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Vanhuksia hoidetaan kotona entistä pidempään analytiikan avulla 
 
 

SAS® -ohjelmistot auttavat parempaan ja turvallisempaan vanhuuteen analytiikan avulla. 98-vuotias 

vanhus asuu vielä kotonaan tarkan monitoroinnin tukemana. 

 

 

18.11.2015 – Analytiikkayritys SAS Institute on mukana kehittämässä nykyaikaista terveydenhuoltoa tarjoamalla 

analytiikkaohjelmistoja, joiden avulla terveysalan ammattilaiset voivat kerätä ja analysoida ihmisten terveystietoja 

reaaliaikaisesti. 

 

98-vuotias amerikkalainen Mildred* joutui sydänvaivojen vuoksi viime vuonna kahdesti sairaalaan. Hän kuitenkin 

pääsi molemmilla kerroilla nopeasti takaisin kotiinsa, jossa hän kokkaa perheelleen päivällistä joka sunnuntai. 

Hänen ikäisenään sairaalasta kotiin palaaminen on harvinaista, mutta Mildredin hoitajat pystyvät teknologian 

avulla tarkkailemaan naisen terveydentilaa vuorokauden ympäri. 

 

Mildred käyttää teknologiaa terveydenhuoltoon kehittävän yhdysvaltalaisyrityksen Geneian puettavaa laitetta, joka 

välittää langattomasti biometristä dataa interaktiiviseen potilasportaaliin. Geneian potilaalta keräämä data 

analysoidaan SAS Instituten ohjelmistoilla. Arvokas tieto auttaa hoitohenkilökuntaa tarjoamaan vanhukselle 

parasta mahdollista hoitoa. Terveysalan ammattilaiset arvioivat raportit ja päättävät hoitotoimista, joiden avulla 

Mildred pystyy toiveidensa mukaan asumaan itsenäisesti kotona.  

 

SAS Instituten analytiikkaohjelmistojen avulla terveydenhuollon ammattilaiset voivat hyödyntää dataa, jota 

saadaan potilaiden laitteista. Teollinen internet, eli Internet of Things, (IoT) mahdollistaa tiedon käytön 

reaaliaikaisesti ja helposti esimerkiksi visualisointiohjelmiston avulla. 

 

Analysoidessaan SAS:ilta tullutta dataa, hoitajat voivat tarkastella esimerkiksi painonvaihtelua tai happi- ja 

hengitystasoja sydänpotilailla. Kun tiedetään potilaan terveydentaso ja elämäntavat, saadaan nopeasti päätettyä 

paras hoitomuoto. Uudet oireet voivat kertoa huononevasta terveydentilasta. Oireiden huomaaminen nopeasti voi 

pelastaa henkiä. 

 

IoT auttaa koko yhteiskuntaa 

 

Mildred on yksi miljoonista, joita teollinen internet ja sen avulla kerätty data auttavat. SAS Instituten analytiikka 

paljastaa datasta toistuvia kaavoja ja trendejä. Analytiikka auttaa Mildredin ja hänen hoitajiensa lisäksi myös 

energiateollisuutta, tuotteiden valmistajia ja jälleenmyyjiä, jotka voivat tehostaa toimintaansa sensoreiden, 

mittareiden ja seurantalaitteiden avulla. Analytiikka paljastaa uusia mahdollisuuksia tuotteiden ja palveluiden 

parantamiseen. 

 

– Teollisen internetin hyöty tulee esiin, kun analysoidaan miljoonien yhteen liitettyjen laitteiden tuottamaa 

massiivista datamäärää. SAS Instituten analytiikan avulla saadaan konkreettista hyötyä yrityksille, julkisen 

sektorin toimijoille ja koko yhteiskunnalle, sanoo SAS Instituten CMO Jim Davis.  

 

 

*Yksityissuojan vuoksi nimi on muutettu. 
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Lisätietoja: Sari Hofmann, viestintä- ja markkinointijohtaja 040 753 8294, sari.hofmann@sas.com  

 

About SAS 

SAS is the leader in business analytics software and services, and the largest independent vendor in the business 

intelligence market. Through innovative solutions, SAS helps customers at more than 75,000 sites improve 

performance and deliver value by making better decisions faster. Since 1976, SAS has been giving customers 

around the world THE POWER TO KNOW®. SAS and all other SAS Institute Inc. product or service names are 

registered trademarks or trademarks of SAS Institute Inc. in the USA and other countries. ® indicates USA 

registration. Other brand and product names are trademarks of their respective companies. Copyright © 2015 

SAS Institute Inc. All rights reserved. 


