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Raino Walli 
Sai-Lab ry 

SAI-LAS TIETOPANKKI 
JA OVT-LIIKENNE 

SAI-LAS RY on perustanut tietopankin, johon tallennetaan ns. valtakunnallinen terveydenhoidon ja 
laboratorioalan tuotteiden nimikkeistö, lääkerekisteri sekä näihin liittyvät tuotetiedot. 

Tietopankin tehtävänä on tukea TOIMIALAKOHTAISTA ELEKTRONISTA TIETOJEN SIIRTOA, OVT
liikennettä, automatisoida sairaaloiden tarjouspyyntö- ja tarjousvertailutoimintoja sekä toimittajien 
tarjousten tekoa. 

Tietopankin tehtävänä on myös vapauttaa sairaalat sairaalan omien tuotetieto-rekistereiden 
syöttämisestä ja ylläpitämisestä. Kaikki sovitut tarvittavat tuotetiedot materiaalihallinnon käyttöön 
voidaan imuroida tietopankista omiin järjestelmiin. 

Tämän lisäksi tietopankin tuotetiedot, kuten tuoteselosteet, lisätarvike- ja varaosaluettelot, käyttö- ja 
huolto-ohjeet sekä tuotekuvat antavat sairaaloissa ja terveydenhuollossa käytettävistä tuotteista 
yksityiskohtaista tietoa. 

Tietopankki/ovt-projekti toteutetaan yhteistyössä Yliopistosairaaloiden, Lääkelaitoksen ja Kuntaliiton 
kanssa. 

Nimikkeistön perustaminen ja ylläpito tapahtuu Sai-Lab'in hallituksen ja yliopistosairaaloiden yhteisen 
työryhmän toimesta niiden toimittajien avustuksella, joiden asiantuntemusta kulloisenkin tuoteryhmän 
osalta tarvitaan. Tuotetietojen ylläpitämisestä vastaa jokainen toimittaja omien tuotteittensa osalta. 

1 
NIMIKKEISTÖTYÖRYHMÄ 

NIMIKKEISTÖTYÖRYHMÄN HYVÄKSYMÄ 
NIMIKKEISTÖ JA TOIMITTAJIEN TUOTE
TIEDOT SYÖTETÄÄN TIETOPANKKJIN 

NÄMÄ IMUROIDAAN SAIRAALAN TIETO

TIETOPANKKI JÄRJESTELMIIN 

TOIMITIAJA
 

SAIRAALA
 

NIMIKKEISTÖ
 
TUOTETIETO
 

Tietopankin atk-osuudesta ja ovt-Iiikenteen hoitamisesta SAI-LAS RY (PRO-SL OY) on tehnyt 
sopimuksen TI-TIETO OY'n (TIETOTEHDAS OY'n) kanssa. 

Tietopankin nimikkeistöosuuden on oltava valmiina käyttöön joulukuussa 1996 niin, että sairaaloilla on 
mahdollisuus ottaa nimikkeistö käyttöön 1.1.97. 
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TERVEYDENHOIDON JA LABORATORIOALAN 
TUOTENIMIKKEISTÖ 

MIKÄ ON VALTAKUNNALLINEN NIMIKKEISTÖ. 

Jokaiselle on tuttu sairaaloiden käyttämä jä~estelmä, jossa tuotteille on annettu sairaalakohtainen 
numero, jota kutsutaan nimikenumeroksi, sekä sairaalakohtainen tuoteteksti, nimiketeksti. 

Valtakunnallinen nimikkeistö on tuoteluettelo, jossa 
eri valmistajien vastaavat ja samat ehdot täyttävät, 
kilpailevat tuotteet 

saavat saman nimikenumeron ja nimiketekstin. 

Tämä valtakunnallinen nimikenumero tulee käyttöön sekä sairaaloiden että toimittajien rekistereissä. 
Näin voidaan ovt-liikenteen avulla automatisoida ta~ousten teko ja ta~ousvertailujen laatiminen. 

NIMIKKEISTÖLUOKITUS 

Nimikkeistö on järjestetty hakukriteerien mukaisiin ryhmiin, jolloin etenemällä hierarkisia rappusia 
voidaan tuotteet löytää mikäli tuotteelle ei ole tiedossa oikeaa hakutekstiä tai hakukoodeja. Ryhmiä 
voidaan myös käyttää ta~ouspyyntöryhmittelyyn sekä erilaisten tilastojen muodostamiseen. 

tuotealue 
pååryhmä 

tuoteryhmä 
tuotelaji 

nimike 
nimikkeeseen kuuluva tuote 

Esimerkiksi: 

C instrumentit ja välineet 
CA instrumentit monikäyttöiset 

CA36 sakset 
CA verisuonisakset 

000228 sakset verisuoni 19 cm kovametalli 
de bakey 19 cm 25° / lawton / 302005 

LÄÄKKEIDEN NIMIKKEISTÖ 

Humaanilääkkeiden osalta nimikkeistönä käytetään WHO Collaborating Centre for Drug Statistic 
Methodology'n, 0510, julkaiseman Anatomical Therapeutic Chemical classification index'in pohjalta 
laadittua ns. ATC-koodia. 
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TERMINOLOGIA 

Tietopankkiin valitussa terminologiassa saattaa olla joitakin termejä, jotka ovat ristissä oman totutun 
käytännön kanssa. Niinpä on hyvä selkiyttää ensin seuraavien sanojen merkitys 

nimike kostuu kahdesta osasta 
nimikenumero 
nimiketeksti 

tuoterivinäyttö nimikkeeseen kuuluvien tuotteiden luettelo 
tuoterivi yksittäisen tuotteen tiedot tuoterivinäytöllä 

tuoteteksti, valmistaja, valmistajan tuotekoodi, toimittaja 
tuoteteksti tuoterivin teksti, joka täydentää nimiketekstiä 
tuotteen perustiedot tuotteen pakolliset perustiedot eli 

sairaalan omiin jä~estelmiin imuroitavat tiedot 
tuoteseloste tuotteen vapaamuotoinen kuvaus 

kuva tuoterivinäyttö 

Nimikenumero 000228 
Nimiketeksti sakset verisuoni 19 cm kovametalli 
Tuoteteksti de bakey 19.0 cm 25°kovamet 

Tuoterivi de bakey 19.0 cm 250 kovamet / lawton / 302005 / mediala 
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OVT 

OVT - Organisaatioiden Välinen Tiedonsiirto/EOI - Electronic Oata Interchange on määrämuotoisen 
tiedon siirtämistä elektronisesti tietokoneelta toiselle, jä~estelmästä toiseen käyttämällä sovittua 
sanomastandardia. Perinteisesti sanoman sisällöstä on sovittu kahdenvälisesti. Sai-Lab'in projektin 
tarkoituksena on kuitenkin kehittää toimialakohtainen jä~estelmä, jossa sanomastandardit on yhteisesti 
sovittu. 

Tällaiseksi sanomastandardiksi on jo HYKS'in ja Sai-Lab'in toimesta kehitetty tarjouspyyntöjen ja 
ta~ousten lähettämiseen tarkoitettu yhteisesti käyttöönotettava Edifact-sanoma. 

Jokaiselle, joka jä~estelmään liittyy, avataan liittymä OVT-palveluun, johon asianomaiselle lähetetyt 
sanomat tarvittaessa välivarastoidaan, kunnes ne esim. oman jä~estelmän avaamisen yhteydessä 
siirretään omalle tietokoneelle. 

OVT-palvelu huolehtii tarvittaessa myös sanoman muuntamisesta, ns muuntopalvelun muodossa, jotta 
vastaanottajan jä~estelmä ymmärtää lähettäjän sanoman. 

OVT 

toimittaja 

ta~ouspyynnöt 

ta~oukset 

TIETOPANKKI 
ta~ousvertailu 

SAIRAALA 

ta~ouspyynnöt 

tarjoukset 
ta 'ousvertailu 

TARJOUSPVYNNÖT TOIMITIAJALLE 

TARJOUKSET SAIRAALAN TARJOUSVERTAILUUN 
JAlTAI TIETOPANKIN TARJOUSVERTAILUUN 

AUTOMAATTINEN TARJOUSTENTEKO 

Kuten alussa mainittiin tietopankin tehtävänä on automatisoida sairaaloiden ta~ouspyyntö- ja
 
ta~ousvertailutoimintoja sekä toimittajien ta~ousten tekoa.
 
Tietopankissahan on tallennettuna ja siirrettävissä kummankin osapuolen jä~estelmiin tuo
 
valtakunnallinen nimikenumero.
 

Kun sairaala lähettää OVT'nä toimittajan tietokoneelle tarjouspyynnön, jossa on nimikenumero
 
mainittuna, voi toimittaja laatia ta~ouksen automaattisesti Iinkittämällä omat tuotteensa
 
nimikenumeroon.
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AUTOMAATTINEN TARJOUSVERTAILU 

Vastaavasti syntyy sairaalassa tietojärjestelmän ohjelmoinnin mukainen tarjousvertailu automaattisesti
 
tarjouksessa olevien nimikenumeroiden mukaan.
 

Tällainen tarjousvertailu syntyy myös tietopankkiin, jolloin sairaalalla on mahdollista hankintapäätöstä
 
valmistellessaan selata samanaikaisesti tuoteselosteita ja muita pankkiin tallennettuja tuotetietoja.
 

Tarjousvertailu tehdään tietokantaan, josta muodostetaan yliopistosairaaloiden yhteisesti muotoiJema
 
html-sivu, joka voidaan tulostaa suoraan tietopankista.
 

Tarjoustietojen tallennus on tietokannassa tarjouspyyntökohtainen ja vaatii lisäsalasanan.
 

Kaikki tarjoustiedot siirretään luonnollisesti tulostettavaksi/arkistoitavaksi sairaalan järjestelmiin
 

MUUT OVT-MUODOT 

Jotta toimialaila voidaan täysin hyödyntää sähköisen tiedonsiirron suomia mahdollisuuksia tullaan 
myöhemmessä vaiheessa ottamaan käyttöön myös ovt-muotoiset laskut sekä tavaraliikenteeseen 
liittyvät sanomat 
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TIETOPANKKI 

TIETOPANKIN TEKNIIKKA 

Tietopankki toimii WWW-tekniikalla, samalla tekniikalla, jota käytetään intemetissä. WWW-sivut 
luodaan 'HYPERTEXT MARKUP LANGUAGE' eli HTML-ohjelmointikielellä. 
Tietopankin järjestelmä on suljettu, siihen pääsee vain Tietotehtaan SLlP-liittymällä, HPY'n LANLlNK
verkon tai TELEN DATANET-verkon kautta. 
SLlP on soittosarjaliittymä, johon pääsee modeemilla tavallisia puhelinyhteyksiä käyttämällä. LANLlNK 
ja DATANET tarjoavat sekä kiinteitä yhteyksiä että SLlP-liittymiä . Yhteyksistä on syytä neuvotella 
sairaalakohtaisesti Tietotehtaan kanssa. 
Tietopankin selaus vaatii vähintäin mikron, windows-käyttöjärjestelmän, netscape-selausohjelman 
sekä puhelin linjan ja mikroon modeemin 

Tietopankkia voi käyttää ainoastaan käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Toimittajat saavat nähdäkseen 
vain nimikkeistön, nimikkeeseen kuuluvat tuotteet sekä omat tuotetietonsa. 

MITEN JÄRJESTELMÄÄN LIITYTÄÄN 

1.	 Ensin otettava yhteys SAI-LAS RY'n toiminnanjohtajaan ja soimittava 
yhteistyösopimus PRO-SL OY'n kanssa 
ANTTI VATANEN 

puh 90-441 651
 
fax 90-496 142
 

2.	 Toiseksi otetaan yhteys TT-TIETOON ja solmitaan liittymissopimus TT-TIEDON 
kanssa 
MARKKINOINTIJOHTAJA MARTTI HELLAKOSKI 

puh 90-5262317
 
fax 90-526 2488
 

3.	 Sopimusten allekirjoittamisen jälkeen TT-TIETO ottaa sairaalaan yhteyttä 
liittymän käytännön järjestelyjä varten. Asiaa hoitaa 
ATK-SUUNNITTELIJA JUKKA ELORANTA 

puh 90-526 2141
 
fax 90-526 2488
 

-
MITÄ LIITTYMINEN TIETOPANKKIIN MAKSAA 

1.	 liittymismaksu 1700.
2.	 kuukausiperusmaksu 150.
3.	 kuukausimaksu 1-4 työasemaa 50.

kuukausimaksu yli 5 työasemaa 400.

Tietopankkia voi selata ja sieltä voi siirtää tietoja omaan järjestelmään veloituksetta. Puhelinlaitokset 
luonnollisesti veloittavat puhelin linjojen käytöstä liittymästä riippuen. 
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TUOTTEEN PERUSTIEDOT 

'Tuotteen perustiedot' vastaavat aikaisemman käytännön mukaista termiä 'nimikkeen perustiedot'.
 
Koska pankkijärjestelmässä on yhdellä nimikkeellä useampien valmistajien vastaavia tuotteita, ovat
 
nämä tiedot yksittäisen valmistajan yksilöidyn tuotteen tietoja.
 
Näistä perustiedoista muodostetaan nimikkeistön tuoterivi sekä tuotteen perustiedot-näyttö.
 

Perustietoja ovat kaikki tuotteeseen liittyvät , niin hankintaprosessissa kuin logistiikassakin käytettävät
 
tiedot, joista muodostetaan siirtotiedosto, jonka sairaalat voivat imuroida käytettäväksi omissa
 
tietojärjestelmissään. On huomattava, että vaikka tietopankin sekä tuoterivi- että perustieto-näytöillä
 
on osittain toistettu samoja tietoja, ne ovat siirtotiedoston rivillä vain yhden kerran.
 

Perustiedoista osa on 'pakollisia' ja osa tuotteesta riippuen 'valinnaisia'.
 

Perustietoja ovat esim 
pakkauskoot ja niihin liittyvät viivakoodit 
tuotteen alkuperämaa 
hinnoitteluyksiköt 
erilaiset rekisteröintinumerot, joita voidaan käyttää myös hakuavaimina 
tuotteen toimitusaika 
takuuaika 
säilytysolosuhteet 
ympäristölle vaarallisuus 
jäteominaisuudet 
vaaratilannemerkinnät 

Lääkkeille on luonnollisesti lisäksi omia perustietoja. 

Koska nimikkeistön tarkoituksena on ensisijaisesti tukeaOVT-liikennettä ja automaattista 
tarjousvertailua on tapauksia, joissa tuoterivejä on vain yksi, mutta tuotteen jokaiselle eri versioIle on 
oma tuotteen perustieto- näyttönsä. 

Tällaisia tuotteita ovat esim tekomykiöt, joista jokaisesta mallista on vain yksi tuoterivi ja yksi 
tuoteseloste, mutta. eri diopteriavahvuuksista, joita on joka mallista n. 30, on oma perustieto-sivunsa 
materiaalihallinnon käyttöön. 
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SAIRAALOIDEN OMAT TIETOJÄRJESTELMÄT 

Tietopankin tietojen ylläpitämiseksi sairaalan omissa tietojärjestelmissä on tarkoituksenmukaista, että 
sairaalat järjestäisivät omat tietojärjestelmänsä siten, että reaaliaikainen ylläpito olisi mahdollisimman 
vaivatonta ja automaattista. 
Omaan tuoterekisteriin olisi myös tehtävä tarpeelliset muutokset ja lisäykset sekä tietokenttien 
määrään että kenttien pituuteen. 

1. TUOTTEEN NIMI 

Olisi suositeltavaa ryhtyä käyttämään omissa tuoterekistereissä tuotteen nimenä kahta riviä, kahta
 
kenttää. kumpikin 40 merkkiä pitkiä.
 
Ylimmälle riville kopioidaan tietopankista nimiketeksti ja toiselle riville toimittajan lähettämä
 
tuoteteksti, joka yksilöi tuotteen. Esim:
 

nimiketeksti sakset verisuoni 19 cm kovametalli
 
tuoteteksti de bakey 19 cm 25°
 

2. NIMIKENUMERONALMISTAJAN TUOTEKOODI 

Kun materiaalivirtojen ohjaamiseen käytetyt atk-ohjelmat linkittyvät tuotenumerolla ja perinteisissä 
sairaaloiden järjestelmissä on tuotenumerona käytetty sairaalakohtaisesti kullekin tuotteelle annettua 
nimikenumeroa, on valtakunnallinen nimikkeistö suunniteltu niin, että tuotteen yksilöintiin voidaan 
käyttää valmistajan tuotekoodia, joka on saatavissa jokaisesta tuotteesta. 

Nimikkeistön nimikenumeroa sensijaan käytetään yhdistelemään samaan nimikkeeseen kuuluvat 
tuotteet. Tällaisia tilanteita ovattarjousvertailun automatisointi sekä inventointi ja erilaiset tilastot. 

Toisin sanoen materiaalivirtojen ohjaamiseen aikaisemmin käytetty nimikenumero voidaan korvata 
ilman erikoismerkkejä olevalla valmistajan tuotekoodilla, samalla jonka viivakoodi tunnistaa. 

3. VIIVAKOODIKENTÄT 

On lisättävä, jos ei JO ole, tarvittavat kentät myös viivakoodeille ja perustettava tiedosto lain 
edellyttämän tuotteiden jäljittämisen mahdollistavien erä/sarja- numeroiden seuraamiseksi. 

4. JÄLJITETTÄVYYS 

Laki Terveydenhoidon laitteista ja tarvikkeista §12 edellyttää, että terveydenhoidon ammattimaisen 
käyttäjän tulee pitää luetteloa käytössään olevista, edelleen vuokraamistaan tai muutoin hallinnassaan 
olevista sekö potilaaseen asennetuista terveydenhoidon laitteista ja tarvikkeista. 
Tällä lailla halutaan turvata se, että mahdollisten laitevikojen i1metessä potilaalle tai muulle henkilölle 
vaaralliset laitteet ja tarvikkeet voidaan mahdollisimman nopeasti löytää, jotta ne kyettäisiin 
saattamaan vaatimusten mukaisiksi tai tarvittaessa poistamaan käytöstä. 
Tämän rekisterin ylläpitämiseksi tulisi sairaalan järjestelmiin perustaa tiedosto, josta tuotteiden 
sijaintitiedot löytyvät erä- ja sarjanumeron (LotlBatch/Serial) tarkkuudella. Linkkinä toimii valmistaja ja 
valmistajan tuotekoodi. 
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VIIVAKOODIT 

Koska laki lääkintälaitteista ja tarvikkeista §12 määrää, että tuotteista on pidettävä rekisteriä, jotta 
tuotteet voidaan tarvittaessa poistaa käytöstä, on tarkoituksenmukaista ryhtyä rekisteröimään 
sarjanumerot ja eränumerot (loUbatch) elektronisesti. Tähän tarjoaa tällä hetkellä parhaan mahdollisen 
tavan viivakoodi. 

Viivakoodin käyttö on myös suositeltavaa tavaramäärien rekisteröinnissä koko logistiikkaketjun 
varrella. 

Viivakoodin laittaa pakkauksiin valmistaja. Koska kaikki valmistajat eivät vielä ole sisäistäneet 
viivakoodien välttämättömyyttä 'medical device' direktiivin jäljittämissäännösten puitteissa on niin 
toimittajien kuin sairaaloidenkin vaadittava pakkauksiin viivakoodi. 

Lukulaitteita hankittaessa on syytä huomioida , että trendi on menossa 2-suuntaisesti luettaviin 
monirivisiin viivakoodeihin. Sanoman sisältö pysyy kuitenkin muuttumattomana. 

VIIVAKOODISTANDARDIT 

Kun puhumme viivakoodistandardeistaon huomattava, että meillä on kahdenlaisia standardeja. 

1.	 VIIVAKOODISANOMASTANDARDEJA
 
EAN JA HIBC
 

2.	 VIIVAKOODIMERKINTÄSTANDARDEJA 
EAN13, KOODI-39, KOODI-128, CODABLOCKjne 

Sairaala-alan käyttöön soveltuvia viivakoodiSANOMAstandardeja ovat 

EAN European Article Numbering, ylläpitäjä Intemational Article Numbering Association. Koodi on 
identtinen USA'n UPC-koodin kanssa. UPC Uniform Product Code, ylläpitäjä UCC 
Uniform Code Council 

HIBC	 Health Industry Bar Code, ylläpitäjä HIBCC Health Industry Bar Code Council USA'ssa ja 
EHIBCC Euroopassa. 

HIBC-viivakoodissa käytetään aakkosnumeerista merkintäkoodia, esim. koodi-39 tai koodi-128.
 
HIBC on jaettu kahteen osaan.
 

Primary label, ykkösviivakoodi,
 
Ilmaisee valmistajan, valmistajan tuotekoodin, ja pakkausmäärän tunnistimen. Ykkösviivakoodin
 
maksimipituus on 20 merkkiä.
 

Secondary label, kakkosviivakoodi,
 
Sisältää valmistukseen liittyviä tietoja, kuten juuri loUbatch/sarjanumerot sekä viimeisen käyttöpäivän.
 
Kakkosviivakoodin maximipituus on 33 merkkiä
 
Kakkosviivakoodin tietojen tallentamiseksi tietojärjestelmään tulee perustaa erillinen tiedosto, jossa
 
linkkinä toimii valmistaja ja valmistajan tuotekoodi.
 
Koska HIBC on kehitetty yhdessä sairaaloiden kanssa, HIBC'istä lÖytyy runsaasti sovelluksia myös
 
sairaaloiden sisäiseen käyttöön.
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EAN-13
 

EAN-koodeista yleisin on EAN-13, joka on jokaiselle tuttu päivittäistavaroiden kyljestä. Se on samalla
 
sekä sanoma- että merkintästandardi. Se on numeerinen koodi, jossa kaksi ensimmäistä numeroa
 
ilmaisevat missä maassa valmistaja on rekisteröitynyt. Seuraavina merkkeinä on valmistajatunnus.
 
Sitä seuraavat merkit muodostavat tuotenumeron. Merkkejä on yhteensä 13.
 

HIBC/EAN
 

Edellä olevilla EAN-koodeilla ei ole mahdollista ilmaista tarvittavia loUbatch tai sarjanumeroita eikä
 
viimeistä käyttöpäivää. Siihen tarvitaan joko HIBC-koodi tai EAN-128. EAN-128 koodi perustuu
 
aakkosnumeeriseen koodiin 128 ja siihen kehitettyihin sovellustunnuksiin. Se vaatii kuitenkin koodi

128 alkuun, heti alkumerkin jälkeen, toiminnetunnuksen (FNC1), joka on toteutettava ohjelmallisesti.
 
EAN-128'aan on kehitetty HIBC/UCC/EAN-yhteistyössä alan vaatimat sovellustunnukset edellä
 
mainittuja tietoja varten.
 

CODABLOCK
 

CODABLOCK on 2-suuntaisesti luettava monikerroksinen viivakoodimerkintästandardi , jossa
 
käytetään sekä HIBC'IN koodi-39 ja HIBC/EAN-128 koodin sanomasisältöä.
 
CODABLOCK'IN etuna on pieni tilantarve ja erittäin luotettava luettavuus myös videokameralla
 
suoritettuna.
 
CODABLOCK on mm. syrjäyttämässä muut koodit veripussien merkinn.ässä.
 

VIIVAKOODIN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 

Niin kauan kunnes kehitetään tuotteeseen tai pakkaukseen sisältyvä elektronisesti luettava piisiru, 
viivakoodi on ainoa vaihtoehto joustavaan tuotteiden tunnistukseen. EAN-13 on maailmanlaajuinen 
hyvä viivakoodi, kun sen sisältämä tieto, valmistaja ja tuotenumero riittää. 

80-luvulla kuitenkin todettiin, että varsinkin sairaalatuotteissa on välttämätöntä ilmaista myös 
tuotteeseen liittyviä tietoja, kuten LoUBatch ja sarjanumerot sekä viimeinen käyttöpäivä. Tähän 
tarkoitukseen kehitettiin HIBC. 

LISÄTIETOJA 

RAINO WALLI 

PUH 6849911 
85201906 

GSM 950 62210 
FAX 6849921 


