
DIGITAALISESTI 
SAIRAALAAN
Kirurgista leikkausta edeltävät viikot eivät ole 
helppoja kenellekään, mutta stressi nousee 
uudelle tasolle, kun potilaana on lapsi. Tervey-
denhoidon digitalisaatio tulee apuun jo ennen 
sairaalaan tuloa. 
JUHAPEKKA TUKIAINEN

BuddyCare leikkausvalmistelun sovellus

K
un puhe on digitaalisen tervey-
denhoidon kehittämisestä, mi-
kään ei ole yksinkertaista. Pelkän 

sairaalaan tulemisen digitalisointi on pi-
tänyt Buddy Healthcare -yhtiön toimi-
tusjohtajan Jussi Määtän seitsenhenki-
sen ryhmän kiireisenä jo vuoden.

Eri sairauksissa, eri operaatioissa ja eri-
laisissa potilaissa riittää niin paljon opit-
tavaa, ettei sitä voida automatisoida yh-
dellä algoritmilla eli tietokonepohjaisel-
la laskentakaavalla vielä pitkään aikaan. 
Vaikka Määtän kehittämä BuddyCare-so-
vellus näyttää päällisin puolin olevan su-
kua edellisillä sivuilla esitellylle Netme-
din Kaiku-sovellukselle, pinnan alla on 
suuria eroja.

Mitä tehdään ja milloin?
Leikkaukseen valmistavan sovelluksen 
idea syntyi Yhdysvaltojen matkalla, kun 
sikäläisen lastensairaalan henkilökunta 
kuvaili vähälle huomiolle jäänyttä ongel-
maa. Päiväkirurgian osasto hoiti 20 000 
operaatiota vuodessa, ja jokaisen poti-
laan ennakkovalmisteluun kului helpos-
tikin tunti puhelinaikaa. Siitä huolimatta 
peruutusten ja poisjääntien osuus kasvoi 
pahimmillaan 17 prosenttiin.

Määttä totesi heti, että tähän täytyy ol-
la parempi keino. BuddyCare pyrkii auto-
matisoimaan koko valmistautumispro-
sessin, ja lisäksi sovellukseen voidaan 
räätälöidä toipumisen seuranta sekä po-
tilaspalautteen kerääminen.

Digitalisointi vapauttaa merkittävän 
määrän hoitohenkilökunnan työaikaa, 
mutta potilaiden näkökulmasta tärkein-
tä on henkinen tuki.

Jokainen leikkauksessa käynyt tietää, 
että edeltävien päivien hallinnassa riittää 
tekemistä aikuisellekin. Sairaalasta saa 
yleensä nipun aanelosia, jossa on pitkä 
lista erilaisia ohjeita ja sääntöjä.

Tulehduskipulääke ibuprofeenin käyt-
tö täytyy lopettaa kymmenen päivää en-
nen leikkausta, rokotuksia ei saa ottaa 

tiettynä aikana, anestesian esi-
tietokysely täytyy täyttää, syö-
minen täytyy lopettaa niin ja 
niin monta tuntia etukäteen, 

juominen taas eri aikataulussa 
ja niin edelleen.

Määtän sovellus asettaa kaikki teh-
tävät selkeälle aikajanalle, jota vielä tah-
dittavat juuri oikeallä hetkellä tulevat 
kännykän push-viestit. 

Ongelmien ennakointi
BuddyCaren koekäytön toinen vaihe 
käynnistyi vuodenvaihteessa Helsingin 
ja Oulun lastenklinikoilla, ja tähän men-
nessä paras palaute on tullut silkasta ta-
pahtumien puutteesta. Monet potilaat 
ovat jo tulleet sairaalaan ovesta sisään ta-

san oikeaan aikaan ja täsmälleen oikealla 
tavalla valmistautuneena.

Kokeilu laajenee noin sataan potilaa-
seen molemmissa kaupungeissa, ja li-
säksi Yhdysvalloissa on käynnistymässä 
kaksi vastaavaa testiä.

Seuraavaksi yhtiö aikoo laajentaa so-
velluksen aikuisten kirurgiaan, ja datan 
kertymisen myötä tähtäimessä on myös 
ongelmien ennakointi. Suunnitelmissa 
on älykäs datalouhinta, jossa järjestelmä 
seuraa leikkauspotilaiden valmistautu-
mista tunti tunnilta ja hälyttää henkilö-
kunnan, jos käyttöprofiilissa alkaa näkyä 
tilastollisia merkkejä esimerkiksi leikka-
uksen peruuttamisesta. 

 ►Lisätietoja: www.buddyhealthcare.com

� Kun tieto tai teh-
tävä on kuitattu, 
sen väri muuttuu 
punaisesta 
vihreäksi. Järjes-
telmä lähettää 
tarvittaessa myös 
push-viestejä, 
jotka muistuttavat 
tulossa olevista 
tai unohtuneista 
tehtävistä.

� Yhdysvalloissa 
Jussi Määtän 
sovellus korvaa 
yli kymmenen pa-
perista valmistau-
tumislomaketta. 
Moni lääkäri haluaa 
myös räätälöidä 
sovellukseen omia 
ohjeita potilaille.
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