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Hoitomallien uudistaminen on jatkuva prosessi 

Terveyden 
parantaminen 

Etsi ja löydä 
tutkimus-
tuloksia ja 
näyttöjä 

Arvioi näytöt 

Luo uutta 
hoitomenete

lmää 

Arvioi 
muutosten 

tuomat 
tulokset 

Kehitä 

tutkimusaihe 

Ovidilla on 

ratkaisuja joiden 

avulla tuetaan 

terveysalan 

ammattilaisia 

näyttöön 

perustuvan hoidon 

jokaisella osa-

alueella  
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Ovid on monipuolisin lähde näyttöön perustuvan hoidon 

tietolähteille 

 

 

 

 

Paras 

hakutoiminnallisuus+ 

paras sisältö +  

paras tuki ja koulutus = 

Parhaat hoitotulokset 
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EBMR/ 

Cochrane 
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JBI 

Embase® Books@ 

Ovid 

PsycInfo 
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Uutta maailmanlaajuista näyttöä syntyy 

jatkuvasti. 
 

• Näyttö tulee monista lähteistä ja on jatkuvasti muuttuvaa. 

• Näyttö koostuu monista eri muodoista ja osista ja tulee eri lähteistä: 

• Tietokannoista 
• Point of Care-palveluista and työkaluista kliiniseen päätöksentekoon 

• Julkaistu näyttö perinteisissä ja Open Access-lehdissä 
 

• Ovid kehittyy terveydenhuollon mukana! 
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Avaimena: näytön saaminen käytäntöön 

• Vain 20% siitä mitä terveydenhuollon 

ammattilaiset tekevät, on näyttöön 

perustuvaa.      

   (Gray, et al.) 

• Potilaat saavat näyttöön perustuvaa 

hoitoa vain 55% ajasta.   

   (IOM) 

• Alkuperäistutkimuksen saaminen 

kliiniseksi käytännöksi saattaa kestää 

jopa 10 tai 20 vuotta. 

 (AHRQ, Translating Research Into Practice) 

 

 

Kyseessä on paljon 

enemmän kuin 

hoitohenkilökunnan pääsy 

lehtiin, tietokantoihin ja 

point of care-työkaluihin. 

 

 Avain hoidon 

parantamiseen on näytön 

saamisessa käytäntöön! 
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Ainoastaan JBI:llä on työkaluja joilla pystytään arvioimaan 

ja auditoimaan muuttuneiden käytäntöjen vaikutuksia 

• PACES (Practical Application of  

Clinical Evidence System) 

 Mitä työkalulla pystytään tekemään: Kliininen 

auditointityökalu, pystytään identifioimaan heikot osa-

alueet eri osa-alueilla ja luomaan sisäisiä ohjeistuksia 

mitä meidän pitää kehittää jotta saavutetaan asetettuja 

tavoitteita 

Hyödyt: Todistaa mitä tuloksia ollaan saavutettu uusilla 

näyttöön perustuvilla toimintamalleilla 

 

 

• POOL (Patient Outcome On Line) ja 

COOL (Client Outcomes On Line) 

 Mitä työkaluilla pystytään tekemään: 

Tiedonkeruutyökaluja joilla pystytään keräämään dataa 

hoitotuloksista   

 Benefit: Luo kaavioita, joilla pystytään näkemään 

parannuksia hoitotuloksissa 

 

  

 

Arvioi 

muutosten 

tuomat 

tulokset 
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JBI Best Practice Sheets tekee näytöistä 

käytännönläheisiä 

• Systemaattisten 

katsausten 

lyhenteitä 

 

• Hoitotyön 

asiantuntijoiden 

laatimia 

 

• Auttaa kiireiset 

hoitotyön 

ammattilaiset 

saamaan näytöt 

käytäntöön 

helposti ja 

kätevästi 
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Miten Ovidin NPH tietolähteet voi auttaa 

organisaatiotanne ? 

• Kustannustehokas sisältö ja hyvät 

työkalut tekee EBP:n käyttöönotosta 

helppoa sekä hoitohenkilökunnalle 

että opiskelijoille 

 

•  Vastaamaan kysymykseen: 

“Millaisia vaikutuksia meidän 

hoitohenkilökunnan antamalla 

näyttöön perustuvalla potilastyöllä 

on ollut hoitotuloksissa?” 
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Ovidin näyttöön perustuvat tietolähteet 

Natural 

Standard 

BMJ CE 

OvidMD® 

Journals

@Ovid 

ACP PsycInfo   

Ovid 

MEDLINE® 
EBMR/ 

Cochrane 

Journals on  

Ovid Open 

Access 

JBI 

Embase® Books@ 

Ovid 

Terveyden 
parantaminen 

Etsi ja löydä 
tutkimus-
tuloksia ja 
näyttöjä 

Arvioi 
tuloksia 

Luo uutta 
hoitomenet

elmää 

Arvioi 
muutokset 

hoitomuodoi
ssa ja 

hoitotuloksis
sa 

Ovidin näyttöön perustuvat tietolähteet Näyttöön perustuvan hoitotyön  

elinkaari 
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Ovid MEDLINE 

• Yksi maailman suurimmista tietokannoista, kattaen lääke-, terveys-, 

eläinlääke- ja biolääketieteet sekä hoitotyön 

• Yli 20 miljoonaa artikkelia, yli 5500 indeksoitua lehteä 

• Yli 50 % indeksoiduista lehdistä sisältää abstraktit 

• 80 % sitaateista englanniksi 

• Medline käyttää MeSH-sanastoa (Medical Subject Headings) 

 

Ovidin edut näyttöön perustuvasta näkökulmasta: 

Hyödynnä suodattimia ('hedges') ja rajauksia löytääksesi potilastutkimuksia 

sekä systemaattisia katsauksia. 

Tiivis integrointi kokoteksteihin ja EBMR:n sisältöön, mikä mahdollistaa 

     näyttötiivistelmien ja yksittäisten artikkelien saumattoman yhteyden. 

Ovid 

MEDLINE

® 

Arvioi 
näytöt 
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Evidence-Based Medicine Reviews (EBMR) 

 

 

 

• EBMR koostuu seitsemästä eri tietokannasta - vain Ovidin  

 tarjoama uniikki kokonaisuus! 

 

• Näyttöön perustuva hoito pohjautuu Cochrane-yhteistyöhön (The 

Cochrane Collaboration) - maailmanlaajuista näyttöä erilaisten 

hoitojen vaikuttavuudesta ja toisten tehottomuudesta. 

 
 

 
EBMR/ 

Cochrane 

Arvioi 
näytöt 
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EBMR:n Cochrane-yhteistyöhön perustuvat tietokannat: 

 

• Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR) 

 

• Cochrane Methodology Register (CMR)  

 

• Definitive Controlled Trials - The Cochrane Central Register  

of Controlled Trials 

 

• Methodology Reviews - Cochrane Methodology Register (CMR) 

Evidence-Based Medicine Reviews (EBMR) 

EBMR/ 

Cochrane 

Arvioi 
näytöt 
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Evidence-Based Medicine Reviews (EBMR) 

 

EBMR sisältää myös.. 

 

NHS Centre for Reviews and Dissemination (CRD) -tietokannat: 

 

• The Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness (DARE) 

 

• Health Technology Assessments (HTA)  

 

• NHS Economic Evaluation Database (NHSEED)  

 

 

 EBMR/ 

Cochrane 

Arvioi 
näytöt 
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EBMR:ssä on lisänä.. 

 

 

• The American College of Physicians-liiton ACP Journal Club  

 

– Paranneltuja abstrakteja kliinisesti merkityksellisistä ja 

perusteellisista tutkimuksista, mitkä ovat julkaistu 

laadukkaissa kliinisen lääketieteen lehdissä. Abstraktit 

sisältävät osioita joissa perustellaan näiden tutkimusten 

soveltuvuutta kliinisessä käytännössä.  

 

 EBMR/ 

Cochrane 

Evidence-Based Medicine Reviews (EBMR) 
Arvioi 
näytöt 
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Entä EBMR:n hyödyt Ovidin kautta? 

 

• EBMR Topic Reviews ovat integroituja Ovid MEDLINE:n kanssa.  

 

• EBMR:ssä voi tehdä hakuja muiden Ovidin sisäisten tietokantojen kanssa.  

 

• Mahdollisuus tehdä hakuja Ovidin sisäisten kokotekstilehtien ja kirjojen 

avulla. 

 

• Täysi sisällön integrointi - linkitys kokoteksteihin ja referensseihin EBMR-

katsauksista  

 

• Perushaku /Natural Language Processing – myös käyttäjät joilla ei ole 

perusteellista tietoa MeSH-sanastosta pystyvät löytämään relevanttia 

sisältöä. 

EBMR/ 

Cochrane 

Arvioi 
näytöt 
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ACP Smart Medicine 

• Näyttöön perustuvan hoidon työkalu joka on suunniteltu 

tukemaan potilastyössä työskenteleviä kliinikkoja 

päätöksenteossaan 

• Sopiva yhdistelmä helposti luettavia näyttöön perustuvia hoito-

ohjeistuksia: 

– Listaa olemassa olevat näytöt jokaiseen hoitosuositukseen 

– Näyttää asteikolla kuinka vahvaa näyttöä eri suosituksilla on 

– Lääkäreiden laatimat hoitosuositukset lääkäreille 

– Esitetty todella tiivistetyssä formaatissa  

– Ainutlaatuiset hakukategoriat, mm. taudit, seulonta & ennaltaehkäisy, 

vaihtoehtoislääkitys, menettelytavat sekä eettiset ja juriidiset asiat 

• Kymmeniä aihealueita, erityinen fokus: sydänsairaudet ja -

lääkitys, hematologia, onkologia, infektiohoiden hoito sekä 

naisten terveys 

 ACP 

Arvioi 
näytöt 
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OvidMD 

• Tarjoaa lääkäreille ja muille         

hoitotyön ammattilaisille nopeinta 

reittiä luotettaviin kliinisiin vastauksiin 

 

• Antaa korkeatasoiset hakutulokset mm. 

seuraavista tietolähteistä… 

– Up-To-Date 

– Evidence-based clinical guidelines 

– Current Opinion full text collection 

– Drug information; Patient education 

– Ovid MEDLINE  

– Referenssiteokset 

– Ja paljon muuta 

 OvidMD® 

 

Etsi ja löydä 

tutkimus-

tuloksia ja 

näyttöjä 
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BMJ Clinical Evidence 

• Perusteellisia näytön systemaattisia arvosteluja 

ja katsauksia kliinisen intervention hyödyistä ja 

haitoista. 

• Ainoa resurssi, joka yhdistää systemaattiset 

katsaukset yksityiskohtaisten työkalujen kanssa 

- auttaa opiskelijoita ja ammattilaisia 

löytämään tiettyyn potilastaustaan liittyvää 

näyttöä. 

• Varustaa opiskelijat näyttöön perustuvan 

toiminnan perusteilla.  

BMJ CE 

Arvioi 
näytöt 
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Joanna Briggs Institute Resources 

• Yksi maailman johtavia NPH tiedon tuottajia 

• Näytöt kerätään maailmanlaajuisen verkoston kautta  

• Fokus kvanttitatiivisissa ja kvalitatiivisissa näytöissä 

• Tiivistettyjä yhteenvetoja näytöistä jotka ovat helppoja lukea, 

ottaa käyttöön ja jakaa muiden kanssa 

• Ainutlaatuisia työkaluja joilla pystytään helposti muuttamaan 

sisäisiä toimintatapoja sellaisiksi että ne perustuvat 

parhaimmiksi todettuihin käytäntöihin 

• 16 aihealuetta 

• Ovidin kautta myös arvostettu JBI:n näyttöön perustuvan 

hoitotyön e-kirjasarja saatavilla 



20 

Copyright 2014 - Do Not Reproduce without Permission. 

JBI työkaluja näyttöjen arviointiin 

RAPid (Rapid Appraisal Protocol Internet Database) 

• Mikä: Yhden henkilön kriittinen arviointityökalu  

• Kenelle: SAIRAALAYMPÄRISTÖSSÄ – Kliinikko joka pyrkii ansioituman.  

      AKATEEMINEN ORGANISAATIO- Tutkija 

• Miksi: Säästää aikaa, ohjaa käyttäjän standardikysymyspatterin läpi samalla 

  kun he arvioivat artikkelia 

  

SUMARI (System for the Unified Management of the Assessment and Review 

of Information) 

• Mikä: Työkalu systemaattisten katsausten tekemiseen  

• Kenelle: SAIRAALAYMPÄRISTÖSSÄ – Kliinikko joka pyrkii ansioituman.  

      AKATEEMINEN ORGANISAATIO- Tutkija, opettajat, opiskelija 

• Miksi: Standardoitu lähestymistapa jotta arvostelijat seuraisivat samaa  

  prosessia. Työkalu jonka avulla säästetään huomattavan paljon          

  aikaa 

 



21 

Copyright 2014 - Do Not Reproduce without Permission. 

JBI työkaluja näyttöjen arviointiin 

 TAP (Thematic Analysis Program) 

– Mikä: Yhden henkilön kvalitatiivisen analyysin kriittinen arviointi 

– Kuka: SAIRAALAYMPÄRISTÖSSÄ – Edistykselliset sairaalaympäristöt

 AKATEEMINEN ORGANISAATIO- Tutkija, opiskelija 

– Miksi: Standardisoitu lähestymistapa jotta arvioijat seuraavat samaa 

 prosessia 

 

JBI Journal Club 

– Mikä:  Usean henkilön kriittinen arviointityökalu 

– Kuka:  SAIRAALAYMPÄRISTÖSSÄ – Edistykselliset sairaalaympäristöt

 AKATEEMINEN ORGANISAATIO- Tutkija, opiskelija 

– Miksi: Varmistutaan siitä että omassa organisaatiossa tehdään 

 artikkeleiden kriittistä arviointia omissa proseisseissaan 
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JBI työkaluja näyttöjen implementointiin 

Manual Builder 
• Mikä: Näyttöön perustuvien hoitomanuaalinen luominen 

• Kuka: SAIRAALAYMPÄRISTÖSSÄ – Hoitoproseisseista vastaavat henkilöt  

 AKATEEMINEN ORGANISAATIO- Opetuskäyttöön  

• Miksi: Työkalun avulla säästetään hoitotyön organisaatioissa aikaa ja pystytään     

 standardoimaan hoitomalleja näyttöön perustuviksi 

Consumer Pamphlet Builder 
• Mikä: Näyttöön perustuvien potilasmanuaalien luominen  

• Kuka: SAIRAALAYMPÄRISTÖSSÄ – Hoitoproseisseista vastaavat henkilöt 

  AKATEEMINEN ORGANISAATIO- Opetuskäyttöön  

• Miksi: Hyvä potilastiedotus on näyttöön perustuvan hoitotyön edellytys. 

CAN-Implement  

• Mikä: Näytönimplementointityökalu pienemmille organisaatioille 

• Kuka: SAIRAALAYMPÄRISTÖSSÄ – Hoitoproseisseista vastaavat henkilöt  

  AKATEEMINEN ORGANISAATIO- Opetuskäyttöön  

• Miksi: Pienemmillä organisaatioilla ei ole samanlaista syvyyttä kuin isoilla                           

 keskussairaaloilla, mutta kuitenkin tarve standardoiduille hoitomalleille JBI 

 

Luo uutta 

hoito-

menetelmää 
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JBI työkaluja hoitoprosessien auditointiin 

PACES (Practical Application of Clinical Evidence  

System) 
• Mikä: Auditointityökalu, paljastaa heikot osa-alueet, antaa 

 muutossuosituksia 

• Kuka: SAIRAALAYMPÄRISTÖSSÄ – Organisaatiot jotka haluavat kehittää 

  omia hoitoprosessejaan 

 AKATEEMINEN ORGANISAATIO- Tutkija, opiskelija  

• Miksi: Näyttävät sairaalan/ SHP:n johdolle millaisia tuloksia ollaan 

  saavutettu muuttuneilla hoitomalleilla 

 

POOL (Patient Outcome On Line) or COOL (Client Outcomes 

On Line) 

• Mikä: Potilastiedonkeräystyökalu tulosten arviointia varten  

• Kuka: SAIRAALAYMPÄRISTÖSSÄ – Muutosjohtajat  

• Miksi: Kaavioita ja käppyröitä muutostulosten seuraamiseen  

Arvioi 
muutosten 

tuomat 
tulokset 
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Ovidin kirjat ja lehdet 

Journals on  

Ovid Open 

Access 
Journals@ 

Ovid 

• Hakumahdollisuus sadoista lehdistä ja kirjoista. 

• Ovid tarjoaa sisältöä maailman johtavilta yleislääketieteen, 

esim. NEJM ja JAMA, sekä lukuisilta erityisalojen kustantajilta. 

• Lippincott Williams and Wilkinsin yksinoikeutettu instituutiotason 

online-julkaisija  

• Yksinoikeutettu online-julkaisija Medknow:n ja PubMed Central 

Open Access-sisältöön - ei lisämaksua! 

• Tee samanaikaisia hakuja lehdissä, kirjoissa ja tietokannoissa. 

 

Books@ 

Ovid 

 

Etsi ja löydä 

tutkimus-

tuloksia ja 

näyttöjä 
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Kiitos! 

 
Tarja Huttunen 

Robin Johansson 


