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LABORAMRIOPYYN~~- JA TULOSVÄLITYSJ&JESTE~ HYKS : N JA HELSINGIN 
YLIOPISTON LAITOSTEN VÄLILL,Ä 

1. Taustaa 

Helsingin yliopistollinen keskussairaala koostuu 10 erillisesta klinikka- 
ryhmasta, joista kahdeksassa toimii ttillki hetkella laboratorion atk-jarjes- 
telma. HYKS:ssa tehtiin vuonna 1988 4.1 miljoonaa laboratoriotutkimusta, 
joista 229.000 tutkimusta ostettiin valtion laboratorioista ja 34.000 tut- 
kimusta yksityisista laboratorioista. Keskussairaalan laboratoriot ovat 
sopineet keskinaisestti työnjaosta, jonka mukaan osa tutkimuksista on keski- 
tetty niihin erikoistuneisiin laboratorioihin. 

HYKS:n laboratoriojarjestelmän ohessa on pitkaän toiminut tulosvalitysjIlr- 

- jestelma, joka on huolehtinut tutkimuspyyntöjen ja -vastausten valityksesta 
eri klinikkaryhmien valilla. Nykyiset sovellukset toimivat klinikkaryhma- 
kohtaisilla tietokoneilla, ja tietojen valitys hoidetaan kayttaen hyväksi 
HYKS:n Ethernet paikallisverkkoa ja M/VX -jarjestelmän M/NET -ominaisuutta. 

Vuosina 1986-87 HYKS oli mukana Sairaalaliiton työryhmassa, joka teki suo- 
situksen laboratorioiden valiseksi tiedonsiirtostandardiksi. Suositusta 
kokeiltiin ktiytännössa OYKS:n, HYKS:n, Savonlinnan keskussairaalan ja Me- 
dix Oy:n valilla. Ttissti kokeilussa saatiin hyvin rohkaisevat kokemukset 
erilaisten jarjestelmien yhteensaattamisesta yhteisen standardin avulla. 

Helsingin yliopiston virusopin, sero-bakteriologian ja patologian laitokset 
ovat HYKS:n Ethernet-verkon piirissa. Niissa këytössa olevat atk-jarjes- 
telmat on toteutettu M/VX:llë samoin kuin HYKS:nkin potilastietoj~rjestel- 
mat. Kun lisäksi n h a  laboratoriot tekevat huomattavan paljon tutkimuksia 
HYKS:lle, on pitkaän nähty tarpeelliseksi muodostaa konekielinen yhteys 
HYKS:n ja Yliopiston laboratorioiden atk-jarjestelmien valille. 

2. Projektin organisaatio ja toteutus 

HYKS:n ja HY:n laitosten valista tiedonsiirtoa suunnitteleva projekti kayn- 
nistyi elokuussa 1988. Ensimmaisiksi kokeilukohteiksi paatettiin valita 
HYKS:n Naistenklinikka ja HY:n virusopin laitos. 

Koska tiedonsiirtohankkeessa nähtiin mahdollisuus HYKS:n tarpeita laajem- 
paan soveltamiseen, HYKS:n tietojenkasittelyosasto kutsui projektiin mukaan 
muita asiasta kiinnostuneita tahoja. Nain projektin työskentelyyn ovat 
osallistuneet HYKS:n ja Yliopiston laitosten lisäksi Jorvin sairaala, Hel- 
singin kaupunki, Digital Equipment Corporation ja Paäkaupunkiseudun tieto- 
keskus. Myös muut keskussairaalat ovat saaneet hankkeesta tietoja sen edis- 
tyessa. 

Projektin piirissa on toiminut ty6ryhmi&, jotka ovat laatineet tietosisal- 
tösuositukset. Varsinaisia projektikokouksia on pidetty 1-2 kuukauden va- 
lein. 

Jtirjestelmastë ryhdyttiin kayttämaän lyhennettti OVT/TH. Sen toteutuksesta 
on vastannut Tietotarha Oy. HYKS:n tietojenkasittelyosasto on rakentanut 
HYKS:n Multilab-ohjelmistoon tarvittavat lisaosat. Vastaavat osuudet Virus- 
opin laitoksen VATKO-jarjestelmaän on tehnyt Mylab Oy. 
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Edella mainittu Sairaalaliiton työryhmassa valmistunut ehdotus kuvasi labo- 
ratorioiden valisen tiedonsiirron tietosisëllön melko yksityiskohtaisesti. 
Sen lisäksi se sisasi standardiehdotuksen tiedonsiirron esitystavaksi. Esi- 
tystapa oli selväkielinen: tietyt avainsanat oli standardoitu; lähetetty 
sanoma voitiin lukea seka konekielisesti etta paperilta. 

Organisaatioiden valisen tiedonsiirron standardit ovat viime vuosina kehit- 
tyneet voimakkaasti, Suomessa on kehitetty kansainvaliseen EDIFACT-stan- 
dardiin perustuvia OVT-suosituksia lähinna kaupan ja teollisuuden piirissa, 
Naita suosituksia koordinoivat mm. Ulkomaankauppaliiton EDIFIN-yksikkö, 
Keskuskauppakamarin tiedonsiirtolautakunta ja Tiedonsiirron yhteistyöelin 
TSYE . 
HYKS:ssa nähtiin, ettti laboratorio-0VT ei ole muista tiedonsiirtotarpeista 
irrallinen ongelma-alue. Siksi hyvin aikaisin tehtiin ratkaisu, jossa Sai- 
raalaliiton suositusta käytettiin vain pohjana tietosis~ltösuosituksen laa- 
timisessa, sen sijaan esitystapa paatettiin muokata OVT-standardin mukai- 
seksi. 

Virusopin laitoksen tutkimusten kohdalla voitiin muutamin lisäyksin sovel- 
taa Sairaalaliiton tietosis~ltösuositusta. Lisayksia jouduttiin tekemaän 
lähinna kyseisen erikoisalan vaatimiin naytteen lisatietoihin. Mikrobiolo- 
gian tutkimusten tietosisallösta on paatetty tehda erillinen suositus, 

Varsinaisen suosituksen lisäksi jouduttiin tekemiiän joukko kahdenkeskisia 
sopimuksia valitettavien tietojen sis8llöst8. Tietosis~ltösuositus ei ota 
kantaa ktiytettaviin sanastoihin; ainoastaan tutkimusnimikkeet on maaritelty 
noudattamaan Sairaalaliiton nimikkeistöa. 

4. Jarjestelmän toiminta 

OVT/TH-jarjestelma koostuu sovellusliitänn~st~, Edifact-muuntimesta, kul- 
jetuskehystysohjelmasta, kuljetusj~rjestelmasta ja ohjausohjelmasta. So- 
vellusliitäntäna ttissa tapauksessa on kaksi M/VX-jarjestelmhsH olevaa 
FileManager-tiedostoa, joista toinen on tarkoitettu lähteville ja toinen 
tuleville sanomille. 

HYKS:n laboratoriojarjestelmllän ei varsinaisesti jouduttu tekemaän muutok- 
sia tiedonsiirron vuoksi. Ulkopuoliseen laboratorioon lähtevista näytteis- 
ta tehdaän tilaukset normaalin tutkimuspyyntörutiinin yhteydessa. Jarjes- 
telma kysyy erikoisalan vaatimat lisatiedot tutkimustiedostoon sisallytet- 
tyjen ohjaustietojen perusteella. 

Näytteet toimitetaan ensin laboratorioon, jossa tapahtuu ulos lähtevien 
näytteiden kuittaus. Kuittaus tapahtuu näytenumeron perusteella: se voidaan 
syöttlla j8rjestelmaän joko nappäilemalla tai ktiyttämalla viivakoadinluki- 
jaa. Kuittauksen perusteella tutkimuspyynnöt siirtyvat sovellusliitän- 
nän lähtevien sanomien tiedostoon. 



' TERVEYDENHUOLLON ATK-PAIVAT 
Simo Pietila 
HYKS Tk-osasto 24.05.1989 2 

Ohjausohjelma kkiy aika ajoin tutkimassa, löytyykö lähtevien sanomien tie- 
dostossa lähettämattömia tutkimuspyyntöja tai -vastauksia. Lähtevat sanomat 
siirretaän peräkk~istiedostoksi M/VX-jarjestelmän ulkopuolelle. Täma tie- 
dosto voidaan muuntaa viela Edifact-kieliseksi ja varustaa kuljetuskehyk- 
sella, mika sisaltaa mm. vastaanottajan sähköisen osoitteen ja tiedon sii- 
ta, mita kuljetustapaa kaytetaän. 

HYKS:n ja Yliopiston laitosten valilla ei Edifact-muunnosta tarvitse tehdh, 
koska jarjestelmat toimivat samassa verkossa ja molemmissa jarjestelmissa 
kaytetaän samaa muunninta. Muunnos on tarpeen silloin. kun sanomia valite- 
taän muihin jarjestelmiin ja muuntimiin. 

Kuljetusjarjestelma rakentuu VMS:n Mail-varusohjelman varaan. Ta11a voidaan 
vtilittaa viestit joko Decnet-verkossa tai esim. pakettiverkkoa hyväksikayt- 
taen muihin jarjestelmiin. Kuljetusjkirjestelma huolehtii lisäksi sanomien 
kokoamisesta lähetyskerroiksi, sanomien puskuroinnista ja uudelleenlähetyk- 

- sista virhetilanteissa. 

Virusopin laitoksen jarjestelmkisstl oleva ohjausohjelma ottaa vastaan sano- 
man, purkaa sen tarvittaessa selväkieliseksi, ja siirtaa sen tulevien sano- 
mien tiedostoon. Kun nayte saapuu Virusopin laitokselle, lähetetiedot voi- 
daan siirtaa laboratorioj~rjestelm~ kayttaen hyväksi HYKS:n naytenumeroa. 

HYKS:iin lähtevat vastaukset siirretaän Virusopin laitoksella lähtevien 
sanomien tiedostoon. Ohjausohjelma noutaa sanoman, minka jalkeen se muun- 
netaan Edifact-kieliseksi, varustetaan kuljetuskehyksell~ ja lähetetaän 
edelleen HYKS:iin, missa se kulkeutuu kyseisen jarjestelmän tulevien sano- 
mien tiedostoon. MYKS:n sovellusliitänt~ohjelma kay mkMrHvaliajoin tutki- 
massa ko. tiedostoa ja siirtaa uudet vastaukset potilaiden tietoihin. 

5. Kokemukset 

Tutkimuspyyntöjen valitys Naistenklinikasta Virusopin laitokselle kay~is- 
tyi maaliskuun alussa 1989. Huhtikuun puoliv~liss~ alkoi vastausten vali- 
tys. Parin kuukauden mittaisen rinnakkaisajon aikana lähetteet ja vastauk- 
set on toimitettu myös paperimuotoisena. Ta11a hetkella lähetteista on jo 
luovuttu ja kesäkuun alusta lukien vastaukset toimitetaan ainoastaan jar- 
jestelmän kautta. 

Tekniset ongelmat tietojen siirrossa ovat olleet hyvin vähaiset. Kuljetus- 
jarjestelmän uudelleenlähetysominaisuus huolehtii esimerkiksi siita, etta 
konekatkokset eivat esta tiedon siirtymista jarjestelmasta toiseen. 

Ongelmia on jonkin verran ollut tutkimusnimikkeiden erilaisuudessa. Suosi- 
tuksen mukaan tiedonsiirrossa olisi kaytettava Sairaalaliiton nimikkeistöti. 
Seka HYKS:lla etta Virusopin laitoksella on kaytössa omat tutkimusnimik- 
keensa joille ei aina löydy yksiselitteista vastinetta Sairaalaliiton ni- 
mikkeistösta. Omat vaikeutensa ovat syntyneet siitti, etta jarjestelmat pa- 
ketoivat tutkimuksia eri tavalla. 
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Rinnakkaisajon aikana naytti siltg, etttl payerimuotodeet lähetteet olivat 
huolellisemmin ja taydellisemmin taytetty kuin elektroniset vastineensa. 
Tllma saattoi johtua siitti, ettfi tutkimusten tilaajat pitivat turhauttavana 
samojen tietojen kaksinkertaista tallattamista. Ongelman poistamiseksi li- 
sattiin tutkimusten tilaamiseen liittyvaa koulutusta ja yhtenaistettiin 
tutkimusten ja niihin liittyvien lisdtietojen terminologiaa aikaisemmin 
kaytetyn lähetteen kanssa. 

6. Jatkosuunnitelmat 0VT:n alueella 

HYKS:n OVTITH-projektin seuraava vaihe on laajentaa nyt kaynnistynyt Virus- 
opin tutkimusten valitys myös muihin HYKS:n klinikkoihin. Täma toteutetaan 
kesän ja syksyn aikana. Seuraavaksi toteutetaan tietosis~ltösuositus ja 
siihen perustuva tiedonsiirron kokeilu Sero-bakteriologian laitoksen kanssa 
syksylla 1989. Tiedonsiirron jtirjest8minen yksityisten laboratorioiden 
kanssa on myös suunnitteilla. 

Valtion teknillisen tutkimuslaitokserr kanssa ollaan k~ynnistllmllss~ hanketta 
nyt kehitetyn jarjestelmän saattamiseksi yleiskayttöiseksi, minka jalkaen 
j8rjestelmtla voidaan k#yttH&i erilaisissa laiteympëristössa ja se soveltuu 
kaikenlaisten potilastietojen siirtoon. Tämän hankkeen yhteydessa pyritaän 
luomaan organisaatio terveydenhuollon tiedonsiirron standardien ja tietosi- 
saltösuositusten k c n ~  tl;:-inii cezn ja ylltipitoon. 

HYKS on ollut mytls jrhteyfies~a m. lliäketukkuyrityksiin ti.edonsiirron kokei- 
luhaiikkeiden ktiyi~ni~:t,Wiseksi taloushallini~on sovellusalueella. Tallainen 
kokeilu aiotaan kaynnictati jo elokimussa 1989. 

7. Lopuksi 

Organisaatioiden vallrii-11 tfedcnsl.lrstu edellyttaa aira osapuolten valisia 
sopimuksia siita, mit& tietoja siirretaän, missa muodossa tieto siirretaän, 
mita tietoliikennemenettelya kaytetaän ja mita tiedonsiirtoverkkoa kayte- 
ttlän. 

Ktlyttllmalla jarjestelmariippumattomia standardeja voidam sa&ista&i työta ja 
kustannuksia tiedorisiirro~r j!4rjestthisessa erilaisiin laite- ja ohjelmisto- 
ymparistöihin. Xuljetusonjelmisto ja sovellusliithnlt jouOutaan laatimaan 
vain kerran, mfnka jkilkeen niitti voidaan kayttaa myös uusien osapuolten 
tullessa mukaan kuvaan. 

Standardeista voidaan puhua vasta, kun ne ovat saaneet riittavän laajapoh- 
jaisen hyväksynnän. HYKS on OVT/TH-hankkeessaan pyytänut suositusten val- 
mistelutyöhön mukaan muita terveydenhuollon atk-jarjestelmia tekevia ja 
käyttavia osapuolia. Td11a ja hankkeesta tiedottamisella pyritaän väitta- 
maän tiedonsiirron erillisratkaisujen syntyminen, kunnes laiteriippumatto- 
mat OVT-työkalut on saatu kehitetyksi. 


