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Jaakko Niinimäki, LL, atk-projektipäällikkö TYKS 

Tietokoneen keksimisestä lähtien on esitetty visioita päätöksentukijärjestelmistä, jotka voisivat jopa korvata 
ihmisen. Itseasiassa näin onkin jo tapahtunut monissa rutiinityötehtävissä, kuten teollisuuden laadunvalvon
nassa, mutta pitkälle koulutetun ajatustyötä tekevän ihmisen paikkaa tietokoneet eivät ole vielä vakavasti 
uhanneet. Tekoälytutkimusta on tehty lääketieteenkin alalla yli 20 vuotta mutta todelliset kliinistä päätöstä 
tukevat jä~estelmät ovat vielä harvinaisia. Lääketieteen päätöksenteolle tyypillisiä piirteitä ovat epävarmuus
tekijöiden hallinta, poikkeavien tapausten havainnointi ja sumean datan käyttö. Näille alueille menevässä 
päätöksenteon tuessa tietokonepohjaiset "jäykät" järjestelmät menevät usein harhaan. Vaikka tietokone ei 
vielä pysty suoraan tuottamaan vastauksia lääketieteellisiin ongelmiin, on tietokantojen ja rekistereiden 
käyttäminen ns. passiivisena päätöksentukijärjestelmänä jo nykyisellään usein varsin tehokasta. 

Tieteelliseen näyttöön perustuva päätöksentuki 
Nykylääketieteen trendi, "evidence based medicine", edellyttää tieteellisen näytön käyttämistä päätösten 
taustalla aina kun se on mahdollista. Käytännössä kirjallisuustietokannat näyttelevät tärkeää osaa tieteIlis
ten töiden etsimisessä. Tätä tarkoitusta varten TYKSissä on sairaalan jokaiselta mikrolta ja päätteeitä käy
tettävissä MEDLlNEn tietokannat, joka tekee ki~allisuushaut nopeiksi ja vaivattomiksi. -
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KUVA 1.	 OYKSin LonkkaleikkausrekisterisUJ tehdyn analyysin perusteella nljhdljljn proteesityypin vaihtami
sen suuri merkitys leikkausten onnistumistodennljköisyyteen. 

Hoidonseurantarekistereitä on käytetty jo pitkään tieteellisen työn tukena. Esimerkiksi lonkkaleikkauksen 
parametrien rekisteröinnin perusteella, voidaan seurata kansantaloudellisestikin merkittävän hoitomuodon 
vaikutuksia ja kehittymistä ajan myötä. Rekistereistä tehtyjen analyysien perusteella voidaan hoitoa kehittää 
mm. tekonivelvalinnan, leikkaustekniikan ja leikkaajan oppimistekniikan pohjalta (kuva 1). Tieteellisen työn 
ollessa kyseessä, analysointi on usein aikaavievää, sillä rekistereitä joudutaan usein täydentämään ja vali· 
doimaan ennen kuin luotettavia johtopäätöksiä voidaan tehdä. 
Tulevaisuudessa tulee Internetin merkitys lääketieteellisen päätöksenteon tukena liSääntymään, sillä uudet 
verkottumistekniikat tarjoavat mahdollisuuksia hajautettujen tietokantojen rakentamiselle. FiMnetin palvelut 
ovat nyt siirtyneet WWW-muotoon ja sitä kautta on lääkäreille tarjolla hyvät lähtökohdat tiedon etsimiseen 
Internetistä. Samasta paikasta saa käyttöönsä myös Medlinen lisäksi muita tietokantapalveluita. 
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Kollektiiviseen muistiin perustuva päätöksentuki 
Tieteelliseen nayttöön perustuva tieto luo pohjan laaketieteelle muttei usein tarjoa apua erikoistilanteiden tai 
paikallisten olosuhteiden varittamissa paatöksentekotilanteissa. Vain harvoin tieteelliset löydöt ovat suoraan 
yleistettavissa ja tulokset siirrettavissa edes samassa maassa puhumattakaan yli maantieteellisten ja kult
tuurirajojen. Keraamalla tietoa hoidoista ja seurannasta paikallisiin rekistereihin, voidaan tieteellisia tuloksia 
validoida paikallisesti. Esimerkiksi TYKSissa tarkistetaan kirjallisuudesta löydettyjen laake-Iaboratoriokoe 
hairiövaikutusten toistettavuutta potilaskohtaisella laakitystietokannalla. Myös ns. konsultointipankkeja on 
olemassa esim. Intiassa, jossa konsultointiapua ei ole saatavissa. Tallettamalla potilaiden oireet, hoidot ja 
seurantatiedot tietopankkiin, voi kokematon laakari tehda tietokantahaun aikaisemmista tapauksista ja toi
mia mallin mukaan. Saman periaatteen mukaisia ovat myös radiologian ja patologian referenssikuvastot, 
joista laakari voi hakea aikaisemmin diagnosoituja esimerkkikuvia ja verrata ongelmatapausta niihin. 

Rekistereistä ja tietokannoista kohti elektronista sairauskertomusta 
Talla hetkella rekistereita ja tietokantoja on olemassa useilta eri aloilta, yleensa yhteen aihepiiriin keskittyen. 
Eri tietolahteiden yhdistaminen paatöksentukijarjestelmia varten on yritysmaailmassa ollut keskeinen kehit
tamiskohde viime vuosina. Tietovarastoihin (data warehouse) kerataan tietoa laajan jarjestelman eri osista, 
ja tehokkaita tietohakuja varten on rakennettu omia työkaluja. Laaketieteellisiakin tietovarastoja on olemas
sa, mutta talla hetkella puutteena on sopivassa formaatissa olevan kliinisen tiedon vahyys. TYKSissa on 
rakenteilla laboratoriovastaukset, potilaskohtaiset laakitykset, diagnoosit ja toimenpiteet yhdistava tietova
rasto, joka mahdollistaa nopeat ja laajat haut seka tieteellista työta etta laaketieteellista paatöksentekoa 
varten (kuva 2). Tietovarasto voidaan nahda askeleena kohti elektronista sairauskertomusta, johon tallenne
taan kaikki potilaan hoitoon liittyva tieto sellaisessa muodossa, etta tiedon hakeminen on tehokasta. 

Tietokantojen kayttö ja rakentaminen luo myös pohjaa aktiivisten paatöksentukijarjestelmien kehittamiselle. 
TYKSissa on kehitteilla jarjestelma, joka aktiivisesti varoittaa laakaria potilaan laakityksen mahdollisesta 
vaikutuksesta laboratoriotuloksiin. Ilman laakitystietokantaa tallaisen jarjestelman rakentaminen olisi kay
tannössa mahdotonta. 
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KUVA 2. Tietovaraston liittyminen operatiivisiin jtirjestelmiin ja kyselytyökaluihin 
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