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PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ

Virtuaalikirjasto Helli
kolme vaihetta
•
•
•

Keskussairaalat (pois lukien yliopistosairaalat) käynnistivät 9/2017 Päijät-Hämeen Hyvinvointiyhtymän
vetämän e-Sairaalakirjasto -hankkeen.
Tavoitteena luoda SOTE- henkilöstöä palveleva verkossa toimiva virtuaalikirjasto, joka hankkii
tietoaineistot kaikkien sairaanhoitopiirien ja sote-yhtymien käyttöön.
Vaihe 1 Nykytilan kartoitus 2017
•
•

•

sairaaloiden hankintojen nykytila, aineistonimikkeet ja kustannukset.
Päijät-Hämeen koordinoima yhteishankinta vuodelle 2018 suoraan neljän kustantajan kanssa.

Vaihe 2 Lääketieteellisten tietoresurssien kansallinen yhteishankinta ja Virtuaalikirjaston suunnittelu 2018
•
•
•

Aineistohankinnan laajentaminen – kilpailutus
Hankinnan pohjana on erikoislääkärikoulutuksen tenttilehdet, jotka muodostavat Virtuaalikirjaston peruskokoelman.
Virtuaalikirjaston tekninen pohja
–
–
–
–

•

Yhteishakuohjelma
Linkitystyökalu
Etäkäyttöohjelma
Julkaisujärjestelmä

Vaihe 3 Virtuaalikirjaston sivuston avaaminen 2019
•
•
•

Sairaanhoitopiirien ja soteyhtyminen henkilöstöllä on pääsy aineistokokoelmaan etäkäytön kautta
Kaikki voivat käyttää yhteistä ja omaa aineistoaan Hellin sivuston kautta
Kokoelmaa laajennetaan vähitellen lääketieteestä koko sote-kenttää palvelevaksi
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Projektiryhmä
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote - Marja Hakoma, tietopalveluasiantuntija,
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri - Katja Eeli, kirjastonhoitaja
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Kari Mikkonen, informaatikko
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri - Aila Ruokokoski, informaatikko
Lapin sairaanhoitopiiri - Kirsti Mustajoki, informaatikko
Satakunnan sairaanhoitopiiri - Miia Ulanen, informaatikko
Siun sote, Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen ky - Anna Tuuliainen, informatikko
Vaasan sairaanhoitopiiri - Eva Östervik, kirjastonhoitaja
Carea, Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen ky - Pasi Pöllänen, ylilääkäri
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspiiri Essote - Mika Juhankoski, tietohallintoylilääkäri
Itä-Savon sotepiiri Sosteri - Jaana Luukkonen, ylilääkäri
Kainuun sote - hallintoylilääkäri Esa Ahonen
Länsi-Pohjan shp - Päivi Väre, johtajaylilääkäri
Keski-Pohjanmaa shp Soite - Pirjo Dabnell, hallintoylilääkäri
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä - Markku Luostarinen, dosentti, kirurgian erikoislääkäri
Ålands hälso- och sjukvård - Olli-Pekka Lehtonen, chefläkare
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Miten tähän päästiin
•
•
•
•
•

Harvinainen yhteenliittymä, jossa kaikki keskussairaalat ovat mukana –
kaikki voittaa
Prime time esitykselle syksyllä 2016 - Sote-muutosjohtamisen myötä uusia
toimintatapoja haettiin koko sote-sektorilla Päijät-Hämeessä
Pohjana Helli-yhteistyö vuodesta 2005 lähtien
Mallina La Biblioteca Virtual del SSPA Sevillassa, vierailu keväällä 2017
Sairaanhoitopiirien johtajat antoivat tukensa toukokuussa 2017
•
•
•
•
•

henkilökohtainen markkinointi, vierailut kaikissa sairaanhoitopiireissä
tiedontarve ja tiedon saannin turvaaminen nähdään ammattitaidon ylläpitämisen lisäksi hoidon
laadun ja potilasturvallisuuden näkökulmasta
halutaan säästöjä
kirjastoammattilaisten osaaminen tunnustetaan tiedonhankinnan ja jakamisen fasilitaattorina
ja heidän osaamiseensa luotetaan
kirjastot jotka ovat halukkaita luottamaan toisiinsa, tekemään yhteistyötä ja muuttamaan
toimintatapoja selviävät parhaiten tulevaisuudessa. Jotta tähän päästään riippuu tietysti myös
siitä, sallivatko organisaatiot uudet toimintatavat. Meidän kohdalla kohdalla sairaanhoitopiirit
ovat sen sallineet
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