
Pääkirjoitus:Tiedolla johtaminen 
vaatii huolellisesti kerättyjä 
rekisteritietoja 
Erikoissairaanhoidon suoriutumista tutkinut PERFECT-hanke on tuottanut jo usean 
vuoden ajan vertailutietoa eräistä tärkeisiin sairauksiin ja terveysongelmiin annetuista 
hoidoista ja palveluista, sekä niiden kustannuksista että vaikuttavuudesta alueittain ja 
sairaaloittain. 

EuroHOPE- hanke on kehittänyt ja soveltanut tätä lähestymistapaa kansainväliseen 
vertailuun. Saatujen tulosten mukaan suomalainen järjestelmä näyttäisi pääpirteissään 
toimivan samalla tavalla kuin naapurimaissa. Kuitenkin meillä ja muissa maissa on 
huomattavia alueiden ja sairaaloiden välisiä eroja niin hoitokäytännöissä, hoidon 
kustannuksissa kuin itse hoidon tuloksellisuudessa.  

Sydäninfarktin hoitotulokset ovat Suomen kannalta huolestuttavia. Hoitoon hakeutuneiden 
potilaiden kuolleisuus on sekä 30 päivän että yhden vuoden aikana infarktista noin 5 
prosenttiyksikköä suurempi Suomessa kuin kahdessa läntisessä naapurimaassa. Tämä 
merkitsee, että yhdessä vuodessa meillä vältyttäisiin usean sadan potilaan kuolemalta, 
mikäli sydäninfarktipotilaiden hoito toimisi kuten Ruotsissa tai Norjassa. 

Merkittävä ero kuolleisuudessa voi johtua osittain siitä, että hoitoon hakeutuneiden 
sydäninfarktipotilaiden tila poikkeaa Suomessa jollain tapaa muista maista, mitä 
hankkeessa käytetyllä varsin monipuolisella riskivakioinnilla ei ole pystytty kokonaan 
ottamaan huomion. 

Mutta hoitojärjestelmälläkin voi olla merkitystä: Norjassa sydäninfarktipotilaiden 
pallolaajennushoito on keskitetty alle kymmeneen keskukseen. Myös Ruotsissa on 
sydäninfarktipotilaiden hoitoon keskittyneitä sairaaloita vähemmän kuin Suomessa, vaikka 
väkiluku ja sairaaloiden määrä ovat siellä Suomeen nähden kaksinkertaisia. Ruotsissa on 
jo usean vuoden ajan ollut käytössä valtakunnallinen sydänpotilaiden laaturekisteri, jonka 
avulla on pystytty monipuolisesti arvioimaan ja vertailemaan potilaille annettuja hoitoja ja 
niiden vaikuttavuutta. 

Kansainvälinen EuroHOPE-vertailututkimus osoitti, että Suomessa on kattavat 
rekisteritiedot: missään muussa maassa ei ollut mahdollista seurata hoitoketjua 
pitkäaikaiseen laitoshoitoon saakka. Tämä on erityisen tärkeä aivohalvaus- ja 



lonkkamurtumapotilailla, joiden joutumista laitoshoitoon pyritään hyvällä hoidolla erityisesti 
välttämään. 

Mutta samalla ovat nousseet esiin suomalaisen rekistereiden puutteet. Sairaaloiden 
hoitoilmoitusrekisterin avulla voitaisiin Suomen alueita ja sairaaloita vertailla nykyistä 
huomattavasti luotettavammin keskenään , mikäli tiedot olisi kirjattu rekistereihin kattavasti 
ja samoin perustein. Suomessa kirjataan sivudiagnooseja ja toimenpiteitä huomattavasti 
vähemmän kuin muissa maissa. 

Useat sairaanhoitopiirit ja kunnat ovat ulkoistaneet rekisteripoiminnat yksityisille yrityksille, 
joille tietojen oikeellisuus ja kattavuus ei näyttäisi olevan tärkeää. Tämä heijastanee 
tiedolla johtamisen tasoa: ei olla kiinnostuneita tietämään sitä, mitä potilaille tapahtuu 
tuottamalla sekä omaan käyttöön että vertailujen pohjaksi luotettavia tietoja. 

Tarvittavat tiedot ovat usein olemassa sairaaloiden omissa rekistereissä, mutta sieltä niitä 
ei saada tai osata poimia valtakunnallisiin rekistereihin. 

Arvostettu lääketieteellinen aikakauslehti Lancet totesi pääkirjoituksessaan 19. huhtikuuta, 
että EuroHOPE-hankkeessa kehitetty lähestymistapa ja menetelmät tulisi saada 
rutiinikäyttöön terveydenhuollon kansainvälisessä vertailussa. Tällä tavalla voidaan 
arvioida, onko naapurissa hoito parempaa myös muissa sairauksissa sekä saada lisää 
tietoa eroja selittävistä tekijöistä.  
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