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INFORM - EUROOPPALAINEN PROJEKTI TEHOHOIDON TIETOJARJESTELMAN 
LUOMISEKSI 
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1) VTT, Sairaalatekniikan laboratorio 
2) KYS, Teho-osasto 

3) HYKS, Lääkintäteknillinen osasto 
4) HYKS, Teho-osasto 

INFORM tutkimusprojekti kuuluu osana Euroopan Yhteisön suorittamaan AIM 
(Advanced Informatics in Medicine) -tutkimus -ohjelmaan, jonka ensimmäinen vaihe 
päättyi joulukuussa 90. Projektin jatkohankkeiden lopullisena päämääränä on luoda 
tulevaisuuden tietojärjestelmä tehostetun hoidon - ensiavun, anestesian, tehohoidon, 
palovamman hoidon ja keskoshoidon - tarpeisiin. 

Euroopan yhteisöstä ensimmäisen vaiheen projektiin osallistui yrityksiä, sairaaloita ja 
tutkimuslaitoksia Englannista, Skotlannista, Italiasta ja Ranskasta. EFTA-maista 
mukana oli Suomen lisäksi Ruotsi. Pääjäsenet olivat VTT:n Sairaalatekniikan 
laboratorio Suomesta, potilasvalvontalaitteita valmistava Konnon Intruments 
Englannista, Aberdeenin yliopiston tietojenkäsittelyopin laitos, sekä julkishallinnon 
tietojärjestelmiin erikoistunut SOGESS Milanosta. Suomessa VTT toimi yhteistyössä 
Helsingin ja Kuopion yliopistollisten sairaaloiden kanssa. 

Tutkimusprojektissa keskityttiin teho-osaston toiminnan kuvaukseen CASE 
(tietokoneavusteinen systeemisuunnittelu) -ohjelmatyökalun avulla. Työkalun avulla 
luotiin käsitemalli (systemaattinen esitys) teho-osaston toiminnasta tietovuo- (DFD), 
ja käsitekokonaisuuksien suhteiden (ERD) kuvauksella, joita tukee yhteinen kirjasto. 
Käsitemallin ja kerättyjen käyttäjien vaatimusten avulla luonnosteltiin tulevan 
tietojärjestelmän rakennetta, päätöksenteon tukea ja käyttäjäliityntää. Lisäksi tehtiin 
selvitys olemassa olevista ja tulevista tietojärjestelmään vaikuttavista standardeista ja 
tekniikoista. 

NYKYINEN TILANNE JA VAATIMUKSET 

Projektin aluksi selviteltiin olemassa olevien automatisoitujen järjestelmien 
vaikutusta tehohoidon tuloksellisuuteen ja tehokkuuteen. Yleisimpiä automatisoidun 
järjestelmän hyötynäkökohtia olivat 

- potilaan tilan parempi ymmärrys ja diagnostiikan helpottuminen 
- tarkemmat laskelmat 
- trendien esittäminen johdetuista suureista 
- vähentyneet tiedon siirron virheet 
- enemmän aikaa potilaalle (kaikki eivät olleet samaa mieltä) 

Pahimmat puutteet olivat 





BLACKBOARD 

TAUSTATIEDOT 
LAITETIEDOT 
DATA 

Raakadata 
systemaattisesti esikäsitelty data 
puhdas data 
symboloitu data 

TAPAHTUMAT 
FYSIOLOGISEN OSAJÄRJESTELMÄN TILAN ARVIOINTI 
KOKONAISTILAN ARVIOINTI 
HOIDOT 
YHDISTETY T HOIDOT (hoitosuunnitelma) 

Jäsentelymallin toivotaan edistävän . uusien tietämyssovellutusten tuomista 
tehohoitoon. 

VAIKUTUKSET 

Paitsi hyvänä kokemuksena eurooppalaisesta yhteistyöstä, projektin tuloksia voidaan 
jo nyt käyttää pohjana määriteltäessä sairaalakohtaisia tehohoidon tietojärjestelmiä. 
Suomessa on käynnistynyt projekti, jossa taustalla on kymmenen yliopistollisen ja 
keskussairaalan konsortio. Projektissa määritellään tehohoidon tietotarpeet ja 
toiminnot, laaditaan tavoitejärjestelmän kuvaus, ja entellään kunkin konsortioon 
kuuluvan osaston erityispiirteet. Vastuu määrittelytyön suorittamisesta kuuluu 
VTT:lle. Projektin suonttavaan ryhmään kuuluu VTT:n ja Clinisoft Oy:n 
työntekijöitä. 

INFORMin sisalla tehty työ on nähtävä lähinnä esiselvityksenä itse varsinaisen 
järjestelmän toteutukselle. Reunaehtoina tullevat toimimaan mm. MIB (Medical 
Inforrnation Bus) -standardiehdotus tiedonsiirrolle teho-osaston sisalla, ja MEDIX 
(IEEE P1057, Medical Data Interchange Standard) teho-osaston ja muiden sairaalan 
osastojen välillä. AIM-tutkimusohjelman toinen vaihe alkanee vuoden -92 alussa, 
jolloin keskitytään prototyyppien tekemiseen ja kokonaisjä rjestelmän toteuttamiseen. 

1. KADS Synthesis Report, Deliverable Y3, Espnt Project P1098, University of 
Amsterdam 1989 




