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YLEISTA 

Terveydenhuollon tietojarjestelm&kartoitus- projektin toteu- 
tus aloitettiin lokakuussa 1991. projektin tavoitteena on 
käydä läpi  rnerkittavimmkit terveydenhuollon potilashallinnon 
atk-j~rjestelmat ja arvioida niiden ominaisuuksia 

PROJEKTIIN OSALLISTUVAT 

KATKOn terveydenhuollon tietojenkäsittelytoimikunta 
sosiaali- ja terveyshallitus 
~aupunkiliitto 
sairaala1 iitto 
Kunnallisliitto 

Sairaalat: 

Kainuun shp 
~telä-Saimaan ks 
Tampereen ys 
Oulun ys 
Satakunnan ks 
Etelä-Pohjanmaan ks 
Pohjois-Karjalan shp 
Turun yks 
Mikkelin ks 
Hyks 
Vaasan ks 
~ a p i n  keskussairaala 
Kymen ks 

Toimittajat: 

Siemens Nixdorf 
Programator Oy 
KT-tietokeskus 
Softa Oy 
Digital Oy 
Vtkk 
Tiedonhallinta Oy 
Medici Data Oy 
ICL-Data 



Testattaviksi kohteiksi on valittu kaikkien'projektiin osal- 
listuneiden toimittajien ohjelmistot. Testaukset tehdäkin si- 
ten, e t t a  kunkin toimittajan ohjelmiston varsinainen laajempi 
t e s t a u s  tehdaSn yhdessä sairaalassa tai terveyskeskuksessa. 
Muissa sairaaloissa testaus on suppeampi. 

~hjelmistot, joita testattaan: 

Ohjelmisto ~oimittaja Paikka 
-----------c-------------iiii----------------..----- 

~ o t i , ~ a v a , ~ a i l a  Oyks Oulu,Vaasa 

Saimi 6, TN-Systems Kajaani 

MUSTX Digital Lappeenranta, Pori 

AHO, TkMLAB Tays Tampere 

MUSTI Dig i ta l  Pori 

Tk- jarjestelrn2i Siemens ~ixdorf Pieksämäki 

PAS ~elsingin kaup. Helsinki 

sAPO Softa Oy Joensuu 

SINUHE VTKK Nastola 

FINSTAR Digital Vantaa 
---------------ccc----------------*------------- 



TIETOJARJECTELMIEN.TESTAUS, 
testaukson kulku ja testattavat kohteet. 

Kunkin ohjelmiston ominaisuuksia kartoitetaan kyselylomak- 
ksilla ja ennaltasovittujen rutiinien toimivuutta kkiyttöympa- 
ristassakin. Ohjelmistoa käyttävän henkilökunnan kokemukset ja 
mielipiteet otetaan huomioon, 

1, ~ekninen testaus ja arviointi 

Teknisella testauksella selvitetXSn tietojarjestelm~n vaati- 
mat atk-resurssit, ohjelmistojen valmistamistapa, tiedosto- 
ratkaisut yms, 

Ttimti antaa pohjatietoa arvoitaessa tietojzrjestelmien avoim- 
muutta ja yhteensopivuutta muiden jtirjestelmien kanssa. 

Teknisig ominaisuuksia kuvaavilla tunnusluvuilla yritetään 
arvioida eri jhrjestelmien välisiä eroavaisuuklsia. T$illkiisia 
tunnuslukuja voivat olla esim. 
-Erilaiset vasteajat, paatetytiskentely 
-Ltipimenoaika, ennaltasovitun yleisimman työrutiinin lapime- 
noaika, esim, laskun kirjoitus valmiiksisyötetyist2i hoitota- 
pahtumista yms. 

2 ,  ~ietojkirjestelman laadun testaus ja arviointi 

Tietojarjestelman laadun mkikirittaminen ei ole helppoa.Tieto- 
jarjestelmg koostuu manuaalisesti ja automaattisesti hoide- 
tuista tehtävistä, ohjeista ja dokumentaatiosta, jotka palve- 
levat sitä toimintaa, jata varten tietoj!irjestelma on tehty, 

Laatuun sisaltyy tietoj~rjestelman toimiuuuden laadulliset 
tekijät ja laadunvalvonta. RutiinikSytasski tietojärjestelmän 
laatuun vaikuttavia tekijaitti ovat esim. työntekijh kokema 
toiminnan helppous, selkeät ohjeet, mahdollisimman vahan 
työntekijän muistia rasittavat toimintaketjut, ongelmatilan- 
teista palautumiset yms. Naita ovat esim. kkiyttöliittyman 
oolltayci, opaotaot, kohottaot jna, TyUntrkijoidon knkomukset 
tietojiirjestelmasta voidaan arvioida esim. mistä tietojarjes- 
telmsn ominaisuuksista on toistuvia valituksia, 

Tietojarjestelmkin laadunvalvontaan liittyy seka teknisi3 etta 
kayttöympXristössa olevia tekijaits. Tallkiisia ovat esimer- 
kiksi : 

-virheiden ennaltaehkuisy. 
-tietokannan eheyttki yll2ipitä~ät prosessit, tosiaikaisuusvaa- 
timuksen tayttamista yllapit&~&t prosessit jti psivitys- 
ten/muutosten/poistojen hallinta (potilastietojen yhdistgmi- 
nen esim. henkilötunnuksen muuttuessa.) 
-virhetilanteiden kasittely 
-varmuuskopiointi 
-toipumisjarjestelm~ 
-varajarjestelmat 
-tehokkuuden valvonta 



Laadullisia tekijöitä on kartoitettu työntekijöiden keskuu- 
dessa kyselyin ja haastattelututkimuksin. Laatutekijöiden li- 
saksi kyselyssä kartoitetaan tietojarjeutelmien tietojarjes- 
telman vaikutukset tyBn organisointiin ja työn sisäll6lliseen 
kehittämiseen ja asiakaspalveluun. 

POTILASHALLINNON TOIMINNALLINEN TESTAUS 

Potilashallinnon toiminnallinen testaus tehdään sairaalassa 
yksiköissa, jotka mahdollisimman hyvin kuvaavat järjestelmän 
eri piirteitä. 

Potilastaimisto 
Kirurginen osasto 
sisätautien osasto 
psykiatrian poliklinikka 
Kirurgian-, sisätautien poliklinikka 

Kohteet, joihin tarkastelu keskittyy 

vastaanottotoiminnan suunnittelu 
Suunnittelun perustiedot 

Ajanvaraustoiminta 
potilaan perustiedot, taustarekisterit 
Varaukseeen liittyvät tiedot 
Useampien aikojen samanaikainen varaus 
Ryhmiivaraukset 
Tiedot aikaisemmista varauksista 

Hoidonvaraustoiminta 
~onotiedot, jonon arviointi 

~lmoittautuminen sairaalaan 
Ilmoittautumistiedot 

~lmoittautuminen, osastolle kirjautuminen, hoidon suunnittelu 
Varatut resurssit 
Hoitosuunnitelma - 

Tiedot osastolla, poliklinikalla 
Sairauskertomustiedot 
Potilaalle varatut resurssit 
Hoidon seuranta 

Laskutus ja sen muodostuminen 
Potilaslaskutus 
Yhteisölaskutus 
Sissinen laskutus 
Palkkiot 

Reskontra 

~aloushallinnon yhteys 



T i  la~foi nt.i 
Kustannusseuranta 

Projekti valmistuu syksyllä 1992. Projektin tuotteena syntyy 
KATKOn julkaisu: Terveydenhuollon ohjelmistokartoitus. Pro- 
jektituloksia hyadynnetaan jatkossa käyttäjien ja toimitta- 
jien keskinaisessa ohjelmistojen kehitystyössä seka jarjes- 
telmien avoimmuutta ja standardointia koskevissa kehittamisp- 
rojekteissa. 




