AJANKOHTAISTA DUODECIMISSA


Kustannus Oy Duodecim 30 vuotta
Kuva: Petteri Kitti

Duodecimin toimintaa

   

Digitaalisen julkaisemisen
edelläkävijä

Kustannus Oy Duodecimin toiminnan tarkoitus on luotettavan, ajantasaisen
ja helposti luettavan terveystiedon välittäminen. Tärkeää on tarjota tietoa
ajan henkeen nähden oikeassa paikassa ja muodossa. Kolmekymmentä
vuotta sitten keskiössä olivat lääketieteen oppikirjat, nyt tärkeimmät
tuotteet ja palvelut ovat sähköisiä.
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nsisijainen syy kustantamon perusta
miselle vuonna 1984 oli tarve luoda
yhtiö, jonka kautta oppikirjoja voitaisiin
myydä myös jäsenkunnan ulkopuolelle. Ensimmäisinä vuosina kustannuksella ei ollut
lainkaan varsinaisia t yöntekijöitä, ja yhtiölle
palkattiin päätoiminen toimitusjohtaja v asta
1989. Kustantamon tavoitteena oli tuolloin lääketieteen opiskelijoille ja lääkäreille
suunnatun oppikirjallisuuden haltuunotto
vähitellen. Nopeasti useat Duodecimin kustantamista kirjoista päätyivät lääketieteellisten tiedekuntien kurssivaatimuksiin.
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– Aloittaessani toimitusjohtajana vuosituhannen vaihteessa kustantamon päätuotteet olivat kirjat ja Ilkka Kunnamon
toimittama digitaalisen julkaisemisen airut,
eli Lääkärin tietokantojen CD-ROM-versio.
Työntekijöitä oli tuohon aikaan noin kymmenen. Asiat ovat muuttuneet paljon niistä
päivistä, Kustannus Oy Duodecimin toimitusjohtaja Pekka Mustonen naurahtaa.
Tällä hetkellä kustantamon palveluksessa
työskentelee noin 50 henkilöä, ja tuoteja palveluvalikoima on kasvanut vahvasti
sähköisellä puolella. Toiminta on kansain-
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välistynyt Lääkärin käsikirjan käännösten
myötä. Myös päätöksentuen konsepti on
herättänyt kiinnostusta ulkomailla.

Tulevaisuus sähköisissä
palveluissa
– Terveydenhoito siirtyy osittain verkkoon
siinä missä muutkin alat ja toiminnot ny
kyään. Fyysinen tapaaminen lääkärin kanssa
tulee varmasti olemaan tulevaisuudessakin
tärkeää monesta syystä, mutta esimerkiksi
ajanvarauspalvelut ja laboratoriotulokset
sekä hoito-ohjeet voidaan siirtää sähköisiin palveluihin, joita potilas pääsee itse
käyttämään.
Jo nyt esimerkiksi Espoossa ja noin kymmenessä muussa kunnassa on käytössä
Kustannus Oy Duodecimin luoma, verkossa
toimiva Sähköinen terveystarkastus ja -valmennus, joka on tarkoitettu kuntalaisten
oman terveystilanteen kartoittamiseen ja
kehittämiseen. Palvelu opastaa käyttäjää
parantamaan elämänlaatuaan neuvomalla muun muassa liikuntaan, ruokavalioon,
stressinhallintaan ja henkiseen hyvinvointiin
liittyvissä asioissa.
Terveydenhoidon ohella myös terveydenhuollon ammattilaisten jatkokoulutus tulee
sähköistymään vahvemmin tulevaisuudessa. Kustannus Oy Duodecim tarjoaa Oppiportin välityksellä tällä hetkellä verkkokoulutuksia ja sähköisiä oppikirjoja. Jatkossa
palvelu täydentyy myös verkkoluennoilla ja
webinaareilla.
Duodecim keskittyy jatkossakin sähköisten sovellusten kehittämiseen. Mustonen
pitää todennäköisenä, että tulevaisuudessa
jokaisella suomalaisella olisi oma henkilökohtainen terveyskansionsa, joka yhdistää
soveltuvin osin koko sairaushistorian ja
tuottaa kattavan tietopaketin omahoidon
tueksi. Tulevaisuuden terveydenhoidossa
muutokset eivät kosketa ainoastaan järjestelmien kehittymistä ja sairaanhoitoa,
vaan potilasta tuetaan entistä enemmän
hoitamaan omaa terveyttään ehkäisevästi.
– Ihmiset pitää vietellä aidosti kiinnostumaan terveydestään ilman keppiä tai porkkanaa. Ilman omaa, vahvaa motivaatiota on
turha havitella pysyvää muutosta käyttäytymisessä, Mustonen kiteyttää.

1984
1989
1989
1991
1993
1993

Kustannus Oy Duodecim perustetaan
Toimitusjohtajaksi FT Ritva Kattelus
Painotuotteiden nimikemäärä 12 kappaletta
Lääkärin tietokannat julkaistaan CD-ROMilla
Liikevaihto ylitti viisi miljoonaa markkaa
Kustannus Oy Duodecim, Suomalainen Lääkäriseura
Duodecim ja Viron lääkäriliitto perustivat
AS Medicina -kustannusyhtiön

1998
1999
2000

Painotuotteiden nimikemäärä ylitti 50 kappaletta
Toimitusjohtajaksi LT Pekka Mustonen
Lääkärin käsikirjan englanninkielinen versio
EBM Guidelines julkaistaan

2001
2002
2003

Terveysportti avataan
Terveysportin mobiiliversio julkaistaan
Vuoden tiedekirja -palkinto kirjasta
Kehitysbiologia. Solusta yksilöksi

2005

Tieto-Finlandia ehdokkuus kirjasta
Sata kysymystä ympäristöstä ja terveydestä

2006
2007
2008

Terveyskirjasto avataan
Elämä pelissä -ohjelman 1. tuotantokausi YLEllä
Automaattisen päätöksentuen ensimmäiset
tuotantointegraatiot potilastietojärjestelmiin

2009
2009
2010
2011

Painotuotteiden nimikemäärä ylitti 200 kappaletta
Elämä pelissä -ohjelman 2. tuotantokausi YLEllä
Tiedonjulkistamisen valtionpalkinto Terveyskirjastolle
Tieto-Finlandia ehdokkuus kirjasta Unihiekkaa etsimässä – Ratkaisuja vauvan ja taaperon unipulmiin

2011
2012

Sähköinen terveystarkastus ja -valmennus julkaistaan
Oppiportti avataan; Elämä Pelissä -ohjelman
3. tuotantokausi YLEllä

2013

Elämä pelissä voitti Cannesissa kansainvälisen
formaattikisan 1. palkinnon
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