YLEISKATSAUS TOIMIIN JA OHJELMIIN
DIABETEKSEN EHKÄISEMISEKSI JA HALLITSEMISEKSI
SWOT-ANALYYSIT
SWOT-analyysin avulla saatiin kvalitatiivinen yleiskatsaus nykyisiin toimiin ja ohjelmiin,
jotka koskevat diabeteksen ehkäisyä ja hoitoa, sekä onnistuneisiin strategioihin.Näin saatiin tietoa siitä, miten toimesta/ohjelmasta saadaan toimiva, kestävä ja vaikuttava kansanterveyden ja sidosryhmien kannalta, mitkä ovat sen toteutuksen välttämättömät edellytykset
ja mitä kokemuksista on opittu. Samalla saatiin taustatietoa hyvien käytäntöjen kehitysympäristöistä.
Hoitopolut

kroonisia sairauksia sairastavia varten
ADDRESSING CHRONIC DISEASES & HEALTHY AGEING ACROSS THE LIFE CYCLE
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DIABETEKSEN TYÖKOKONAISUUS (WP7)

Tapaustutkimus terveydenhuollon kehittämisestä

Sisäinen viestintä
Dynaaminen
Alhaalta ylös
Joustava
Toimien ja ohjelmien integrointi
Monialainen ja alojen välinen
Tasavertaisuutta edistävä
Omistajuus ja tuki
Ulkoinen viestintä
Kumppanuus
Monitieteinen ja tieteiden välinen
Alueellisesti eriytetty toteutus

Johtajuus

Erityispiirteet

Seuranta ja arviointi
Suunnittelu
Rahoitus
Kattavuus
Tietojärjestelmä

Lähestymistavat

Näyttöön perustuvuus

ONNISTUNEET
STRATEGIAT

Edunvalvonta

Valmiuksien
kehittäminen

Voimaannuttaminen
Ammattilaisten koulutus

Vastaajien mukaan ”onnistuneeksi” koetun toimen tai ohjelman on oltava dynaaminen,
alhaalta ylöspäin suuntautunut, joustava, integroitu, monialainen ja alojen välinen sekä
tasavertaisuutta edistävä. Ulkoinen viestintä ja tietojen levittäminen ovat onnistumisen
kannalta ratkaisevia, ja sidosryhmien välistä kumppanuutta on pidettävä aktiivisena koko
prosessin ajan. Keskeisiksi tekijöiksi katsottiin vankka tieteellinen perusta, kokonaisvaltaisen hoidon järkevien tavoitteiden suunnittelu ja määrittely, hoitopolkujen tarkka kuvaaminen sekä vahva ja tehokas johtajuus. Strategioiden tulisi olla laaja-alaisia, ja niissä olisi
puututtava merkittävien tarttumattomien tautien yleisimpiin riskitekijöihin. Säännöllinen
seuranta ja arviointi erikseen määritetyn yhteisen tulos- ja indikaattorijoukon avulla ovat
tärkeitä ohjelmien toteutuksessa. Valmiuksien kehittämistä pidetään henkilöresurssien
kehittämisenä ja vahvistamisena pääpainopisteen ollessa diabeetikoissa ja alan ammattilaisissa. Parhaiden käytäntöjen jakaminen ja vaihdanta Euroopassa motivoi osallistumaan
kroonisten sairauksien ehkäisyyn ja terveyden edistämiseen.
SWOT-analyysejä on kehitetty eri puolilla Eurooppaa maissa, joiden poliittiset, hallinnolliset sekä sosiaali- ja terveysalan organisaatiot poikkeavat toisistaan. Näistä huomioista
rakentuvasta kokonaiskuvasta ilmenee, että tehokkaiden toimien ja ohjelmien suunnittelu ja toteutus merkitsevät monimutkaisuutta, haasteita ja mahdollisuuksia. Tuloksia
voidaan soveltaa kaikkiin toimintaympäristöihin ja kohdentaa keskeisiin ongelmiin ja
huomiota tarvitsevien osa-alueiden tunnistamiseen.

SWOT-analyysi menetelmänä
SWOT-analyyseja tehtiin 11 maassa (Espanja, Italia, Itävalta, Kreikka, Liettua, Norja, Portugali, Ranska, Saksa, Slovenia, Suomi), ja kolmessa niistä käsiteltiin erityisaiheita:
•

EPF / IDF Europe – Potilaiden näkökulma Belgian kansallisiin toimiin

•

EIWH (European Institute of Women Health) Sukupuolinäkökulma diabeteksen ehkäisyn ja hallinnan
kansallisiin toimiin ja ohjelmiin

•

EWMA (European Wound Management Association) Diabeetikon jalkaongelmien hallinta ja terveydenhuollon ammattilaisten koulutus: yleiskatsaus EU:ssa.

Kaikkiaan SWOT-analyyseihin osallistui 57 sidosryhmää raportoiden ja analysoiden 44 toimea.

Op p o
rt u

s
ti e
ni

Vahvuudet

sisäinen

Heikkoudet

Ulkoinen
•

Vahvuudet: toimien sisäisiä ominaisuuksia

•

Heikkoudet: toimien sisäisiä ominaisuuksia, joihin on puututtava

•

Mahdollisuudet: ulkoisia edellytyksiä, jotka voivat edistää toimien toteutusta

•

Uhkat: ulkoisia edellytyksiä, jotka voivat estää toimien toteutusta

Julkaisu perustuu yhteiseen toimintaan, joka edistää kroonisten sairauksien ehkäisyä ja hyvää hoitoa koko elinkaarella, tavoitteena terve ikääntyminen (JA-CHRODIS), ja se on saanut Euroopan unionin rahoitusta terveysalan
toimintaohjelmasta (2008–2013). Vastuu julkaisusta on kirjoittajalla. Kuluttaja-, terveys- ja elintarvikeasioiden toimeenpaneva virasto (CHAFEA) ei ole vastuussa siitä, miten julkaisuun sisältyviä tietoja käytetään.
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