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Etäkonsultaatio – uusi asia? 

• Pitkä historia – alkanut puhelinkonsultaatiosta

• Tekniikan kehitys tuonut uudet menetelmät, laadun ja 
luotettavuuden

• Tutkimuslaitteissa valtava kehitys

• Tarkkuus ja herkkyys

• Koko ja paino

• Hinta

”Etäkonsultaatiossa palataan menneeseen: Kunnanlääkäri 
tuli ennen sairaan luokse laukkuineen, sitten tulivat 
terveyskeskukset ja sairaat pakotettiin kulkemaan sinne. Nyt 
palataan takaisin potilaan luokse, ja se on hyvä asia.”

Kuva: Kuntayhtymä kaksineuvoisen 
potilasohjeesta etälääkärin vastaanotolle



Etäkonsultaatio - Toteutus

Videopalvelu

lääkäri

omainen

kodinhoitaja
sairaanhoitaja

Yksi host
Max. 10 osallistujaa

Mahdollisuus käyttää
instrumentteja asiakkaan
tilan arviointiin

DNA Meetingspace 
videoalusta, 
kahdennettu palvelu 
kotimaisessa 
konesalissa. 
Datayhteydet kiinni 
varmistetussa DNA 
runkoverkossa

Sote Omni
Luotettavat yhteydet operaattorin tukemana
• Järjestelmäliittymät saatavana myös korkean 

suojatason 4G liittymillä (DNA)



Etäkonsultaatio – käyttötapoja?

• Esimerkkejä käytännön tapauksista, joissa Omni360 Etäkonsultaatio  on apuna: 

• Akuutissa ensihoitotilanteessa otetaan tarvittaessa etäyhteys lääkäriin, joka 
seuraa reaaliajassa kameran kautta tilannetta ja konsultoi ensihoitajia. 

• Kotona asuva ikäihminen tietää, että saa halutessaan nopeasti etäyhteyden 
kodinhoitajaan, mikä lisää hänen turvallisuuden tunnettaan. 

• Omahoitaja ottaa päivittäin etäyhteyden asiakkaaseensa muistuttaen lääkkeiden 
otosta ja tarkistaen tilanteen.  

• Omainen osallistuu hoiva-ammattilaisen kanssa samaan aikaan 
vuorovaikutustilanteeseen, mikä helpottaa läheisen hyvinvoinnissa mukana 
olemista.

• Palvelutalossa asuva saa parhaan mahdollisen hoidon ja turvan. Hoitotiedot ja 
historia ovat lääkärin käytettävissä heti tarvittaessa

• Terveyskeskuksessa osastolääkärin mukana erikoislääkäri etäyhteydellä, esim. 
geriatri



Kokemuksia – Tutkimustuloksia

• Tutkimustuloksia 
ulkomailta ja 
Suomesta

Original Study

The Diagnostic Accuracy of Telegeriatrics for the Diagnosis of Dementia via Video

Conferencing

Melinda Martin-Khan PhD a, *, Leon Flicker PhD b , Richard W ootton PhD c , Poh-Kooh Loh PhD b , d , Helen Edwards
PhD e , Paul Varghese MBBS f, Gerard J. Byrne PhD g , Kerenaftali Klein PhD h ,

Leonard C. Gray PhD a, i



Kokemuksia 
etäkonsultaatiosta - Ruotsi



Vårdoperatörens sammanfattning
av KOL-projektet
Succéprojekt ger KOL-patienter ökad livskvalitet



https://www.sics.se/projects/kol-projektet

https://www.sics.se/projects/kol-projektet


Otteita KOL-projektin tuloksista

Videokontakten
med vårdoperatören upplevdes mycket positiv och att ”det 
möjliggör att man undviker
att åka in till sjukhus”.

35% av patienterna upplevde försämringar i sin
sjukdom under perioden, samtliga uppgav att
de hade beställt ambulans till akuten om de
inte haft tillgång till Vårdoperatören MedHelp.

Varje investerad krona inom
vård på distans ger minst fem kronor tillbaka.

Anhöriga känner sig tryggare
och behöver inte ta ledigt från arbetet i samma
utsträckning för att vårda. De vet att den sjuka
anhöriga tas om hand av vårdoperatören.

Ett tydligt bevis för detta är att 60% av patienterna undvek
återinläggningar och att begynade
exacerbationer avstyrdes för 30% av
patienterna. Dessa siffror talar för sig själva.





Etäkonsultaatio kokemuksia 
2017 - Suomi



ETÄGERIATRI KOTIHOIDON HOITOKETJUJEN LAADUN VARMISTAJANA – MITÄ VAIKUTUKSIA?
CASE Keski-Satakunta

Mika Mulari

LT, Yleislääketieteen ja geriatrian erikoislääkäri

Trinitas Lääkäripalvelut Oy

Yliopistonkatu 26B 
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KOIN ETÄLÄÄKÄRITAPAAMISEN MIELLYTTÄVÄNÄ

KOIN, ETTÄ ETÄLÄÄKÄRIN MUKANA OLO HOIDOSSANI VAIKUTTI 
MYÖNTEISESTI SAAMAANI HOITOON

HALUAN, ETTÄ ETÄLÄÄKÄRI OTTAA JATKOSSAKIN KANTAA HOITOONI

Potilastyytyväisyyskysely
e-Seniorikiertopalvelu

Likert scale

Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
En osaa sanoa
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä

Tutkimus tehty Keski-Satakunnan
Terveyden huollon kuntayhtymässä, 

Säkylän ja Köyliön perusterveydenhuollon 
kuntayhtymässä ja Perusturva-

kuntayhtymä Akselissa
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Potilaani hyötyi etägeriatrin konsulaatiotuesta

Etägeriatrin mukana olo osastokierrolla auttaa
minua työssäni

Toivon tapahtuman perusteella, että etägeriatri
osallistuu jatkossakin potilaani hoitoon

Hoitajien tyytyväisyyskysely
e-Seniorikiertopalvelu

Likert scale

Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
En osaa sanoa
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä

Tutkimus tehty Keski-Satakunnan
Terveyden huollon kuntayhtymässä, 

Säkylän ja Köyliön perusterveydenhuollon 
kuntayhtymässä ja Perusturva-

kuntayhtymä Akselissa



parempi
huonompi

yhtä hyvä

72,6 %

22,0 %

5,4 %

n = 186 

Potilastyytyväisyyskysely

eGeriatrinen poliklinikka

94.6% poliklinikkapotilaistamme pitää 
etägeriatrin vastaanottoa parempana tai yhtä 
hyvänä kuin tavanomaista



Tulokset -vaikuttavuus

Keskimääräinen terveyskeskussairaalan hoitojakso 
lyhentynyt 33% eGeriatrin konsultaatiotuen myötä 
(8/2017 6,7 vrk)

• Osastopaikkatarve 123 – 36

Trinitas eKonsultaatiopalvelu tuottaa n. 20 000 
asukkaan väestöpohjalle vuosittaisen 478.000 € säästön



Kokemuksia 
etäkonsultaatiosta – Etelä-

Pohjanmaa



Etälääkärivastaanotoilla positiivinen kaiku



Kommentteja käytöstä ja toimivuudesta

”…Asiakkaat tulevat hiukan epäilevästi paikalle, mutta lähtevät 100% 
tyytyväisenä pois. Jokainen asiakas on ilmoittanut, että tulisi uudelleen 
etävastaanotolle. Myös lääkärit ovat tyytyväisiä sekä hoitajat myös. 
Erityisesti laitteiston tekninen toimivuus on yllättänyt positiivisesti, tekniikka 
on pelittänyt hienosti.”

Piia Kujala

Palvelupäällikkö (terveyspalvelut), HTM

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen



ETÄTYÖKALUT

Esim. Horus Digital Diagnostic set
Erinlaisilla liitettävillä päillä mahdollistaa 
luotettavan diagnoosin teon etänä.
Lääkintälaite hyväksytty videoskooppi, johon 
voidaan valita
lisälaitteista tutkimuspäät. Horus on 
helppokäyttöinen
ja kulkee käyttäjänsä mukana, suojaavat
laukut on suunniteltu kestämään. 
(12kk takuu)

Valmiit kokonaisuudet:
Erikoisliittymillä varustetut tietokneet  ja
skooppikokonaisuudet on helppo
ottaa käyttöön. 
Kokonaisuudet voidaan rakentaa yksilöllisesti
tarpeiden ja toiveiden mukaan. 

Picture Resolution 2560 x 1920 pixels
Video Resolution 1280 x 960 pixels
LCD Monitor 3.5” Full Color TFT-LCD Touch Panel
Image Format JPEG (Photograph) and H.264 (Video)
Interface Mini USB, AV out port
File Transfer Mini USB Port to PC
Dynamic Video Output Composite AV out, or USB live video enable from

USB port
File Storage SD Card, default 8GB. Supports 2 G to 32 GB by

FAT32 Format.
Power Source Rechargeable Lithium Battery 3.7V/2500mAh
External Power Source: 100~240 VAC, 50/60 Hz



HYÖDYT JA SÄÄSTÖT

• Varausjärjestelmä, joka muistuttaa potilasta joko sähköpostilla 
tai tekstiviestillä

• Diagnooseja voidaan tehdä jo asiakkaan kotona
• Asiakkaiden siirtely vähenee ja tartuntariski poistuu
• Etälääkärit voivat suorittaa päivystyksiä
• Kustannustehokas
• Mahdollistaa kevyemmän asumismuodon
• Moniammatilliset hoitomuodot
• Omaisten osallistaminen turvallisesti

Sote Omni



Everon
”verkko”

Suojattu 
yhteys

Internet

Lääkärikeskus 1 Lääkärikeskus 3Lääkärikeskus 2

Käytössä:
-tabletti 
-työasema/PC

Ajanvaraus tms.

Asiakas/potilas tms.

konesali 
Vallilla tms.

Yritysverkko
Liittymä

-Meetingspace

Everon/Sote360 MPLS –verkko

-Liittymä DNA:n konesalissa/vastaava
-verkkoon liitetty Everoniin tai asiakkaan tietohallintoon
jossa kiinni kaikki toimittamamme laitteet.
-Sote Omni360 yhteys
verkon kautta, mahdollista myös toimitaan sisäverkossa.
-käyttäjillä mahdollisuus liikennöidä Internettiin
ja Internetin palveluihin palomuurin läpi
-asiakkaat voivat liittyä Sote Omni360 huoneeseen 
omilla laitteilla internetyhteyden kautta
-ajanvaraus mahdollisuus osana palveluamme

JÄRJESTELMÄKUVAUS

Azure
palvelut

DNA pilvikytkentä



Varausjärjestelmä

• Helpottaa sekä käyttäjän
että palveluntarjoajan
toimintaa

• Olemassaolevia sekä uusia, 
nettipohjaisia tarjolla



Varauksen pääkäyttöliittymä

Kokonaisnäkymä

Eri käyttötasoja

Tilastointi

Tunnistautuminen

Maksutoiminto

Helppokäyttö toiminto, kertakäyttöinen 
pikalinkki

Toimijan omahallinnointi



Etäkonsultaatio - mahdollisuuksia

• Sairaanhoitopiirit – eri käyttömahdollisuuksia

• Lääkäriasemat ym toimijat – tehokkaampi lääkärin ajankäyttö, 
maantieteellinen toiminnan laajentaminen

• Kunnan kotihoito – vähennetään asiakkaiden käyntejä ja 
saattokeikkoja terveyskeskukseen

• Kotihoito-yritykset – mahdollisuus lisätä palveluja, yhdessä 
lääkäritoimijan kanssa?

• Muut sote-toimijat – lukuisa määrä käynnistymässä olevia palveluja



Tutkimuslaitteet 
ja yhteydet

• Mukanakulkevia

• Päätelaiteriippumattomia

• Monipuolisia

• Tarpeen mukaan leejennettavia

• Korkeatasoiset yhteydet

• Suojatut yhteydet

• MD-hyväksyntä



Kiitos!

Tommi Lundén

Oy Everon Ab

tommi.lunden@everon.fi

p. 0400 449559

mailto:tommi.lunden@everon.fi

