttaa 

radikaalisti tuloihin

Hinnoittelussa on saavutettu onnistuneita muutoksia – voitaisiinko 
näistä oppia jotain myös omassa organisaatiossa?

Lähde: Haastattelut

PSHP

PHHYKY

HUS

Ongelma Vaikutus

 Alijäämäiset toiminnot ja 

hintojen vaihtelun vaikutus 

apteekin tuloihin

 Ulkoisten asiakkaiden myynnistä 

saatuja voittoja voidaan 

palauttaa sisäisten asiakkaiden 

hyväksi

 Tulojen vaihtelu hintojen 

muuttuessa

 Stabiiliutta tulotasoon

 Asiakkaiden tilauskäyttäytyminen

Ratkaisu

 Ulkoisten ja 

sisäisten 

asiakkaiden omat 

hinnastot

 Kiinteiden maksujen 

lisääminen

 Pikatoimitus, 

osastokäynti, 

nestelogistiikka

 Solunsalpaajiin 

kaksi hintaluokkaa

 Kateprosentin 

korjaaminen 

hinnanmuutosten  

jälkeen

 Tarkkuutta hinnoitteluun

 Joustavuutta reagoida 

hinnanmuutoksiin 

Hinnoitteluun sekä joustavuutta että stabiiliutta tuovat elementit koetaan 

onnistuneiksi muutoksiksi

LUOTTAMUKSELLINEN
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Osastofarmasian mittaaminen lyhyesti – missä mennään?

Tausta

 Syksyn 2017 aikana kolmen yliopistosairaalan kesken on valmisteltu yhteinen osastofarmasian mittaristo

− Mittaristo ja sen kehitysprojekti on osa sairaala-apteekkien benchmarkingia 

− Ennestään osastofarmasia ei ole juurikaan näkynyt sairaala-apteekin mittaristossa

− Fokus osastofarmasian vaikuttavuuden ja työnkuvan seuraamisessa – ei yksittäisen henkilön tehokkuuden tarkastelussa

− Mittaristoa pilotoitiin kaikissa organisaatioissa kolmella eri osastolla

Tavoite

 Mittaamisella ja sen avulla saatavalla datalla on tärkeitä tehtäviä

− Osastofarmasiapalvelun tuominen näkyväksi osaksi sairaala-apteekin toimintaa

− Johtamisen tuki sekä vertaiskehittämisen pohja eri organisaatioiden kesken

− Vaikuttavuuden kvantifioiminen ja osoittaminen

Aikataulu

 Maaliskuun 2018 loppuun mennessä HUS, PHHYKY ja PSHP aloittivat mittariston käytön, palaute kerättiin 

toukokuussa

 KSSHP:n osalta käyttöönotto on luvassa syksyllä 2018

Jatkosuunnitelmat

 Osastofarmaseuttien palautteen sekä vertaiskehittämispäivän keskustelujen pohjalta työryhmä kokoontuu elokuussa 

2018 keskustelemaan mittaristoon tarvittavista muutoksista

 Tavoitteena lisätä mittariston vertailtavuutta

 Mittaamisen ja kirjausten automatisointi tietojärjestelmien kehittyessä
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Osastofarmasian mittaamisen tavoitteet ja lähtökohdat määriteltiin 
aluksi työryhmän kesken

“Sitä saadaan, 
mitä mitataan”

 Mittariston tulisi tukea osastofarmasian työnkuvan kehityksen tavoitteita

 Mittaamisella vahva ohjausvaikutus → hyödynnettävä myös mittaristossa

Oikeanlaiset 
mittarit

 Mittareiden tulee mahdollistaa aito vertailtavuus

 Mitataan asioita, joilla on oikeasti merkitystä ja joihin voidaan vaikuttaa

 Helppokäyttöinen, tarpeeksi yksinkertainen mittaristo

 Ei liian kuormittavaa mittaamista

 Automatisoitua siltä osin kuin mahdollista

Käytännön 
toteutus

Asiantuntijatyö

 Osastofarmasian tavoitteena painottua jatkossa entistä enemmän kliiniseen 

farmasiaan ja asiantuntijatyöhön

 Työnkuvan ja mittariston painopiste toiminnassa, joka edistää potilaan tehokasta, 

turvallista ja taloudellista lääkehoitoa
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Miksi mitataan?

Nykyisen 

työnkuvan 
ymmärrys

 Nykyisin osastofarmaseutin työnkuva riippuu vahvasti osastosta

 Osastofarmasian standardoinnin ja sujuvan johtamisen tueksi tarvitaan tarkempi 

käsitys nykytilasta

 Aluksi mittaamisen pääpaino ymmärryksen kerryttämisessä – ei vertailussa 

Kehityksen

seuranta

Osana sairaala-
apteekkien 

benchmarkingia

Vaikuttavuuden 
esille tuominen

 Osastofarmasian tavoitteena asiantuntijatyön osuuden lisääminen ja suurempi 

vaikuttavuus

 Tämän kehityksen seuranta on keskeistä tarvittavien toimien suunnittelemiseksi 

 Sairaala-apteekkien benchmarkingissa mitataan laajasti erilaisia toimintaa 

kuvaavia tekijöitä

 Osastofarmasia ei ole aiemmin näkynyt mittaristossa – mittaamisen tavoitteena 

tuoda osastofarmasia näkyväksi osaksi apteekin toimintaa

 Osastofarmasian vaikuttavuuden osoittaminen merkittävässä roolissa mm. 

resursoinnissa ja palveluiden laajentamisessa
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Osastofarmasian mittaristossa neljä osa-aluetta – painopiste 
asiantuntijatyössä ja kehityksen seurannassa

Suoritteista kirjataan vain suoraan asiakasosastoa hyödyttävät toimet

Mitattava osa-alue Mittari Määritelmät

Asiantuntijatyön 

osuus työajasta

 Asiantuntijatyöhön käytetty osuus 

työtunneista (%)

 Asiantuntijatyöhön käytetty aika tunteina 

suhteutettuna kokonaistyöaikaan (tauot mukana)

 Asiantuntijatyöhön kuuluvat tehtävät lueteltu 

tarkemmin omassa liitteessään

Uusien palveluiden 

käyttöönotto

 Lääkehoitoprosessin auditointi (kpl)

- Laaja (>5h)

- Suppea (< 5h)

 Lääkityksen turvatarkastuspalvelu (kpl)

- Haastattelulla

- Ilman haastattelua

 Käytetään aluksi HUSin palvelukuvauksia

 Eritellään osastofarmasiaan kuuluvat ja sen 

ulkopuoliset palvelut (0-hinta/hinnallinen)

 Lääkehoidon arviointia (ehdotus potilaan 

lääkehoidosta)

Vaikuttavuus ja 

lääkitysturvallisuus: 

potilaan näkökulma

 Lääkityksen ajantasaistaminen (kpl)

 Potilaan lääkeohjaus (kpl)

 HaiProjen käsittelyyn osallistuminen 

(kpl)

 Potilaan nykyisen lääkityksen selvittäminen ja 

päivitys tarpeen mukaan

 HaiProjen käsittelyyn osallistuminen (tarkastaminen 

ja kommentointi suullisesti tai kirjallisesti)

Lääkehoito-

prosessiin 

vaikuttaminen

 Perehdytykset (kpl)

 Koulutukset (kpl)

 Lääkehoitosuunnitelman

laatimiseen/päivittämiseen

osallistuminen (kpl)

 Perehdytysohjelmaan kuuluvan perehdytyksen 

pitäminen (pl. omat sijaiset ja farmasian oppilaat)

 Koulutuksen minimikesto 10 min

 Suullinen tai kirjallinen lääkehoitosuunnitelman 

kommentointi
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Liite: Asiantuntijatyöhön kuuluvat tehtävät

 Huomioidaan ei-logistiset, asiantuntijatyöhön kuuluvat tehtävät ja näistä vain asiakasosastoa suoraan 

hyödyttävä osuus (ei esimerkiksi apteekin sisäisiä palavereja)

 Asiantuntijatyöhön kulunut aika arvioidaan 15 min tarkkuudella

 Asiantuntijatyöhön kuuluvia tehtäviä ovat esimerkiksi:

− Lääkelistan tarkastus

− Lääkitystietojen ajantasaistaminen

− Neuvonta (suullinen, kirjallinen)

− Tiedonhaku (suullinen, kirjallinen)

− Tiedotus

− Koulutukset ja infot

− Perehdytys (aktiivisen perehdytystyön osuus, jolloin ei tehdä muita tehtäviä)

− Lääkeohjeet ja muut ohjeet

− Palaverit ja kokoukset

− Lääkärinkierrolle osallistuminen

Osuus asiakasosastoa suoraan hyödyttävästä työajasta
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Mittaamisen toteutus käytännössä – käyttöönotto alkanut 
hiljalleen 02/2018 lähtien

Mitattava osa-alue Mittari Raportointi Mittausfrekvenssi

Asiantuntijatyön osuus 

työajasta

 Asiantuntijatyöhön käytetty 

osuus työtunneista

 NHG:n 

raportointityökalu
 2 vk x 2 /vuosi

Uusien palveluiden 

käyttöönotto

 Lääkehoitoprosessin

auditointi

 Lääkityksen 

turvatarkastuspalvelu

 Marelan vuosiraportti  Jatkuva

Vaikuttavuus ja 

lääkitysturvallisuus: 

potilaan näkökulma

 Lääkityksen

ajantasaistaminen

 Potilaan lääkeohjaus

 HaiProjen käsittelyyn 

osallistuminen

 Marela-kirjaukset  Jatkuva

Lääkehoitoprosessiin 

vaikuttaminen

 Perehdytykset

 Koulutukset

 Lääkehoitosuunnitelman

laatimiseen/päivittämiseen

osallistuminen

 Marela-kirjaukset  Jatkuva
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Kirjauksia on tullut vaihteleva määrä – miten luvut haluttaisiin 
verkkoraporttiin?

Miten luvut saataisiin vertailukelpoisiksi keskenään?

WebMarelaan kirjatut työsuoritteet organisaatioittain, kpl/kk Työsuoritteiden tyyppien jakauma organisaatioittain, % 

kirjatuista työsuoritteista

 HUSissa ja PHHYKY:ssä kirjaaminen näyttää lähteneen 

mukavasti käyntiin

 Löytyykö PSHP:n kirjausaktiivisuudelle selittävää tekijää?

− Onko suoritteet nimetty tarkasti?

− Onko kirjaamisesta ehditty viestiä tarpeeksi?

− Positiivista kuitenkin kirjausten nouseva trendi

 HUSissa ja PHHYKY:ssä suurin osa asiantuntijatyön 

suoritteista on lääkityksen ajantasaistuksia – nämä 

vaikuttaisivat puuttuvan PSHP:n kirjauksista

 HUSin tilastoissa näkyy monipuolisimmin erilaisia 

asiantuntijatyön suoritteita

400

200

600

0

1 600

1 200

1 000

1 400

800

03/201802/2018

PSHP

PHHYKY

HUS

04/2018

9%

72% 89%

8%

94%

6%

4%

5%
3%3%

PHHYKYHUS PSHP

Lääkityksen

ajantasaistaminen

Perehdytykset

HaiPro-käsittelyyn

osallistuminen

Lääkehoitoprosessin 

auditointi

Lääkityksen

turvatarkastuspalvelu

Lääkehoitosuunnitelman

laatimen/päivitys

Potilaan

lääkeohjaus

Koulutukset
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Mittariston palautekyselyn tulokset, % vastauksista 

(0=erittäin huono, 10=erittäin hyvä)

Mittariston koetaan kuvaavan kohtalaisesti nykyistä työnkuvaa, 
suurin osa vastaajista näkee mittariston ohjaavan kehitystä hyvin

Päivittäiskirjaamisen helppous keräsi kiitosta

 Logistiikan puuttuminen mittaristosta jakaa mielipiteitä

− Logistiset kirjaukset jätettiin pois mittaristosta työmäärän minimoimiseksi

− Mittaristolla tukea halutaan työnkuvan kehittymistä pois logistiikasta 

 Mittaristo antaa hyvän kuvan, mitä osastofarmasia asiantuntijatyönä 

voisi olla – olosuhteet eivät aina tätä mahdollista

Lähde: Mittariston palautekysely osastofarmaseuteille

n=32

6 %6 %

19 %
16 %

23 %
19 %

3 %
6 %

98 10762 3 410 5

3 %

13 %

35 %

13 %

3 %
6 %

3 %

16 %

3 %3 %

2 31 40 8 976 105

Kuinka hyvin mittaristo kuvaa osastofarmasian toimintaa?

Kuinka hyvin mittaristo tukee osastofarmasian kehitystä?

 Mittariston koetaan korostavan osastofarmasian tärkeää roolia 

asiantuntijatyönä

 Vastauksissa korostuu usko mittariston kuvaavan hyvää tavoitetilaa 

osastofarmaseutin työnkuvasta

Päivittäiskirjaamisen helppous ja selkeys

 Kirjaamista pidettiin pääosin helppona ja selkeyttä

 Osa koki haastavaksi muistaa kirjaamisen – itse kirjaamisen 

nopeutta kiiteltiin

 Osa vastaajista raportoi kirjaamisen sovittamisen työpäivän lomaan 

hyvin haastavaksi

3 %

19 %

6 %

19 %19 %

6 %
10 %

13 %

3 %

961 43 82 50 7 10
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Osastofarmaseuttien arvio kirjaamiseen käytetystä ajasta 

päivän aikana, % vastauksista

Päivittäiskirjaaminen arvioitiin melko vähän aikaa vieväksi –
asiantuntijatyön kirjaamisen työmäärässä enemmän hajontaa

 WebMarela-kirjaukset koettiin pääosin nopeiksi

 Osalla osastofarmaseuteista työajalla tietokoneelle ehtiminen tuotti 

haasteita, jolloin myös päivittäiskirjaamiseen kulunut aika arvioitiin 

pidemmäksi  

Lähde: Mittariston palautekysely osastofarmaseuteille

n=32 Päivittäiskirjaamiseen käytetty aika päivän aikana:

Asiantuntijatyöajan kirjaamiseen käytetty aika päivän 

aikana:

 Yhdellä osastolla työskentelevät osastofarmaseutit kokivat 

kirjaamisen helpoksi ja nopeaksi

 Työajan jakautuminen useammalle osastolle lisäsi kirjaamisen 

työmäärää merkittävästi

7 %

21 %

71 %

<6min 11-15 min6-10min

• Selkeämpi viestinä mittariston tarkoituksesta ja osastofarmasian kehityssuunnitelmista 

paikallaan

• Laaditaan työryhmän kesken yhteinen ohjekokoelma ongelmatilanteita varten

• Tarpeenmukaiset muokkaukset mittareihin työryhmän harkinnan mukaan 

14 %10 %

76 %

<6min 15-30 min6-10min



Verkkoraportti
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Verkkoraportointi jatkossa – mitä raportoinnilta toivotaan 
jatkossa?

Verkkoraportin käyttökohteet

 Miten verkkoraportista saatavia tietoja voitaisiin hyödyntää?

 Onko verkkoraportin tietoja jo hyödynnetty jotenkin?

 Miten verkkoraportin pitäisi kehittyä, jotta sitä voisi hyödyntää merkittävissä määrin?

Mittarit

 Mitkä olisivat tärkeimmät yhteiset mittarit, joiden vertailtavuuteen ja selkeään raportointiin tulisi erityisesti 

kiinnittää huomiota?

 Mitä mittareita tai näkökulmia mittareihin haluttaisiin lisää?

Päivitystiheys ja -ajankohdat

 Kuinka usein verkkoraportin dataa tulisi päivittää?

 Datat päivitetään ainakin kevään ja syksyn vertaiskehittämispäivien yhteydessä – mitkä muut 

päivitysajankohdat olisivat hyödyllisiä?

Kvartaaliraportointi

 2- 4 kertaa vuodessa ilmestyvä organisaatiokohtainen koonti mielenkiintoisimmista verkkoraportin havainnoista 

ja tärkeimmistä mittareista – olisiko tästä hyötyä?



Jatkosuunnitelmat
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Miten tästä eteenpäin?

 Verkkoraportin rakenteen muokkaaminen ja päivitys

− Siirtyminen tiheämpään tietojen päivitysfrekvenssiin WebMarelasta saatavien tietojen osalta

− Vertaiskehittämispäivät ja manuaalisesti haettavan tiedon päivitys kahdesti vuodessa

− Kokeillaan kvartaaliraportin toimivuutta

 Titania-tietojen hyödyntämisen jatkokehitys

− Puuttuvien tietopoimintojen suorittaminen

− Tietojen tarkentaminen

 Osastofarmasian mittariston kehitys

− Työryhmä keskustelee alkusyksyn aikana mittariston ja kirjaamisen kehitystarpeista sekä ratkaisuista

− KSSHP: mittariston käyttöönotto syksyn aikana

 Syksyn teema-analyysin aloitus elokuun loppupuolella

− Aiheena älylääkekaappien hinnoittelu

 Syksyn vertaiskehittämispäivä Helsingissä: päivämäärä?



Kiitos!


