
Buddy Healthcare sovellus

Satasairaala Mobiiliapuri



Otettu käyttöön helmikuu 2020 
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• Pohjatyötä aloitettiin 

tekemään varmasti vuosi 
ennen

• Ensimmäisten joukossa 

Satasairaalassa

Päiväkirurgisilla 
potilailla



Ennen käyttöönottoa

• Yksikön päätös ensisijaisesta menetelmästä (ei kirjallisia 
ohjeita)

• Potilas ryhmät vs. mobiilipolut

• Omat polut joka potilasryhmälle ja pituus

• Vahva tunnistautuminen, sairaalan vaatimus

• Alaikäisten kirjautuminen

• Henkilökunnan koulutus ja motivointi; menetelmien 

sopiminen (tilastoinnit; chat-palvelu, yms..)

• Potilaiden informointi ennakkoon
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MIKSI!!!

• NYKYPÄIVÄÄ!!!!

• mobiilisovellus tekee potilaan valmistautumisen 

toimenpiteeseen sekä kommunikoinnin hoitoyksikköön 

helpommaksi ja joustavammaksi

• Sovellukseen luodaan potilaalle aikataulutettu hoitopolku, 

jota seuraamalla potilas saa kaiken tarvittavan tiedon 

juuri oikeaan aikaan

• Tehostettu ja oikea-aikainen viestintä sovelluksen kautta 

helpottaa potilaiden valmistautumista toimenpiteeseen ja 

varmistaa, että potilaat saapuvat ohjeiden mukaisesti 

valmistautuneina oikeaan paikkaan.
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Mitä etua tästä tulee olemaan?
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Potilaalle:

• Otetaan mukaan aktiiviseksi 

toimijaksi hoitoketjuun

• ”aina” yhteys ammattilaisiin

• Hoito-ohjeet yms. Aina 

mukana = puhelimessa

• Voi valita itselle parhaan 

ajan asioiden hoitamiseksi

• Kokevat olonsa 

turvallisemmiksi ja ohjatuiksi

Organisaatiolle, 

hoitohenkilöstölle

• Säästöjä; työaikaa ja rahaa

• Vähentää puhelinsoittoja = 

vapauttaa työaikaa muuhun

• Käyttäjäkokemuksen 

mukaan vähentää 

peruutuksia

• Yhdenmukaistaa ohjausta

• MAINE



Koko hoitoketju digitalisoitu

Tervetuloa 

sovellukseen

• Mitä sovellus 

sisältää

• Miten sitä käytetään

• Mihin ottaa yhteyttä

Hoito-

toimenpiteen 

Tietopaketti

• Tieto 

toimenpiteestä

• Valmistautuminen

• Sairaalapäivä

• Kuntoutuminen

Muita digihoitoketjuun lisättäviä tapahtumia:
• Polikäynnit ennen ja jälkeen sekä niihin ohjeet ja kyselyt 

• Uusien tapahtumien ja käyntien lisääminen, ylimääräisten poistaminen

• Toistuvat tapahtumat (esim. oirekyselyt, kipukysely)

• Polun kestolle ja tapahtumien määrälle ei ole rajoitteita

Esitietojen 

kyselyt

• Esitietojen 

täyttäminen

• Muut tarvittavat 

kyselyt

• Älykkäät kyselyt

• Omassa tahdissa

Muistutukset

(aikataulutetut)

• Laboratoriokäynti

• Lääketauot

• Ravinnottaolo

• (Tyhjennysohje)

• Muut 

toimenpiteeseen 

liittyvät tehtävät

Muistilista

• Varmistus ennen 

sairaalan tuloa

• Onko kaikki 

kunnossa

• Mitä ottaa mukaan

• Ravinnottaolo

Hoito-toimenpide

• Saapumisaika

sairaalaan

• Ohjeet osastolle

• Tarvittavat

yhteystiedot

Kotihoito-ohjeet

• Haavanhoito

• Kipulääkkeet

• Rajoitteet

• Kuntoutusohjelma

• Kivun seuranta

• Mistä apua?

Hoidon- ja 

elämänlaadun 

kyselyt

• PROM

• QOL

• PREM

• Omat kyselyt
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Tiedot, ohjeet ja lomakkeet hoidosta
MOBIILIAPURI POTILAILLE

• Mitä minun pitää tietää ja 

tehdä?

• Mitä minun hoidossani

tapahtuu?

• Mistä hakea ja kysyä lisätietoa?

Hoito-ohjeet

aikajanalla

Ajastetut

muistutukset

Kyselyt &

PROMmit

Kotihoito ja

kuntoutus
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Hoitoprosessin seuranta ja viestintä
MOBIILIAPURI HOIDONOHJAUSTYÖKALU

• Näkymä potilaista ja hoidon

tilasta

• Hälytykset tärkeistä

unohduksista

→ Reagointi vain jos hälytyksiä!

• Viestintämahdollisuus

• Lomakkeiden vastaanotto



Meidän toiminta malli:

• Kun potilaasta tehdään leikkauspäätös, hän saa 
ohjeistuksen Mobiiliapurin käytöstä, usein poliklinikalla. 

• kun aika varataan, luodaan polku sovellukseen, potilaalle 

lähetetään toimenpideaika myös kirjeitse, jossa taas 

ohjeistus Mobiiliapurin käytöstä. 

• Parit muistutus viestit, tarvittaessa soitto että otatko 

käyttöön vai et.  (usein ottavat)
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Työnjako meillä polilla:
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• Luo polun, ajanvarauksen

• Hoitaa lomakkeet  

->täyttää periop-

kaavakkeet

• Pre-ohjaus; chat-kyselyt

Hoidonvaraaja:

Poliklinikan 

hoitaja:

Pre-info

Post-

ohjaus;chat



Kokemuksia KNK:lta



Mobiiliapuri..hmmmm….
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Joo-o, meillä on sellanen…Ai nii, mä aina 

unohdan avata 

sen…

No en mä nyt tiedä, 

käytän sitä niin vähän

Ihana, ei mun

tarvi soittaa 

potilaalle

Helpottaa 

työtä

Ihan positiivinen 

mielleyhtymä



Käyttökokemuksia;
hoitajapoliklinikka

• Sovelluksen käyttö on ollut helppo oppia ja sitä on helppo 
käyttää

• Pystyy rytmittämään omaa työtä oman aikataulun 

mukaan

• Säästää aikaa

• Viestittely säilyy ja näkyy kaikille, helpottaa vastaamista

• Post.op. yhteydenottojen määrä vähentynyt

• Suoraa palautetta sovelluksen kautta 
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Käyttökokemuksia; 
hoidonvaraus

+Saa potilaat 
nopeasti kiinni 
->peruutusajat

+hälyyttää
reakoimaan

+Oman työn rytmitys!

-Potilaiden 
ympäripyöreät 
vastaukset

-harvemmin kun 
käyttää, hieman 
kankeaa
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Käyttökokemuksia;
potilaat

• ”Todella helppo ja kätevä, sain täältä tiedon 
toimenpiteestä, nopeammin kuin kirjeellä. Oli kätevä 

viestiä nopeasti ja asioita pystyi helposti tarkistamaan. 

Vahva suositus”

• ”Tosi kätevä. Tulee vastattua kyselyihin, kun on tosi 

helppo. Muistutukset ja kaikki toimi hyvin. Olen kehunut 

applikaatiota myös kavereille. Sain myös eilen tarkastettu 

d-lausunnosta kerrotun ja lisätiedot netistä. Oli siis helppo 

palata myös alkuperäisiin ohjeisiin.”
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• ”helppo käyttää ja mukavaa kun mukana kulki 
”muistilappu” mutta kotihoito-ohjeita olisin kaivannut 

lisää”

• Kätevä ja nopea näin peruutusajan saaneena
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POTILAS TYYTYVÄISYYS
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Miinuksia….ja muuta ongelmaa
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- Ei kommunikoi (vielä) LC:n

kanssa, osin tupla työtä

- Pitkä viive toimenpiteeseen 

-> joudutaan 

muistuttamaan 

käyttöönotosta

- kysymysten muotoilu vs. 

vastausten ympäripyöreys

- Viestiosio ei pysty 

jaottelemaan pre-tai post-

yhteydenottoja



Käyttöä takana 2,5 vuotta: 

• Käytössä päiki-toimenpiteissä lähes 90% (suurin osa 
iäkkäistä poislukien)

• Yhteensä liki 1000 polkua luotu (968)  elokuu -22 mennessä

• Käyttö% 93,5%

• Chat-viestit: vastaanotetut 703, vastattu 622
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Mitä etua tästä tulee olemaan?
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Potilaalle:

• Otetaan mukaan aktiiviseksi 

toimijaksi hoitoketjuun

• ”aina” yhteys ammattilaisiin

• Hoito-ohjeet yms. Aina 

mukana = puhelimessa

• Voi valita itselle parhaan 

ajan asioiden hoitamiseksi

• Kokevat olonsa 

turvallisemmiksi ja ohjatuiksi

Organisaatiolle, 

hoitohenkilöstölle

• Säästöjä; työaikaa ja rahaa

• Vähentää puhelinsoittoja = 

vapauttaa työaikaa muuhun

• Käyttäjäkokemuksen 

mukaan vähentää 

peruutuksia

• Yhdenmukaistaa ohjausta

• MAINE



NO, miten kävi?

Työaika järjestelyt parani

Potilaat tyytyväisiä 
sovellukseen

Post.operatiivisten yhteyden 
ottojen määrä on 
vähentynyt.

Potilaat tietää jo 
sovelluksesta!
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Mitä jatkossa?

• K-salin potilaat mobiiliin

• Ajanvarauksen integraatio LC kanssa (puhumattakaan 

että periop ja mobiili keskustelisi..)

• Hälyytys esim. tiettyjen lääkeryhmien lisäämisestä

• Kommunikointi reseptikeskuksen kanssa -> lisää 

lääketurvallisuutta

• Siedätyshoitopotilaiden esitietojen selvittely mobiiliin
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KYSYTTÄVÄÄ?

KIITOS


