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KATI-hankkeet
kartalla
Alleviivattuna ne kunnat/alueet,
joilta kyselytiedot kerätty 3/2021
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Pohjanmaan KATI-hanke
Vaasa
(+ Pohjanmaan hyvinvointiyhtymä 1.1.2022 alkaen)

PirKATI
Tampere ja 10 muuta kuntaa

KARITA
Eksote ja Oulu
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SataKATI
Eura ja muu Satakunta
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Päijät-Sote (PHHKY)
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KATI-ohjelman teknologiakartoitus
 Seurataan KATI-hankkeiden teknologiaratkaisujen käyttöönottoa ja käytön etenemistä
(2 krt/v. + jatkoseuranta 2023)
 Tiedonkeruu: excel-taulukko, josta täytetään per teknologiaratkaisu:
•
•
•
•
•
•
•

Toteutuksen konteksti: KATI-hanke, muu hanke, ei lainkaan
Tuote ja toimittaja, onko lääkinnällinen laite
Käytön laajuus: käyttöönoton tilanne, käyttäjämäärä
Tiedon hyödyntäminen: kuka ja missä ratkaisun tuottamaa tietoa hyödynnetään
Integraatiot organisaation taustajärjestelmiin, integraatioalustaan
Tukiprosessit: arvio toimivuudesta, toimittajan rooli
Arvio käyttöönoton/käytön onnistumisesta, ratkaisun toimivuudesta, laajennettavuudesta

 Mitä ratkaisuja KATI-hankkeissa ollaan ottamassa käyttöön?
Tulokset vasta suuntaa-antavia
• Tiedot osin puutteellisia, hankkeet vasta järjestäytymässä
• Kysymyksiä tulkittu eri tavoin, tietoja tarkistettava
• Tuloksissa ei vielä sitä, mitä on jo tuotannossa tai otetaan muuten käyttöön
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KATI-hankkeissa käyttöönotettavia ratkaisuja

KARITA
Eksote

Unen seuranta
Integraatioalusta
Kaatumisen tai kaatumisriskin havaitseminen
Ravitsemuksen seuranta ja ohjaaminen
Turvallisuutta lisäävät, asuntoon asennetut sensorit
Verenpaineen mittaus
Verensokerin mittaus
Painon mittaus
Aktiivisuuden seuranta henkilökohtaisen laitteen (ranneke tms.) avulla
Videopuhelu (virtuaaliset kotihoitokäynnit ja/tai virtuaalivastaanotto)
Muu lääketurvallisuutta edistävä teknologia (esim. lääkemuistuttaja)
Sähköinen viestintäkanava (ikääntyvä-omaiset-hoitaja)
Lääkejakeluautomaatti
Paikantava turvapuhelin, -ranneke tms. ratkaisu
Kodin olosuhdetiedon mittaaminen (lämpötila, kosteus, valoisuus...)
Hälytteet (ml. yöaikaisten avuntarpeiden saanti)
Happisaturaation mittaus
Uloshengityksen huippuvirtausarvon (PEF) mittaus
Digitaalinen viihde, pelit, keskustelufoorumi, harrasteryhmät,...
Sähkölukko ja/tai kulunvalvonta
Nostamista tukeva teknologia (henkilöstölle)
Ateria-automaatti
Turvapuhelin
Insuliinipumppu
Sosiaalinen robotti
Etävertaisryhmät ja virtuaalikahvilat
Kotihoidon sähköinen kirjaaminen
Kuntoutusteknologia
Kuumeen mittaus
Kotihoidon henkilöstön liikkumisen seur. toiminnanohjausjärjestelmä

Oulu

Ikääntyneiden
tilannekuva
Essote

Pieksämäki

KOHTI

PirKATI

PHHKY Tampere

Muut

Pohjanmaan
KATI-hanke
Vaasa

Muut

SataKATI
Eura

Muut

Yhteenvetoa kartoituksesta
 Tyypilliset käyttöönotettavat ratkaisut
•
•
•
•
•

Terveydentilan, aktiivisuuden ja turvallisuuden seurantaratkaisut
Terveyteen liittyvät etämittaukset
Lääkehoitoa tukevat ratkaisut
Etäkotihoito, virtuaalivastaanotto
Integraatioalustat

 Poimintoja
• Nostoja tukeva eksoskeleton hoitajien käyttöön
• Kotihoiton henkilöstön liikkumisen tukeminen

 Hankkeet/kunnat eri vaiheissa teknologian hyödyntämisessä
• Alkuaskeleilla: ottavat käyttöön yksittäisiä/ensimmäisiä ratkaisuja
• Pidemmälle ehtineet: ottavat käyttöön useita ratkaisuja
• Kehittyneet: ottavat käyttöön useita ratkaisuja, integraatioalustoja ja tekoälyanalyysia; tietoa
aletaan hyödyntää isommassa mittakaavassa
→ toimintamallien ja työn kehittäminen käyttöönoton yhteydessä; henkilöstön
sitouttaminen ja motivointi tärkeää
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Käyttöönoton ja käytön tukiprosessien riittävyys

Kartoitus jatkuu…





Tarkistetaan tiedot ja taulukko
Käyttäjämäärien seuranta keskeistä
Integraatio- ja tekoälyratkaisujen analyysi
Seuraava varsinainen teknologiakartoitus (2. kierros) syksyllä 2021
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