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OVT-YHTEISPROJEKTIN YLEISET TAVOITTEET: 

Projektin tavoitteina on edistaa yhtenäisten OVT-tekniikoiden 
kayttöönottoa terveydenhuollon organisaatioissa ja samalla 
edistaa standardoitujen sanomien määrittelyä, kayttöönottoa 
ja ylläpitoa. 

Tarkennetut tavoitteet : 
L 

a) Laboratoriopyyntöjen ja -vastausten EDIFACT suosituksen 
TH-LAB: PYVAL:O kierrätys projektiin osallistuvien orga- 
nisaatioiden lausuntokierroksella, jonka jälkeen se hyväksy- 
tetään OVT-suositukseksi Keskuskauppakamarissa. 

b) Kartoitetaan, mita työkaluja 0VT:n soveltamiseen on 
valmiina, eli mita tuotteita ja millaisiin ympäristöihin 
on olemassa ja kuka tuotteita toimittaa Suomessa. 

C) Tutkitaan, mihin näitä työkaluja voidaan käyttää ja miten. 
Tehtävän tarvekartoituksen perusteella tutkitaan, mitkä 
ovat potentiaalisimmat sovellusalueet laboratoriotietojen 
siirtämisen lisäksi ja voidaanko OVT-työkaluja soveltaa 
myös näiden muiden tietojen lähettämiseen. Samalla pääte- 
tään mahdollisesta jatkoprojektista uusien suositusten 
tekemiseen liittyen. 

d) Perustetaan terveydenhuollon OVT standardien ylläpidosta, 
kehittämisestä ja tiedottamisesta vastaava organisaatio. 

- Resurssit : 

Projektin ajallinen kesto 6 kk, henkilötyökuukausia 6 htkk. 
Projekti alkoi lokakuussa 1989 ja päättyi huhtikuussa 1990. 
Budjetti yhteensä n. 250.000, eli n. 15.000/osallistuja. 

Projektiin osallistuneet organisaatiot: 

HYKS, TAYKS, OYKS, TYKS, KYKS 
Yhtyneet Laboratoriot 
Diacor Terveyspalvelut Oy 
Oy Medix Ab 
Helsingin Diakonissalaitos 
Oulun Diakonissalaitos 
Jorvin Sairaala 
Helsingin terveysvirasto 
Espoon terveysvirasto 
Peijas-Rekola 
Kansanterveyslaitos 
Sairaalaliitto 
KATKO 
VTT/Sairaalatekniikka 



OVT-YHTEISPROJEKTISSA SAAWTETUT TULOKSET: 

a) Labrapyyntö/-vastaus hyväksytty KKK:ssa ja se on jo my6s osa 
suomalaista TSYE:n yiläpitämää OVT-kansiota. 

b) Tuote- ja toimittajakartoitus tehtiin (n. 550 sivuinen mappi) 

C) Muut 0VT:n potentiaaliset sovellusalueet terveydenhoidassa - 
tutkimus HYKSissä jatkuu vielä toukokuulle, jonka jälkeen 
tulokset liitetään osaksi projektissa tehtyä mappia. 
Keskussairaaloihin lähetettyjen kyselylomakkeiden tulokset 
odotetaan mukaan tutkimukseen. 

d) Terveydenhuollon tiedonsiirron yhteistyöelimen 1. koordi- 
nointikokouksessa päztetyn perustavan kokouksen suunnittelu- 
kokouksen pöytäkirja on liitteenä. Asia on siis saatu liikkeelle 
ja tulevaisuus näyttää turvatulta. 

Resurssit olivat riittävät'. 

Mukana olleiden organisaatioiden OVT näkymiä ym. 

HYKS laajentaa edelleen EDIFACTin soveltamista ja tulee esim. 
ensi vuonna labratutkimusten tarjouksia tarkastellessaan ottamaan 
huomioon tutkimusten tarjoajan mahdollisuuden OVT-tiedonsiirtoon. 
Terveydenhuollon 0VT:ssa on tietysti myös ongelmia, kuten esim. se 
että vaikka itse hankii OVT-ohjelmistot ei vastapuolella sellaisia 
välttämättä ole. Samoin, vaikka ohjelmistojen tarjoajia on Suomessa 
jo kiitettävästi, voi silti ohjelmien asennuksessa ja käyttöön- 
otossa tulla ongelmia ja myöhastymisiä. 
Potentiaalia 0VT:lle kuitenkin on, esimerkkinä mm. rokotetilaukset, 
tilastotietojen siirto ym. samantyyppiset kohtuullisen keskitetyt 
palvelut, jossa kyseisen palvelun tarjoaja hankkii itselleen 
valmiuden 0VT:oon ja palvelujen ostajat hankkivat vastaavat 
valmiudet omien tarpeidensa (kuten esim. volyymien) perusteella. 
Muistaa kannattaa tietysti myös muut telemaattiset palvelut kuten 
esim. telefax, mikäli siirrettaviä tietoja ei tarvitse tallentaa 
vastaanottavan organisaation atk-pohjaisiin tietojärjestelmiin. 
Verkkoratkaisuissa (tiedonsiirto) turvalliseksi valinnaksi 
saattaa csoittautua palveluverkkotyyppinen ratkaisu, johon 
voi liittyä millaisella liitynnälla itse haluaa (X400, 
Teletex ym., ks. OVT-yhteisprojekti mappi kohdasta Datatie/SPV ja 
Tietotehdas). Tällöin ei tarvitse välittää siitä, mikä on 
vastapuolten käyttämä tiedonsiirtoprotokolla, kunhan vain myös 
heillä on mahdollisuus kommunikoida saman verkon kautta. Samoin 
virhetilanteissa on vain yksi paikka minne joutuu ottamaan 
yhteyttä ja vastuukysymykset ovat näin selvempiä. Palveluilla 
on tosin myös hintansa. Kokemuksia ja konsultointia voi saada 
esim. Tiedonsiirron yhteistyöelimen (TSYE) kautta jo nyt ja 
lähitulevaisuudessa tietenkin myös perustettavalta Terveydenhuollon 
OVT-asiantuntijaelimelta. 



TERVEYDENHUOLLON OVT 
'I'ärkeimmat tietokokonaisuudet v. 1990 

HYKS Tietoienkasittelvosasto 

Laboratoriopyyntöjen j a  vastausten voidaan katsoa kiinnostavan 
kaikkia terveydenhuollon organisaatioita. Liikuteltavat volyy- 
m i t  ovat suuria, tietosisältö varsin selkeä. 

LAUSUNNOT 

Lausuntopyynnöt ja  -vastaukset ovat myös Iiihcs koko kentän 
laajuudelta kiinnostuksen kohteena. Patologiset lausunnot ovat 
usein mainituksi tul lut  ryhmä, samoin mm. riintgen- j a  vastaavien 
tutkimusten lausunnot. Samaan ryhmään kuuluvat lisiiksi mm. 
verenalkoholi- j a  isyystutkimuslausunnot. 

Ny kykaytannössa lausuntojen saannin pitkäkin viive koetaan 
haitalliseksi. 

EPIKRI ISIT 

Epikri isien välitys jatkohoitopaikkaan on sairaaloiden toiveena. 
Tähän kokonaisuuteen luetaan kuuluvaksi rnyiis ns. viiliepikriisit 
polikl inikoilta sekii sairaanhoitajan Iähcttcet. 

Lähetteet ovat melko paljon toivottu ryhm5. 1,iihetteiden saanti 
nykyista nopeammin olisi joissakin tapauksissa avuksi potilaan 
tuloon valmistauduttaessa mm. tarvittabien lisätietojen p-yyntöä 
varten. 

'TERVEYDER UOLLON OVT 
'Tiirkeimmat tietokokonaisuudet v. 1990 

IIYKS Tietojenkäsittelyosasto 

S.AIRAUSKERT0MUKSET 

Sairauskertomusten välitys on sairaaloidkn kiinnostuksen kohtee- 
na. Joissakin tapauksissa voitaisiin ensi alkuun tyytyä esimer- 
k iksi  vain sairauskertomuksen laboratoriotulosten saantiin, 
mutta yleisesti sairauskertomuksesta haluttaisiin "mitä tahansa" 
tietoja. 

Sairauskertomustietoihin liittyen myös aikaisempien röntgen- j a  
muiden kuvien pyyntö 0VT:n avulla (kuvien välitys aikaisempaan 
tapaan mm. postitse) on tul lut  vahvasti esiin. 

Sairauskertomustietojen ongelma 0VT:n osalta on niiden sekalai- 
nen koostumus. Eräiden mielipiteiden mukaan tämänhetkisessä 
tilanteessa j o  pelkästään telefilxin käyttö näiden tietojen 
\älityksessa parantaisi nykyista tilannetta huomattavasti. 

1 TILAUKSET 

~ r i l a i s e t  tilaukset kiinnostavat monia osapuolia. Lääketilauk- 
set ovat tulleet vahvasti esille, lisäksi mm. rokote-, verituot- 
teiden j a  materiaalihallinnon tilaukset. 



TERVEYDENHUOLLON OVT 
Tiirkeimmät tietokokonaisuudet v. 1990 

HY KS Tietojenkäsittelyosasto 

ÄITNSHUOLLON TIEDOT 

Tiedonvälitys neuvolan j a  sairaalan viilil lä on sairaaloiden 
kiinnostuksen kohteena. Tällä hetkellä äitiyshuollon tiedonvä- 
lityksen parissa työskennellään laajemmassa mielessä ainakin 
DEC:n j a  eräiden sairaaloiden voimin, sekä myös Keski-Suomen 
keskussairaalan piirissä. 

1 LASKUT I 
Laskutus on yleisesti ottaen myös hyvin esillii. I 
ILMOITUKSET MRANOblAISILLE 

Viranomaisille tehtävät erilaiset ilmoitukset työllistiivat 
nykykäytännössä (lomakkeiden täyttö j a  postitus) huomattavasti- 
kin, joten niiden hoitaminen 0VT:n avulla sijoittuu toivclistal- 
la hyvin. Usein mainittuja ovat vastasyntyneiden rekisteri, 
syntymä- j a  kuolinilmoitukset sekä mm. epiimuodostuma- j a  syöpii- 
rekisteri. 

K O N T G E N K ~ N  SAHKOINEN VAI,IIYS 

Röntgenkuvien sähköinen viililys on myös ollut kiinnostuksen 
kohteena. Tämä edeilyttäisi kuitenkin kiiyletläviiltii laitteis- 
tolta erityisominaisuuksia, mm. vastaanottopuolen graafisten 
ominaisuuksien osalta. 

TERVEYDENHUOLLON OVT 
Tärkeimmät tietokokonaisuudet v. 1990 

I I Y  KS Tietojenkäsittelyosasto 
I 

AJANVARAUS 

Ajanvarauksen hoitamiseen 0VT:lla on kiinnostusta. Mm. poli- 
klinikka-ajat j a  erikoistutkimuksiin'varattavat ajat ovat tul- 
leet alleviivatuiksi. 

Väestörekisteritiedot tarvittaisiin mahdollisimman ajantasaisi- 
na, j a  siksi 0VT:ta sovellettaisiin tähän mielellään. Tällä 
hetkellä väestörekisterikeskus suunnittelee ainakin YTV:n kanssa 
tietojen online-välityksen aloittamista ehkä vielä kuluvan 
vuoden puolella; myös Satakunnan keskussairaalan suunnasta on 
tällaisia tietoja. 

TARJOUSPYYNNOT JA TARJOUKSET 

Tarjouspyyntöjen j a  tarjousten välitys siirrettäisiin mielellään 
0VT:lle. 



TERVEYDENHUOLLON OVT ( 
- 
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Tärkeimmät tietokokonaisuudet v. 1990 

HYKS Tietojenkäsittelyosasto 

SYNNYTYSKERTOMUKSET I 
Synnytyskertomusten saanti aiemmista synnytyspaikoista on ollut 
myös jossakin määrin esillä. 

TILASTOJEN YM. KOOITU JEN TIETO- 
JEN SAANTI VIRANOMAISILT1i 

Viranomaisten ja  mm. Sairaalaliiton kokoamia tietoja hyödynnet- 
täisiin mielellään 0VT:n avulla. Mm. erilaiset tilastot ovat 
olleet esillä. Lisäksi tähän ryhmään kuuluvat erilaiset muut 
kootut tietolähteet, kuten lääkeaineiden sivuvaikutusrekisteri 
ja erikoistutkimusten rekisteri (j5lkimm5inen on täIIii hetkellä 
kehitteillä). 

TERVEYDENHUOLLON OVT - "SUOSITUIMMUUSJAKAUMA" 
Tärkeimpien tietokokonaisuuksien suhteelliset keskinäiset osuudet v. 1990 

HYKS Tietojenkiisittelyosasto 

LAB = laboratatiopyynniit ja -vastaukset 
LAU ~ , l a ~ u n n o t :  patologiset, riintgcnkwaus,~yystutkimus, verenalkoholi ,jne. 
FPI  ,: ppikriisit (myiis "valiepikriisi" pkl:lta), sairaanhoitajan liihete. . 
I,AH = lähetteet ' 

SKE = sairauskertomikset, ~eik'kauskerto~u kset, aikaisemmat tutkimukset 
(sis. mm. aikais'6mmat rö"tgenkuvac) 

T I L  = tilaukset: Iaäketilaukset, rokotetilaukset, materiaalihallinnon tilaukset 
AIT = mvolstletojen välitys (iiitiyshuolto) 
LAS = laskut 
I L M  = ilmoitukset viranomaisille: vastasyntyneet, epamuodostumarekisteri, tarttuvat 

taudit, poistoilmoitukset, jne. 
RON= riintgenkuvien sähköinen välitys 

. f t  ; 
~J:JV''* ajanvara& (&, edkoistutkimuliset) I . .  9 .  . 
SKI = syhtymä- ja kuolinilmoi2akset . .  . 
VRK = väestörekisteritietojen saanti reaaliajassa 
TA4R = ~ausgyynn f i t  ja tarjoukset 
sYP~ = synnytyskertomu kset 
TIE = viranomaisten ua mm. Sairaalaliiton) kokoamien tietojen (tilastot, yms.) saanti 



TERVEYDENHUOLLON TIEDONSIIRRON ASIANTUNTIJARYHMÄN PERUSTAMISTA 
KOSKEVA NEUVOTTELU, LÄÄKINTÖHALLITUS 12.4.1990 klo 10:lO-11:30 

Kokoonkutsuja : Hilkka Seppälä, Lääkintöhalli~us . : ' ,  
L.:. . , 

3 S L .  - tu 
Lasna : Kauko Hartikainen, KATKO; ' ttkt k' 

Sami Määttä, KATKO 
Eeva-Liisa Lehto, Lääkintöhallitus 
Hilkka Seppala, Lääkintöhallitus 
Heikki Tähtinen, Sairaalaliitto 
Matti Koskivirta, VTT Sairaalatekniikka 

Todettiin, että suurin tarve OVT-tiedonsiirtoon ainakin volyymien 
mukaan on todennäköisesti suurissa terveydenhuollon yksiköissä. 
Lisaksi todettiin, että olipa kyseessä joko manuaalinen tai 
elektroninen tiedonsiirto, on siirrettävän tiedon tietosisältö silti 
sama. Näin ollen tulevissa OVT-suosituksissa voidaan käyttää hyväksi 
Sairaalaliitossa tehtyjä ja tehtäviä tietosisältösuosituksia. 
Lisäksi todettiin, että yhtä (kiinteää) asiantuntijaryhmää, joka 
antaisi lausunnot kaikista tulevista sanorna(sisä1tö)suositukcicta 
ei voi olla, vaan asiantuntijaelimiin kannattaa valita henkilöt 
aina kyseisen sovellusalueen erityisosaajista projektikohtaisesti. 
Sen sijaan projektien koordinoimista ja perustamista varten 
kannattaa muodostaa yhteistyöryhmä, joka muodostuu lähinnä 
atk- ja/tai hallinnollisista päättäjistä. Tarvetta tällaisen 
koordinoivan ja tiedottavan yhteistyöryhmän perustamiseksi on 
jotta vältetään mm. päällekkäiset tai jopa kilpailevat hankkeet. 
Lisaksi on jo olemassa yksi terveydenhuollon OVT-suositus jota on 
ylläpidettävä. Yhteistyöryhmän toiminta tulee kuitenkin kiinnittää 
yhden organisaation alaisuuteen, jolloin tiedottaminen ja 
kokoustekniikka on helpompi hoitaa ja vastuu hallinnollisten 
asioiden hoidosta on selkeästi määritelty. 

Vastuuorganisaatioksi valittiin Sairaalaliitto, joka kutsuu koolle 
perustavan kokouksen viimeistään alkusyksyllä -90. Tässä kokouksessa 
sovitaan lopulliset pelisäännöt terveydenhuollon OVT-asioiden 
hoitamiseksi. Kokoukseen kutsutaan ainakin Sairaalaliiton, 
sairaanhoitopiirien, Lääkintöhallituksen, kuntien keskusjärjestöjen 
ja KATKOn edustajat. Yrityksiä ja muuta Suomea voisi edustaa 
Keskuskauppakamarin tiedonsiirtolautakunnan ja TSYE:n edustajat. 
Lisaksi on muistettava, että koordinoivalla asiantuntijaelimellä 
tulisi olla paitsi tekninen tietotaito ja halukkuus OVT-yhteistyöhön 
niin myös hallinnollisten organisaatioiden tuki takanaan. Tämä 
tuki ja hyväksyntä voidaan saada myös tehokkaalla tiedottamisella, 
jolloin käytännön koordinointityö ja kokoustaminen voisi jäädä 
OVT-teknisten asiantuntijoiden (Atk-päälliköt yms.) ja perustet- 
tavien projektien vastuulle. 
Luonnosta perustavan kokouksen esityslistaksi ei tehty, vaan sen 
tekeminen ja kutsuttavien henkilöiden/organisaatioiden valinta jäi 
Sairaalaliiton hoidettavaksi edellä olevin evästyksin. 
Kokouksesta ja koko OVT-asiasta tullaan tiedottamaan ainakin 
SairaalaLiiton,.tiedotteissa ja Terveydenhuollon ATK-päivillä. 
Lisaksi tadet$lin, että OVT-asioita koskevissa kysymyksissä voi 
tästä alkaen ainakin syksyn kokoukseen asti ottaa yhteyttä 
Sairaalaliittoon joka on pääasiallisesti vastuussa myös 
tiedottamisesta. 




