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Näytöllä tuloksiin 2021
Hotuksen ja HUS:n järjestämä V Terveysalan kansallinen näyttöön perustuvan toiminnan
symposium järjestetään Helsingissä 10.-11.2.2021. Symposium yhteydessä toteutettavaan
Näytöllä tuloksiin 2021 -kilpailuun voi ilmoittaa sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa
kehitettyjä näyttöön perustuvia hyviä käytäntöjä, joita voidaan hyödyntää hoitotyössä.

NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HYVÄ KÄYTÄNTÖ
• liittyy esimerkiksi kliinisessä hoitotyössä potilaiden tai asiakkaiden hoitoon,
palvelujen kehittämiseen tai terveyden edistämiseen,
• on toimintamalli, toimintapa tai muu hoitotyössä hyödynnettävä käytännön ohjeistus,
• pohjautuu hoitosuositukseen ja/tai muuhun tutkimusnäyttöön ja
• on osoittautunut toimivaksi käytännöksi sosiaali- ja terveydenhuollossa.

HAKEMUKSEN OHJEET
Hakemus täytetään sähköisellä lomakkeella täällä viimeistään 31.10.2020. Hakemuksessa
kuvataan kehittämishankkeen lähtökohdat, tavoite sekä kuinka ongelmaa lähdettiin ratkaisemaan
ja mitä tuloksia hankkeella saavutettiin. Tarkoituksena on johdonmukaisesti kuvata näyttöön
perustuvan yhtenäisen käytännön kehittämistyö ja siitä saadut tulokset hoidon ja/tai
hoitoprosessien laadun ja turvallisuuden kannalta.
1. Kehitetyn käytännön otsikko
2. Perustelut kehittämistarpeelle
ja ongelman kuvaus
• Mitä käytännön ongelmaa lähdettiin kehittämään ja miksi? Kuvaa alkutilanne ennen
kehittämistyön alkua sekä esitä tilannetta
kuvaavat mittaustulokset tai seurantatiedot.
• Mitä toiminta-aluetta kehittämistarve koski?
3. Ongelmanratkaisuprosessi
• Mihin muutokseen tai tavoitteeseen pyrittiin?
• Millaista näyttöä hyödynnettiin?
(ml. näytön lähdeviitteet)
• Mitä menetelmiä ja tukirakenteita (esim.
tiedottaminen, johtaminen) ongelman-		
ratkaisussa käytettiin ja mikä niiden tavoite
oli? Perustele menetelmien valinta.

• Millainen kehittämistoiminnan
tuloksena syntynyt näyttöön perustuva
käytäntö on?
• Millaisia tukirakenteita (esim. koulutus,
tiedottaminen, johtaminen) hyödynnettiin
käytännön käyttöönotossa ja
vakiinnuttamisessa?
4. Käytännön seuranta ja arviointi
• Miten käytännön toteutumista ja sillä
saavutettavia tuloksia on seurattu ja arvioitu
sekä seurataan ja arvioidaan jatkossa
(esim. mitä mittareita käytetään, kuka
seuraa ja arvioi ja miten)?
• Millaisia tuloksia kehitetyllä käytännöllä
on jo saavutettu ja millä aikavälillä?
Kuvaa ne selkeästi. Numeeriset tulokset
tulee esittää myös graafina.
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HAKEMUSTEN ARVIOINTI
Hakemukset arvioi raati, jonka jäsenet tulevat Hoitotyön tutkimussäätiöstä, Käypä
hoidosta ja Itä-Suomen yliopiston sosiaali- ja terveysjohtamisen laitokselta. Raadin
puheenjohtajana toimii Hoitotyön tutkimussäätiön tutkimusjohtaja Arja Holopainen.
Arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota näyttöön perustuvan tiedon
hyödyntämiseen kehittämisen eri vaiheissa sekä prosessin kuvaukseen.
Hyvässä hakemuksessa täyttyvät seuraavat kriteerit:
• Hanke on innovatiivinen ja merkittävä potilaan hoidon, hoitoprosessin tai
terveydenhuollon ammattilaisten työn kannalta.
• Ongelma, johon ratkaisua etsitään, on kuvattu selkeästi seurantatiedon
tai tilannetta kuvaavan mittaustuloksen avulla.
• Kehittämisprosessi on kuvattu selkeästi ja siitä ilmenee käytetyt menetelmät, 		
mukanaolevat toimijat sekä millaista näyttöä kehittämisen aikana on hyödynnetty.
• Tulokset on osoitettu seurantatiedon avulla.
• Toiminnan vakiinnuttaminen on kuvattu ja toiminta on
monistettavissa muihin organisaatioihin.

PALKINNOT
Parhaat hankkeet palkitaan ja esitellään Terveysalan V kansallisessa näyttöön perustuvan
toiminnan symposiumissa 10.2.–11.2.2021 Original Sokos Hotel Triplassa, Helsingissä.
1. palkinto 3 000 €
2. palkinto 2 000 €
3. palkinto 1 000 €
Yllä kuvattujen palkintojen lisäksi kolmen parhaan hankkeen edustajat saavat
mahdollisuuden esitellä hanketta ja sen tuloksia suullisena esityksenä symposiumissa.
Arviointiraadin arvioimille muille ansiokkaille hankkeille tarjotaan mahdollisuus
posteriesitykseen symposiumin yhteydessä.
Lisätietoja antaa: tutkimusjohtaja Arja Holopainen, Hoitotyön tutkimussäätiö
arja.holopainen@hotus.fi, 044 529 0058

NÄYTTÖÖN PERUSTUVA TOIMINTA
Vaikuttavuutta terveydenhuoltoon

