
HL7 ja OVTIEDI sovellusten
 
välisessä kommunikoinnissa
 

• Ydinajatuksialsisällysluettelo: 
- standardeja kannattaa noudattaa 
- taIVitaan sanomapohjainen siirtostandardi sovellusten 

välille 
• HL7 organisaatioiden sisäiseen käyttöön 

• OVTIEDI organisaatioiden väliseen siirtoon 
HL7 ja OVTIEDI vertailua 
rajapintojen tärkeys 

• Tähän asti (suljettuja) järjestelmiä on usein 
yhdistänyt jaettu tietokanta 

uudet järjestelmät on ollut pakko ostaa samoilta 
toimittajilta 
osittain on myös räätälöity itse 

• JOS liitäntöjä muihin järjestelmiin on ollut, niin 
ne ovat yleensä olleet paukkulankavirityksiä 

• Järjestelmäkokonaisuuksien kehitys ja 
uudistuminen on alkanut halvaantua 

- evoluutio ei pääse ohjaamaan järjestelmien kehitystä 
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Evoluutio 

f 

- jos kehitysvoimien 
ei anneta vaikuttaa, 
niin koko järjestelmä 
saattaa kuolla, vaikka 
siinä olisi hyviäkin osia 

D 
- elinkelpoiset osat 

kehittyneet eteenpäin 

- huonot osat karsiutuneet 

Tekniikan kehitys 

• Tehokkaat mikrotietokoneet 
halvat laitteet ja ohjelmistot 
tehokkuus ja tekniikka (suorituskyky, muisti) 
clienUserver-ratkaisut (three tier modeI) 

• Tietoliikenneverkot ja protokollat 
LANIMANIWAN, TCPIIP,ATM 
internet ja sanomanvälitysprotokollat 

• Rajapinnat 
- winsocket,OOBC 

• Oliopohjaiset ohjelmointimenetelmät 
• Integraatioalustat ja -tuotteet 
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Uudet tarpeet (käyttäjiltä)
 

• Hoitoprosesseissa tapahtuneet 
ajattelutapamuutokset
 

- managed care
 

• Käyttäjien vaatimukset 
- osastojärjestelmät hankittava "best on breed" - periaatteella 

• Halu päästä käyttämään uutta tekniikkaa 

I;~;illll:,: 1::':::111 
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Käytännön ehtoja...
 

---.
• Uusia järjestelmiä voitava liittää vanhoihin 

järjestelmiin 
• Järjestelmäkokonaisuudet ovat joskus niin 

isoja, että ne on tehtävä pienemmissä osissa 

• Ratkaisun on oltava skaalautuva, organisaatio
ja teknologiariippumaton, 
toimittajariippumaton 

• Yrityksen sisällä tarvitaan mahdollisuus 
hajautettuun sovellusympäristöön 
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Lisää käytännön ehtoja 

• Räätälöidyistä liittymistä on päästävä eroon 
- ne ovat usein olleet henkilöriippuvaisia 

• Halutaan ratkaisuja, joiden elinvoima on 
todistettu (TCP/IP, Windows) 

• Halutaan avoimuuden tuomaa kilpailua ja sitä 
kautta kustannustehokkuutta 

• Tarvitaan sanomapohjainen yhteys 
sovelluksien välille 

Standardien noudattaminen 

• Sanomanvälitysprotokollaa ei kannata tehdä 
itse(!) 

• Standardien noudattaminen tuo 
kustannussäästöjä (väh. 3 osapuolta) 

- standardien noudattamisella saattaa olla hyvinkin suuret 
vaikutukset (vrt. Internet) 

- toisaalta standardi on aina kompromissiratkaisu 

• Pyritään mahd. lähelle "plug and play" -tilaa 
- halutaan järjestelmiä kaupan hyllyltä 
- teknisesti mahdollinen 
- käytännössä ei koskaan mahdollinen sovellustasolla 
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Standardoinnin vaikutus 
kustannuksiin 

$ 

....ndIrc1ol••tto8Il.n 

.........jon ylIäpl..k._..... 

Y1lipl.k...nn.beIOV.'kok~"""Mbla 
Jciyttiönottoku"'ntlbet ovat 
järj..leI.....käyttöön_lIoaa..... järj....latloa l.ku äärä 

Mikä standardi valitaan?
 

I I
I ·K~~~än ik;:1~~Ow~=~novat ehtineet: I 

OVTIEDI (http://www.sty.fiI) 

• OVTIEOI organisaatioiden väliseen
 
tiedonsiirtoon
 

• HL7 organisaation sisäiseen tiedonsiirtoon 
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Sovellustason sanomaprotokollien 
ominaisuuksia 

• Siirrettävän tiedon määrittely - sanomat 
• Tiedon esitystapa siirron aikana 

esitystapakielioppi (=koodausssäännöt) 
• Ohjeita tiedonsiirron toteuttamiseksi (etenkin 

OVTIEDI) 

• Toiminta sovellustasolla (etenkin HL7) 

HL7 ja OVTIEDI määritelmät
 

• OVTIEDI on alunperin organisaatioiden 
väliseen kaupallis-hallinnolliseen 
tiedonsiirtoon tarkoitettu sanomatason 
protokolla 

• HL7 on alunperin terveydenhuollon 
sovellusten väliseen tiedonsiirtoon tarkoitettu 
sanomatason protokolla 
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DL7 ja OVTIEDI piirteitä 

.OVTIEDI 
aluksi tarkoituksena oli automatoisoida paperilla 
tapahtuneen tiedon siirto ja päästä eroon 
uudelleentalletuksesta 
laajasti käytössä, myös 8v kokemus terveydenhuollossa 
Suomessa 

• HL7 
laajasti käytössä terveydenhuollossa, Suomessa vasta 
kokeiluprojekteja 
alusta lähtien on mietitty, mitä tietoja pitää siirtää minkäkin 
tapahtuman yhteydessä 
luodaan kokonaan uusia siirtoyhteyksiä (Yrt. OVI) 

Sanomien tietomäärä
 

.:.:.:-:,.:.:.:.:.,'.:. :.:.:.:.:.:.:.:o}:-:.:.:. 

I 
• HL7 sanoma on lyhyt ja ytimekäs, selkeästi 

I 
määritelty tavoite 

• OVTIEDI sanoma on tavarataloperiaatteella tehty 
raskaampi viritys 

ei voida tietää, mitä tietoja vastaanottajan järjestelmässä 
todella on ja mihin vastaanottaja tietoja käyttää 

11\'~~tti~;~i!!~jmt'1;~:~,~~;;;;.!!::1:::il;::]Y%1:1iiiii):blt%tMl;;ri::HN1mtlM~mMMdMiili:@:%lJ:tMi:::::i::::::;:;~~I~~I~(j~1
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HL7 

HL7 

OVT 
EDI/OVT

SIP 

Järjestelmä 
1.3 

HL7 

HL7 / EDI/OVT· Käyttötarkoitukset 

- OVT/EDllaitosten väliseen liikenteeseen, 
HL7-sanomat laitosten sisäiseen liikenteeseen 

- HL7 toimii yrityksen sisällä järjestelmien liimana 

TES 960510 HL7b1 



" 
Tietoliikenneverkko 

Sovellus
Iiitäntä 

useampia komponentteja 
-> helpommin ongelmia, 
koska kaikki 
komponentit 
eivät ole omassa 
hallinnassa 

HL7/ EDI/OVT • mahdollisia ongelmatilanteita 

-
\ 

/ 
* SIP-tyyppisen \ 

\ 
Järjestelmä 

1 

Järjestelmä 
2 

! komponentin lämpötila \ 
I nousee 

- Yritysten välisessä /, .* Katkos pysäyttää 
OVT/EDI-Iiikenteessä on /\ systeemin 



SIIRTYMINEN KOHTI SANOMAPOHJAISUUTIA
 

8 
"NPM 1" I"NPM2" 

Toiminnan seurannan 
tietokannat 

HL7 IHL7 

INTEGRAATIOALUSTA 

HL7 

HL7 

Yhteiset tietokannat 
(potilas) ja 

apu r~kisterit 

HL7 

888 
Labra 

Röntgen 
Vos 
Pkl 

Henkilöstö
hallinto 

Keskitetyt tietokannat (samaa Sanomapohjaiset ratkaisut käytössä, 
järjestelmäperhettä) ja tietokannat osittain hajautettu, osittain 
räätälöidyt yhteydet keskitettyjä ja osittain monistettuja 
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Kaikki käsittely ei muutu sanomapohjaiseksi
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HL7 ja OVTIEDI OSI-tasoUa 7
 

sovellus 

esi~stapa 
kuljetus 

sovelluskerros 
esitystapakerros 

yhteysjakso 

kul' etuskerros 

verkkokerros 

siirto hte s 
fyysinen kerros 

'II 

'II ... 
'II 

... 

... 
'II 

'II 

'II 

... 

sovellus 
esi~stapa 
kuljetus 

sovelluskerros 
esitystapakerros 

yhteysjakso 

kuljetuskerros 

verkkokerros 

siirtovhtevs 
fyysinen kerros 

HL7 ja OVTIEDI
 

• Ensin kannattaa tutustua OVT-standardeihin 
mallit (viitemalli,rakennemalIi,käyttöönottomalIi) 
antaa vihjeitä myös toisten toimialojen ratkaisuista 

paikallistettu, paljon suomenkielistä ohjeistoa 

• HL7-standardista saa vihjeitä c1ientlserver 
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oVT-viitemaili
 

OVI-SUOSITUKSET 

YLEIS
KUVAUS 

TIETO
SISÄLTÖ 

SANOMIEN LAATIMISOHJE 

SANOMASUOSITUKSET 

ESITYSTAPA EDIFACI-STANDARDI 

TIEDON 
KULJETUS 

KULJETUSKEHYS 

X400 Itele-I FI'P IsMTP! levykel
IPM tex MIMH nauha 

HL7 ja EDI/OVT - eroja
 

.OVTIEDI 
jätetty jäykähköksi, koska liikennettä eri toimialojen välillä 
siirto tyypillisesti erämuotoista 
siirtoaikavaatimus: ei alle 112 tuntia 
tukkukaupat veturina Suomessa 

• HL7 
dynaamisempi (toiminta fiksataan organisaation sisällä) 

siirto nopeaa sekunnin osia parhaimmillaan (käytäntö?!) 

toimittajien ajama standardi 
•	 toimittajiltahan kuitenkin ostetaan, jollei tee kaikkea 

itse, jolloin ei tarvitsekaan standardia 
• käyttäjillä ei olisi resursseja määritellä 

-
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HL7 ja OVT/EDI-sanoman
 
rakenne
 

• rakenteeltaan hyvin samankaltaisia 
• sanomanllähetyskerran alkunimiö poikkeaa 

(MSH - UNBIUNH) 

• sanomat koostuvat tietoryhmistä, joilla 3
merkkinen tunnus 

• tietoryhmät koostuvat tiedoista 
(pakollisuus,arvoalue,tyyppi,toisto,pituus) 

• tiedot voivat koostua osatiedoista 
• tietokentät vaihtelevanmittaisia, 

erotinmerkkien erottamia 

Erotinmerkit (default) 

EDIFACT 

Tietoryhmä 

HL7 

cr 

tieto 

osatieto 
osatiedon elementti 

vapautusmerkki 

toistoerotin 

+ 

ei ole 

? 

ei ole 

1\ 

& 

\ 
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TRADEIWP.4/R.840/Rev.2 
Page 43 

ANNEX C (INFORMATIVE) 

HIERARCHICAL STRUCTURE OF A MESSAGE
 

Segment 

MESSAGE 

Segment 
Group Segment UNT 

SEGMENT Segment Group 

TAG + Simple Oata Element 

CODE VALUE 

+
 Composite Oata Element ' 

Component . Component 
Oata Element . Data Element 

VALUE VALUE 

VaIue 



---

Tietotyypit - EDIFACT
 

• a = aakkosia ja muita kirjoittuvia merkkejä 

• n = numeroita 
• an = kumpiakin edellämainittuja 
• emo merkkien jälkeen esitetään tiedon 

maksimipituus: 
- n5 = tasan 5 numeroa 
- an..35 =mak$imissaan 35 kirjainta, numeroa tai muuta 

merkkiä 

• Käytettävät merkistöt määritelty 

HL7-tietotyypit
 

• Merkkijono, Teksti, Formatoitu teksti 
• Numero, Päivämäärä (YVMMDD) 
• Aika, Aikaleima (päivämäärä+kellonaika) 

• Henkilön nimi, puhelinnumero, osoite 
• Koodattu kenttä, aikamäärä, rahamäärä 
• Yhdistelmäkenttä (yhdistelmä muista HL7

tietotyypeistä) 

• viittaus 
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HL7·tietotyypitjatkuu
 

• Järjestysnumero 
• Erilaisia tunnistetyyppejä (10) 

~	 OVTIEOI:n EOIFACT:issa on hiukan erilainen 
ajattelutapa, esim. osoitteelle on oma 
tietoryhmä (NAO, puhelinnumero COM jne.) 

Kuittaukset
 

• Sovellustaso : 
kyselyn kuittauksen muodostaa vastaussanoma 

HL7·ACK sanomaa vastaavaa kuittausta ei OVIEDI:ssä ole 
virallisesti 
hyvässä ratkaisussa aina tarpeen sovellustason tekninen 
kuittaus, jos varsinainen vastaussanoma voi viipyä 

• Alemmat tasot 
OVIIEDI:n CONTROL-sanomaja HL7-enchanced mode:n 
tekninen osa vastaavat toisiaan 
OVIIEDI:n CON-kuittaukset tietoliikenneohjelmiston 
kuittaukset (esim. X400) 

OVIIEDI:ssä kuittaukset ovat eri tyyppisiä siirron 
luonteesta johtuen 
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SUOMEN TIEDONSIIRTOYHDISTYS OVT-KUUETUSMENETrELY (EHDOTUS) 
OVT-SUOSITUKSET 1994-10-21 12 

LllTE 2 

KUITIAUSTEN HIERARKIA 

SANOMA 
(alm. tllaua)

• 
VASTAUSSANOMA 
(.Im. tllaU8JMlaut8)

• 

esttystapa EDIFACT 
CONmL 

• EDIFACT 

CON 
•

kuljetus KUWElUS KUWETUS 
CON CON-- ~ 

PALVELU· 
VERKKO 

~ 

tIedonsIIrto FYYS.KUWElUS FYYS.KUWETUS 

SOVB 



HL7 "enchanced mode"
 

-Iähettävä sovellus määrittelee kuittaustason (accept,application) 

• :::eUään ...oma 
I 

Sanomasuositukset 
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Kansainvälinen 
sanomamääritystyö 

I I•••nto-o 

PYJD'Ö 

CEN-sanomia (CEN TC251 WG3) 

- • PT3-0081aboratoriopyyntö ja vastaus 
• PT3-022 Diagnostisten palveluyksiköiden 

pyyntö ja vastaus 

• PT3-o23 Potilastiedot 
• PT3-o24 Lähete ja epikriisi 
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HL7-sanomastandardit (valmiit) 

• Sisäänkirjaus/uloskirjaus/osastosiirto 

• Kyselyt 
• Tilaukset 
• Vastaukset 
• Kliiniset havainnot/tiedot 

• Laskutus 
• Keskitettyjen tiedostojen ylläpito 

HL7-sanomastandardit (kesken) 

• Päätöksenteon tuki- ja johtamisen järjestelmät 

• Kliiniset tukipalvelut 
• Sairauskertomus 

• Ajanvaraus 
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1995-03-01OVT-KANSIO, Luku 5: Tietosisältö. Kotimaiset sanomat 

KOTIMAISET HYVÄKSYTYT EDIFACT-SANOMASUOSITUKSET JA SOVELTAMISOHJEET 

Kauppa: TILAUS Tilaussanoma Versio 1 Ei suos. käytettäväksi 
Versio 2 Ei suos. käytettäväksi 
Versio 3 Kotimainen käytössä 

oleva suositus 
ORDERS 91.1 Kans.väl sanoman sov.ohje 
LASKUT Laskusanoma Versio 1 Ei suos. käytettäväksi 

Versio 2 Ei suos. käytettäväksi 
Versio 3 Kotimainen käytössä 

oleva suositus 
INVOIC 91.1 (FI0020) Kans.väl sanoman sov.ohje 
INVOIC 91.1 (FI0021) Kans.väl sanoman sov.ohje 
INVOIC Hinnoiteltu kuormak. 91.1 (FI0022) Kans.väl sanoman sov.ohje 
MAKERI Maksuerittely Versio 1 Ei suos. käytettäväksi 

Versio 2 Kotimainen käytössä 
oleva suositus 

TILAST Tilastosanoma Versio 1 Ei suos. käytettäväksi 
Versio 2 Kotimainen käytössä 

oleva suositus 
TILPAL Tilauspalaute Versio 3 Ei suos. käytettäväksi 
LAHETE Lähetelkuormaki ~a Versio 3 Ei suos. käytettäväksi 
PRICAT Hinnastoltuoteluettelo 91.1 Kans.väl sanoman sov.ohje 
ORDRSP Tilausvahvistus 91.1 Kans.väl sanoman sov.ohje 
DESADV Lähetyslista/kuormaki~a91.1 Kans.väl sanoman sov.ohje 
SLSRPT Myyntitilasto S.93A Kans.väl sanoman s"v.ohje 
RECADV Vastaanottoilm 91.1 Kans.väl sanoman sov.ohje 
QALlTY Laatusanoma 91.1 Kans.väl sanoman sov.ohje 

Pankit: LAHMAK Lähtevät maksut Versio 1 Ei suos. käytettäväksi 
Versio 2 Kotimainen käytössä 

oleva suositus 
SAAMAK Saapuvat maksut Versio 1 Ei suos. käytettäväksi 

Versio 2 Kotimainen käytössä 
oleva suositus 

PAYORD Maksutoimeksianto S.93A Kans.väl sanoman laajennus, 
Ylläpitävä organsisaatio 
Suomen Pankkiyhdistys 

- Tulli: FICUIR Vastausssanoma 91.1 Kans.väl sanoman sov.ohie 
FICUID Tullausilmoitus 91.1 Kans.väl sanoman sov.ohje 

Kuljetus: IFCSUM Kuljetussanoma 91.1 Kans.väl sanoman sov.ohje 
INVOIC "Rahtiiasku" 91.1 Kans.väl sanoman sov.ohje 
IFTMBF Kuljetustilaus (IFTMFR) 89.1 Ei suos. käytettäväksi 
IFTMBF Kuljetustilaus (IFTMFR) 91.1 Kans.väl sanoman sov.ohje 
WAYBIL Rahtiki~a (IFTMFR) 89.1 Ei suos. käytettäväksi 

Terveydenhuolto: 
PYVAYL tutkimuspyyntölvastaus Versio 0 Ei suos. käytettäväksi 

Versio 1 Kotimainen käytössä 
oleva suositus 

THLAHE terveydenh:n lähete Versio 0/1 Kotimainen käytössä 
oleva suositus 

THPLAU Patologian lausunto Versio 1 Kotim. suositus 



OVT-KANSIO, Luku 5: Tietosisältä. Kotimaiset sanomat 1995-03-01 

Vakuutus: ELAILM tyäeläkeilmoitus Ei suos. käytettäväksi 
TATUIL tapaturmailmoitus Versio 6 Kotimainen käytössä 

oleva suositus 
ANSILM Työsuhde- ja vuosi-i1m. Versio 2 Kotim. suositus 
PAATOS tapaturman korvauspäätös 

Versio 3 Kotimainen käytössä 
oleva suositus 

Muu: KUVAUS EDIFACT-sanonian ja 
-hakemiston kuvaussanoma SFS-standardi 5751 

Lisäksi käytössä tai ta~olla on runsaasti "hyväksymättömiä" soveltamisohjeita. Tällaisia ovat useiden 
toimia/ojen laatimat osajoukot kansainvälisistä sanomista sekä toimialojen laatimat omat sanomat. STY 
ei vastaa tällaisten sanomien oikeellisuudesta tai yhdenmukaisuudesta suhteessa kansainvälisiin 
suosituksiin. Esimerkkeinä tällaisista sanomista mainittakoon Tullin käyttämät FITIL- ja TILVIR-sanomat 
sekä sanomavälitteiseen tietopalveluun liittyvät sanomat, mm. vrJKOM ja vrJHEN. 



HL7 viestityypit ja segmentit i~\fII"" ;...eINO 

.
.~~Q.e~~ _~c.'5!l0"Yledgment.ACK 

-

Ylelne:n hyvaksY!!1ls~uittaus _. __ 
Potilaan sisäänkirjoitukseen, siirtoon tai poistoon liittyvä 

ADT :ft.-pT .~f:~~9ge: __ _.vie~ti. _. . ___ _ ____ .. _... __ 
_1\F3P._ _ ;Anc;IIary repo,! _i?_~lr5'~.Q~~~~_~~~_'2J~~lvelun (I?_?'urtgj~.e:·l~~~_taus _ n 

BAR :~~9Ich.9!g~_b.~I!~g acc_t_ _ u_ _h~~~y~.!<?i~~Jasku!.~~~ili_9 .. __ . _ 
DFT .Q~taJ! fina~C?i(3.!!ransaction _'_K!~j~~~~_t~i_la~k_LJ.t~_~~en _d~!(3lji!~so_n t~_f?31!lt_uma 

DSR .Q~~y..!esf?~n~~ .. _.___ __ __~9y!!ö-/t_ul~s~~~otoi~~n vas_t~ . . _ 
MC;F! q~l~y'e_d(3~k!:10~~e_dgm_~~.__ . ':y'iiY~~!~!!Y..hY.'Ja_~~ymi~_~L!ittaus. __ 
ORF ,Observation result .Potilastulos 

.. - _. ~'-'-"---- - _. - - -- .. ~ _. - _ .. ,--- - ---  -------_._.-. 
O~~_ __ _ c2rEer~~s~~9~ .,__ ____.. L"f~(3us'y'i_~~p.YJ::ntöv~~!D__ 

9.f3..R ;.9~.9~r ack'2~,,:,!,~~g~~,~_l12.sg:.. --.l:r~~':l~~ahy~~~u_~vie:.~~i _ _ 
OR U ;Observ resulUunsolicited .Potilastuloslvahvistamaton 

. _ .. - - - _--- .._ - .._. _._- --_. - - _.. _..- "--"--  . _ _-- --._ -._ ." 

OS<;L. ...:Q~q~~t..a.!.~s_gl:!~IY .._ _. :Iil?~ks~~ !.ilarl~~ely _ 
RA~___ __ ~r:'...h~~~~~L~~~J..l!.lrl!o.______ ___ ~~pteekki - h~l~i~~!l!~~_n_~i~!.o_ 
RAS _._.;~~~_"!~cy_~_d~~~e~sag~ ._ . _:Apt~_e:~L-halli~nolline:n viesti __ 
RDE ... _. _~p~_a~a~y_~nc~cj~d ord_e~_rnsg: __ :.Apte:e.!<~i - kood_~~_til51!Jsy~sti __ ... 
Rq!3.. ~~~~~f!l..9_cy disp"~n__s_e:.i~~ ~A.Ptee~i_=-t()~mit..t_amJ.~ti3~~~~~~~ tiet.9.. _ 
R[?S ~b.~ma~t djsl?~nse messag~ !Apteekk!.:__toi~~ttamista~~skeva vie~.tl... ... 
R_~V Je~~rrl]31cy__giv~~~s~~~ __ . _.__ ~~Etee.!<ki _~ ~M~~~~n an.!.oa~~~~~va vi~_t!... . _ 
_RGR ~E'_I2.Clr.~a~L~~~messag~ .. __;AlJt~e_~~_-.9nnostusta koskeva viesti . 
RER . :f'~~~~~~y_~_~(?ode9_.<?!~~r inf~ 1~_IJ!~!~i :_~~9dat:!~~_a~~t.9_!oskeva ~eto _ 
ROF3 l.!:har~~yjJ!~s~riE~~~~!!esE:_ _ ~J'Jeek~i..:.~?_~~I!1~~.~~y!~~_e..Q__I~~aJ!laus _ . __ ___ 
RRA_ _:?-b~m~cy ..9~1!1~~ ~~~~o~leqg~ :p,R.t~e~~i: ~alli~~o~i_r:'~_~ _hyy,9_ksymiskuittaus __ ._. _ 

RRD ~f?ha~~9-~Y:.9!~pense-acknowl~_~ge_ ;Ap_~eekkJ..:_!o!l11i!!arT"!~~~~_~YV9ksymiskuittaus . 
RRE Pharmacy e!1~.c?9e:9_~~d~r_~~__k.Apte~kki _~ ~ooda!un tilCl_uksen !lyv~~~y~~~~uit..taus 

RRG :?~armCl~y_give...9ckno~le~g_~_ __ !.~E~e~kki ~ lääkkeen antoa ko~k~vah~ä_ks'i!:'1_i~kuitt~us 

QRy ~q~~.0' :!5~~!L__ _ .... _._. _ 
UDM ,Unsolicited dis la messa e oVahvistamatonta tulostetta/nä töä koskeva viesti 

Sivu 1 



HL7 viestityypit ja segmentit/ ~1«06~ ·_e N ;) 

.... 

ACC accident Onnettomuus--- - .._- _.. 

ADD addendum Lisätieto 

AL1 a!le~g~)nfo __ .Allerglaa koskeva tieto 
BHS batch header Erätunniste _..... -_.. _. ._ .. ---- - ._--- . . 

~~G . _. _~!lIi~g_. _ ,Laskutus 

BI§l ._ ... __~9.!C?!l_!r9!1~~.s~g~~rll._ _ _.E~ä_n_Ioppuse:gr:ry_~ntti 

.09_1_ _. _Aiag_~~.:;!~ _ .D!agl}S'0si 
Q.SC :c:o~!i!1'::l9!i..on 'p'ointe~ .- ._. - Jatko-osoitin - - ... .... 

DSPdi~p_I§lY data .Näy!ön/tulosteen!ie.to 
ERR error Virhe 

EVN . _~y_~n~ typ~_ . .T~pah_tumatyyppi_ . 

F~S. ._ .~ ~~~ ~~a~~_~~gJ!l_~n_L_ .__ _J:ie~o_~tc:>n ots!k_~o~_~g~~!2tt! 
FT1financial transaction _T~I()l.!dellinenl~e.~ht_u.rn_~.... _.-._-
FTS file trailer Tiedoston Jälkis~glTl~ntti 

GT1 guar9!}to~ .M9ksun taka~j9 . __ 

ODS dietary o_r~~r~, ~uppl~_me!1t.sRayintotilauk~~~,_ra.v.in!oli~ät 

OD!.diet !r~y in~J!_l:l~tion~ Ateria!arjotin.!.9... kosk~~Cl~Ne~t._ _ 
O~ 1 _. •g~rl~r91ob~~rv~~~.Q.~ __ . .yleL~t_s9lra~_~kerto_m'::l~~e~inn9_t . . 
OM2 :numeric observation Numeromuotoiset sairauskertomusmerkinnät _._--- ._---_._--_._-,------_._... _- ---------_ .... 

9M3 ._.. ;~Cl.!~_9.0~ical tesUo~~rvatio_n_ . JLa~~r~~~rio.~oe~tulos!. ':.~~a,:!~ lu<?~~~~~~~l~!'.~ __ . __ 
C?~.~ ... __ .!<:>~~erv~ti<?ns r9.~_~J?~EL~E:'~~_ .._~:rulokset rqd~~y!!e~t.?__ . . . . ._ 
9.M_5_.__ o~~_~!Y~ti~I]~_batterie~______Ryhrl::l~vas!au~~et . .. . 
OM6 calculated observationsLasketut tulokset . - . - -- -. -- ._- -_. -_ ... _.. - - - ._..... ------_....  ..... ._-_.. --"-----------_. 
OR_~ '-~o_m~o.!"!_<:>~gers~~~rlt_ .. _._._ __.YIe:illentilau~~~g~~!:1.~ti ..__ . .... 
pg::> . P9_ti~~_id~_n.!!fic~tion _ Po!i!astunni~~ .__ . .. .. __ 
PB_~ .proc~~~~e:~__ __ _ . . . .T<:>_i~e:~pit~~L . . _ 
PF3~ :practi_~_~I}~!_d~~ail_~ __ H~it~y~n lää~ä_~i_~/_~_~!~aj~.I}_ tar~emm_9_~.sJ~L_ _ __ 
PV1 p_atien~",isit _ _ Potllaskaynti .. _ 
PV2 patient visi! - add!!ir:mal i_n.fo ... Potilaskäynti - lis~tiE:dot. .. . _ 

IN1 insurance Vakuutus--0- _. __~ 

IN2 ·insurance additional Vakuutus· lisätiedot -- ... _-- --- .- .. ---.. ..- -..-_.".'" -- -
IN3 insurance - certification Vakuutus· voimassaolon vahvistus 

...__ ..._-_..._- ----_._--..- .. - --.. - ..._----_._---_._-"~-'-------'-' -~-_._ 

MFA . . master me ac~nc:>~~edgm~nt .. Potilaspäätied()s!o.-_ hyvä ~sYlTli_~~L.!.~a.u_~ 
MFE master ~Ie en~ry ..... _ Potila~päcHie_dos!~_~_ ~Y":'.~~sYJ"!liskui~~~_u_s 0_< 

MFI ;master file identification :PotilC3?päätie5.:1()sto: t~n_nJste .. _ . --- .... _. 

MRG merge patiel}!_i!}f()_ PotilastietoJe!l'y'hdist~rrlinen 

MSA !11essage acknowl~dgment .Viestin hyväk~y~i~~uittaus 

MSH ·message header Viestin alkuseglTl~ntti 

NK1 next of kin Lähinnä vastaava 
NPU ·bed status update Potilasvuoteiden tilannepäivitys 
r-..JTE note .Muistiinpano 
OBR observation request Tulos/lausuntopyyntö 
OBX observation Tulos/lausunto 

SIVU ~ 



HL7 viestityypit ja segmentit! I'A\","", ~>JQ 

ORD _..9ue.ry _~eBniti.o1"l .Ky:;elyn tun~is!E: 

ORF _que'lJ!~~~.__ .~I5~~JYIl_~~.C?~a1~ .. _ 
R01 . _.J~9~lsition.. ~_et~iJ .. 1 '. _. Pyy~':lön Y~~i!Y.is~C?~_dCl~~ 1 
ROD _.~~_quJsJ!Lo~c:!.~~~il.. .. '1YY~ll.ö~_'i~sity.i~k.~hdat-1 .. 
RXA _. _.phai.l12~y_a_d_~inl~!.r9!ion__ _ . Ap-~~~~~[ ~_ h9I1inno~i~~_':l __ 
~0..~.. _p_~armacLcome~..Q~Il~~~C!E:r:... ... _...._J~f:ltee~~.c:lsatilaus . _
 
~~[)_. ..l'ha~~acy disf'en~~_____ _ __.l~pteek~i. -J~imi~~1211n_~r:!_
 

R0~ ..p_ha!!!1~~Y_encEded orde~ ._ _~~P.t_~~~_~i:~E.oda!t~Uila~~_
 
'3XG'p.h.~rr:!1~Y_ gl~~ se9.n:!~_Il.!_ .__ ... ~~t~r:..k.k.i_:.Jäakkeen ant<J. _
 
R.~Q_... :p'h_Ci~rt:)_a.~y_pres_~~ipti(}1l. ~~~e~. _. ":'~p!.eekki._:.~aakemaar~'i.~~i!au~_.,
 
Rl$R .'.P~_arrnClcyr~ute segment :Apteekki - n~itity~!~ kuvaava segmentti
 
STF staff identification ;Henkilökunnan tunniste
 
~B_'2_--·=_.=· QS_9_2_-d_-a_tä_·-_-_··:__ .____=~~~_?jJ~t~.=~-_=~.__~-~=_ .
 
~~g_ _ .!~s..~I!~LJpdate_~Jllli!i()r:! ._Tl:J19k.s_en!p~ivityks~n l11äaritys .
 
URS unsolicited selection Valinta/ vahvistamaton
 

~P1_. _ Ac:!.mit patient .. _. . . . _._~S.L~ä.~nk.[rjo_i~~ e.c:l~I~s _. __ 'n_ u__ .... 

A9~_... .~T~~n~fer.p?tient _ _..-'§i!!!..a._potilas ~ ..... ...._ .. ....n 

~03_. LQischarg~ patient • i~loski!"j~~~_pc:ltila~. _ _.. _ .. . . . _'n__ __ .... __ __ 
A_O_~ ~~~gJ~ter patient .. . _._.~aa_~~il~s ..... . .._. ._.._"_ .. 
Aq~._._ .~~~99.!!'it...Patient _ .. _.______ J~()tilaa.!!.~ ...__~Ie~~~~~~i~~~aänk!rj~us .. _. 
1\Q§. :!ran_sfe~Op ta I~_. ,. ___!Siirrt!..poli.~linikkapotilasvu~deosastopotilaaksi _ 
.~o..7 ..~Transfe~~~. OP .__ .. __ __:Sl~rra ~~~9~osas.!.o~!i~~~J~~!i~J!!:'ik~aE.c:lt!!.~~~_sl . 
.~08 _:Update pat. info .__J.E'_äJ~i~potilastiedot._.__ . . . 
A09._ _ IPatient ~~parting ..._-.lSaapuva potilas ... .. , . ._. _ 
A10 :Patient arriving . 1La hteva potilas 
!\11----- -§anc'e1admit- --- ._=,-='_-~ --',p'~ru ~säankirj~.i!.uj~=_ . -_~~~~~_=~---_. ---._. 
A12 ;Cancel transfer iPeru siirto 
A1~==_=_,CCl.ncei.:~i~~~arg~~_--·- - - ·.-==fler~=~~c:l.SkTij~~~=.:-' =~~ =--~=.~~~==-- ... 
A:!.4..-. __:~~nd.i.!:!.g_ admit__. __<2.~Q!ustilassa ()Ie~.? siSääilkirjoi.t,us _. _
 
A15'P.en~i~g.t~~.lls!er. Odotustilassa oleva sii.l!C?
 
A16 •Pend. dischar e Odotustilassa oleva uloskiraus
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trigger event 



HL7-esimerkki EKG

tuloskyselystä
 

Query (QRY) 

MSHIA_\&/C3DI IEKGI I I IQRY AR02ICuB2222 2 IP<CR>
 
QRDI198904180943!RII!Q441211110IRDI01234S6-'i IRES<CR>
 
QRF IEKG I l' 988·J 1Q 1OOOO<CR>
 

Response 
MSH A-\&IEKGllcc'BlllloRFAR04Ix981672Ip<CR>
 
MSA AAlcDB22222IP<CR>
 
QRD 1989041809431RIIIQ441211110IRDI01234S6-1 jrtES<CR>
 
QRF EKGI 1198804010000<CR>
 
PID 1 10123456-11IROBERTSOWJOHWHIIIII! :9321i1.1<CR>
 
CBR 11021S AOE19876S AEl<G193000 AEKG RE?C·::':";R:198.g0111100011ge80111;330;;I"~/7· 1 •
 

... 1988011 11330!?i?030111' 1 i '98.30i:209301! 111188-126666IA1: 1! 

... VIRANYI AANDREW<CR>
 
OBxl 1 1ST193000. 1 AVENTRICULAR RATE(EKG) i j9; i IMINI60-100<CR>
 
OBX!2IsTI93000.2 AATRIAL RATE(EKG) II/MIN!60-100<CR>
 
OBx131sT193000.3 APR INTErtVALI iO[/MSEC[ i .06-.10<CR>
 
OBXI4IsTi93000."AQRS INTERVALI 1368j/MSECi. :8-.22<CR>
 

OBXI8ICEI93000&IMp AEKG uIAGNOSESI' jAATR:AL c·IP.RILATICN<CR>
 
OBxI9ICEI93000&IMp AEKG uIAGNCSISI21 AST :SPRSSSION<CR>
 
OBX!109J?Tj 193000&ADT A EKG CGMMENTII\.i:-:"''1\\.'Ci-4\ '1. When compar-e-::: \'1;"::', ~."'-...' _.: 

'" 31-oct-88 ventricular rate tas l~creased by 30 bpm.\.sp\\.t:-~\ 

... 2. Criteria for Lateral infarct are no lonqer present.<cr> 
OBRI21 43217 AOEI98767 AEKGI93000 AEKG ,
 
REPOR:-; ; ; 9S8 103 11004 I193 elO 3 11004 I I : ; "' i ; i 1? 83 "0 3 1iJC1; i ? : ? 0)ei; I I . :~ 88' ~: . .
 
II
 

88-126689IA122IBREALIWILLI~~<CR> 

DscI1896X22;0123456-1<CR> 

Continualion Query 

MSHIA-\&ICCEIIEKGIIIIQRYA~D2Icc·B22289i?<.Ci':>
 

QRD/198904180943IR/IIQ44121 i 1'0IRDI0',23456-' :;\SS<C~>
 
QRF IEKG I t ' 988040' OOOOO<CR>
 
DSC~1896X??;0'22~r,6-1<CR> 

Conlinualion Response 

MSHIA_\&12KGIICi:Bi: I iGR",A rt ::)4iX981672:?<:'::2
 
MSAIAAlcDB22289Ip<CR>
 
QRul 198904i80943iRiliQ441~!! i 10IRul~i22"S0~ '~~3<CR>
 

QRFI~KGI 119380t,010COO<CR>
 
?ID il 01234 %-1 I IrtCEER7S0W .7GHWfJ! ! : f i : :?8;:', i 'i <CR>
 
OBRI
 



Kuljetusvalmis tiedosto (laboratoriotutkimuspyyntö) : 

"'EDI" 'DECNET:0313471-7'0201312-0'890825093920P5'l' 
UNA:+.? 'UNB+UNOZ:l+0201312-0+0313471-7+890825:2355+890825093920P5++PYVA 
YLOOO+++TH-LAB'UNH v 'i.+PYVAYL:0'OSA+TIL+0201312-0:1:MEI,+SPKL+Stenbäckipk. 
9:00290:Helsinki 29'OSA+TEK+0313471-7:1:VIR+HY - VIRVSOPIN LAITOS+HAARTM 
ANINKATU 2:00290:HELSINKI'OSA+MAK+0201312-0:1:MEI+SPKL+Stenbäckink. 9:00 
290:Helsinki 29'OSA+VOS+02C1312-0:1:MEI+SPKL+SteIibäckink. 9:00290:Helsin 
ki 29'TUN+TESTI,EERO ILMARI+090845-9052+1++1+1+890825093920P541065814'PY 
L:l+++EI+19890824+++0++++0'THX:l:1+0IR+KLAMYDIA'THX:1:2+KAS+INFEKTIO'NAY 
+M537+19890825+0759+fEERUMI'TUT:l+KLAM-AG'KAT+198908250810+198908250939' 
lrnT+13+1'UNZ+l+890825003920P5' 
" 'EOF" '9' 

OVT/EDI
 



Laboratoriotutkimuspyyntö selväkielisessä muodossa: 

Osapuoli tietojen tarkennin:
 
Tilaajan yksilöintitunnus (ly):
 
Osapuolitunnisteen tunnistekoodi:
 
osapuolitunnisteen lisäosa:
 
Tilaaj an nimi:
 
Tilaajan lähiosoite:
 
Tilaajan postinumero:
 
Tilaajan postitoimipaikka:
 

Osapuolitietojen tarkennin:
 
Tekijän yksilöintitunnus (ly):
 
osapuolitunnisteen tunnistekoodi:
 
Osapuolitunnisteen lisäosa:
 
Tekijän nimi:
 
Tekijän lähiosoite:
 
Tekijän postinumero:
 
Tekijän postitoimipaikka:
 

Osapuolitie~_j~~ tarkennin:
 
Maksajan yksilöintitunnus:
 
Osapuolitunnisteen tunnistekoodi:
 
Osapuolitunnisteen lisäosa: .
 
Maksaj an nimi:
 
~Iaksajan lähiosoi te:
 
M~sajan postinumero:
 
Maksajan postitoimipaikka:
 

Osa~uolitiet0)en tarkennin:
 
Vastausosoi:;c - yksilöintitunnus:
 
Osapuolitunnist~en tunnistekoodi:
 
Osapuolitunnisteen lisäosa:
 
Vastausosaite - nimi:
 
Vastausosoite - lähiosoite:
 
Vastausosoite - postinumero:
 
Vastausosoite - postitoimipaikka
 

?otilas:
 
Henkilötunnus:
 
Sukupuoli:
 
Sanoman sisäi tå:
 
Sanomakui t taus :
 
Tunnistenumero:
 

Raskausviikko:
 
Oireiden alkamispäivämäärä:
 
Kiireellisyys :
 
Lisätietojen palautus:
 

Oireet:
 
Kysymyksenasettelu:
 

Tilaajan näytenumero:
 
Näytteenottopäivämäärä:
 
Näytteenottoaika:
 
Näytteen laatu:
 

Tutkimus:
 

Pyyntö teh ty :
 
Pyyntö lähtenyt tilaajalta:
 

TIL (tarkoittaa tilaajaa) 
0201312-0 
1 (tarkoittaa ly:tä) 
MEI 
SPKL 
Stenbäckink. 9 
00290 
Helsinki 29 

TEK (tarkoittaa tekijää)
 
0313471-7
 
1 (tarkoittaa ly:tä)
 
VIR
 
HY - VIRUSOPIN LAITOS
 
HAARTMANINKATU 2
 
00290
 
HELSINKI
 

MAK 
0201312-0 
1 (tarkoittaa ly:tä) 
MEI 
SPKL 
Stenbäckink. 9 
00290 
Helsinki 29 

VOS 
0201312-0 
1 (tarkoittaa ly:tä) 
MEI 
SPKL 
Stenbäckink. 9 
00290 
Helsinki 29 

TESTI, EERO ILMARI
 
090845-9052
 
1 (mies)
 
1 (tilaus)
 
1 (kuittaus halutaan)
 
890825093920P541065814
 

EI (mies ei ole raskaana) 
19890824 
o (normaali pyyntö) 
o (palautus ei välttämätön) 

KLAMYDIA 
INFEKTIO 

M537 
19890825 
0759 
SEERUMI 

KLAM-AG 

198908250810 
198908250939 



OVTIEDI:n ja HL7:n eroja taulukoituna 
Totl17.5.1996 

Ominaisuus 

Järjestelmän toiminta 

Milloin dataa lähetetään 

Siirrettävät tiedot 

Esitystapa 

Siirtotavat 

Sovellustason kuittaukset 

Esitystapamuunnos 

Käyttötarkoitus 

Siirtonopeus 

Merkistö 

Kokorajoitukset 

Tietokenttien/elementtien toistot 

Tietotyyppimäärittelyt 

Kansallistamistyö 

Tunnistamattoman tiedon 
käsittely 

Tyhjll/null-tiedon erotus 

Omat segmentit 

Koodistojen paikallinen 
määrittely 

YI. sanoma,segmentti-ja 
koodihakem. 

OVTIEDI 

Open-EDI antaa 
tulevaisuudessa 

Kuten haluatte 

OVT-sanomakuvaukset 

EDIFACf 

Kuljetustason ohjeet 

Ei standardissa 

Erillisellä muuntimella 

Organisaatioiden välinen 

Tehty yleensä erllpOhjaiseksi 

Määrää 

Määritellään sanoriJissa 

Ei suositella 

Vain perustyypit 

Tehty 

Ei 

Ei 

Osittain (huom. siirron luonne) 

Tarvitaan tietysti 2 osapuolta 

On 

HL7 

Antaa implisiittisesti 

Trigger Events 

HL7-sanomakuvaukset 

HL7-kCKX1aussäännöt 

Tulossa siirtoprofiileja 

Standardissa 

Ohjelman "yhteydessä" 

Organisaatioiden sisäinen 

Nopeasti 

Ei ota kantaa 

Käytännössä kuitenkin on 

Toistetaan 

On, esim. PN,Fr 

Tekemättä 

On 

On 

Z-segmentit 

Sallittu 

On 



Taikakeinot
 

• HL7 ja OVTIEDI eivät tuo mukanaan mitään 
mystistä eikä taikakeinoa 

• Sisältävät paljon helppoja yksityiskohtia, joka 
saa ne tuntumaan vaikeilta 

• Tietyssä mielessä kyseessä on kuitenkin vain 
tietojoukon siirtäminen paikasta toiseen 

• Varsinainen taikakeino SIP:it ja HP/Andover
tyyppiset liitäntämodulitlgatewayt 

Käyttöönotto 1
 

• OVTIEDI - yhteyksien käyttöönotossa on 
korostettu toimintatapojen järkeistämisen 
tarpeellisuutta 

- ei riitä enää, että päästään eroon uudelleentalletuksesta ja 
väItetään virheet 

- rationointihyötyjen lisäksi pitää saada myös strategisia 
hyötyjä 

• HL7 käyttöönotto asettaa vieläkin suurempia 
vaatimuksia suwmittelulle, koska yritys voi 
itse vaikuttaa koko toiminnan strategiaan 

- pitää tehdä kokonaissuunnitelma järjestelmärakenteista 
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Käyttöönotto 2
 

• Avainhenkilöt pitää kouluttaa 
• Pitää sunnitella ja toteuttaa ylläpitomenetelmät 

- virheiden havaitseminen
 
- virhetilanteista toipuminen, käyttökatkokset
 

- varajärjestelyt
 

• Käyttöönoton alkuvaihe vaatii 
alkuponnistuksen, johon tarvitaan rahaa 

- juustohöyläkarsiminen <> lisärahoituksen tarve 

• Vaarana on myös, että sinänsä tarpeellisen 
pilottiprojektin keskeneräiset ratkaisut jäävät 
pysyväksi rakennusmalliksi 

I ·Miksi HL7 on parempi? I 
- standardointi keskittyy pelkästään terveydenhuollon 

tarpeisiin 
kattavampi sanomavalikoima 

- muodostaa toimintatason protokollan 
- dynaamisempi 
- tarkoitettu nimenomaan yrityksen sisäiseen liikenteeseen 

- liikenne eri ohjelmaversioidenvälillä::~: 

- standardin taaksepäin yhteensopivuus 

- valmisohjelmistoja, jotka edellyttävät sitä (teho,kuvaverk.) 
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HL7:n voittokulku
 

• Joku standardi kuitenkin tarvitaan ja heti 
• HL7:lla paljon hyviä ominaisuuksia 
• Kukaan ei voi syyttää virhearviosta 
• Nopea OVT/EDI ei vielä valmis 
c:) Miksei siis käytettäisi HL7:aa 

• HL7:n läpimurtoon vaikuttaa myös se, kuinka 
Suomen HL7-yhdistys onnistuu jäsenistön 
hankinnassa, aktivoinnissa ja 
kansallistamisessa (kriittinen massa) 

HL7:n hienouksia 

• Keskitettyjen rekistereiden ylläpito 
- Master File Update sanomat 
- voidaan myös toteuttaa esim. organisaatiorekisterin 

replikointi 
- tietojen merge esim. katkoksen jälkeen 

• Formatoitu teksti 
- sovellukset voivat keskustella esim. näyttölaitteen 

ominaisuuksista 

• Tiedon pilkkominen useisiin sanomiin (DSC) 

• Tuntemattoman tiedon hylkääminen 
• Tyhjän Ipuuttuvan tiedon erottaminen 
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Hyökkäys
 

• OVTfEDI:ä voidaan teknisessä mielessä käyttää 
myös nopeaan sovellusten väliseen 
tiedonsiirtoon organisaation sisällä 

- on jo käytettykin 
- OPEN-EDI:n (lSOIIEC JTClISC30) soveltamisesta on eri 

mielipiteitä 

• HL7-sanomia voidaan lähettää myös muihin 
organisaatioihin, jopa terveydenhuollon 
ulkopuolelle 

- toivottavasti käytetään OVTIEDI:n kuljetusmekanismeja 

• Koodataan EDIFACT-sanomat HL7:lla ja 
toisinpäin 

Sekakäyttö (vain kun on pakko) 

muunnos 

• Muunnos ei onnistu lennosssa (tiet. vastaavuus) 
• Onnistuu, kun mappaus määritellään 
• Ongelmia HL7-tietojen ja -elementtien toistosta 
• Integraatioalustat (jotkut) osaavat 

• Gatewayt mahdollistavat 
- aina muunnosta ei edes tarvita 
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HL7 versio 3.0
 

•	 Oliopohjainen 
• Soveltaa OLE ja CORBA-arkkitehtuureja 
• Kenties kuvan ja äänen lähetys? 
•	 Abstraktin tason sanomakuvaukset ASN.1 

kuvauskielellä 
•	 Tiukentaa tiettyjä määrityksiä (milloin mikäkin 

on pakollista) 

Integrointiapuvälineet
 

• Integraatioalustat (SIP) 
- STC Datagate (Digital tuo maahan) 
- Muscato Engin (Tandem) 

• Esim. HPIAndover Group Enterprise 
Communicators 

- tehdään helpot sovellusliittymät eri standardeille 
- ensin kapseloidaan HL7 (Corba-liitäntä) 

- jatkossa EDIFACT ja DICOM 
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Integroinnin eteneminen
 

I I
 
- HL7-sanomat kuvataan
 
CORBA-ympäristöön
 

-CORBA-objektienvälillä 

I <0 Koodaussääntöjen merkitys vähenee I
 
;it:;~:E: c) Sanomamääritt. merkityksen osuus kasvaa ::l~;;]::@
 

~.~~.I··~~~II! c) Rajapintojen tärkeys kasvaa lilllll'~.IIIII~llli
 
c) HL7 on ottamassa käyttöön CEN TC2511WG31
 

PT025 sanomien kehittämismetodologian
 
c) CEN alkaa vastaavasti kuvata abstraktit 

sanomat myös HL7-sanomina? 
- Corba-ympäristössä HL7/Edi erona vain yksi parametri 

c) Terveydenhuollossa HL7:n ja OVT/EDI:n 
(EDIFACT) ero pienenee 
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Rajapinnat 

• Tekninen rajapinta 
- koodaussäännöt 

• Tietorajapinta 
- mitä tietoja sanomasuositus määrää 

• Palvelurajapinta 
- milloin ja mitä tietokokonaisuuksia siirretään, mitä 

sitten 

• Rajapintojentäytyy olla kunnossa 
turha ottaa käyttöön hienoja standardeja, jos 
sovelluksesta ei saada mitään dataa ulos eikä mitään 
dataa sisään 

HI7 

Korvaako?
 

• Korvaako Internet-teknologia HL7:n? No Ei 
Internetissä ei oteta kantaa esim. potilaan 
sisäänkirjaustapahtuman tietosisäItöön 
Internet antaa teknisiä ratkaisuja 

• Tällä hetkellä Internet tarjoaa informaation 
jakelukanavan 

• HL7-käytön lisäksi kannattaa lisätä myös 
OVTIEDI-käyttöä 

•	 Mikä on kansallinen strategia? 
kriittiset massat 
tiedonvälitys 

Sivu 22 



HL7 Information from Duke University	 ... / imsdd .meb. uni-bonn .de/standards/HL7 / inde):. html 

Local selections: 

o	 readme flir Deutsche Z-Segmente 
o	 Deutsche Z-Segmente fili die HL7-Kommunikation (GSG) 
o	 Kommunikation mit Krankenkassen gemäH SGB V §301 
o	 Datumsformate fili die HL7-Kommunikation (GSQ) 
o	 Interne HL7 Nachrichten (GSG) Alle benötigten Message~ 

o	 ReferenztabeUen fili die HL7-Kommunikation (GSG) : 
o ScWiisse1verzeichnis fiir die HL7-Kommunikation (PPR)
 
::: uclJ.ls~hc Z-Sq;mente fLi.!" die :t-rl..7-KQmmt:;-Jkation (Ban.kel~·:
 

o	 Deutsche Z-Segmente fili die HL7-Kommunikation (Kuchenanforderungen) 
o	 Deutsche Z-Segmente fur die HL7-Kommunikation (Pflegestufenerfasslmg) 
o	 Deutsche Z-Segmente fur die HL7-Kommunikation (Wahlleistungen) 
o	 Guide to the contents 
o	 Information re1ated to implementation 
o	 HL7 SIG on Objeet Brokering Technology 
o	 HTJ'vlL version 01' the EL7 reference mode1 

Links to other servers:	 
o	 ProtoGen/HL7 -- an imp1ementation of HL7 in C++ 
o	 Indexed version af X.12 st,mdards. by Premenos Corp. 
o	 J"dexed vei'sien of UNIEDIFACT standards. by Premenos Corp. 
o	 uata Interchange Standards Association (X12 and UNIEDIFAC1 .:::ieeretariat) 
o	 ACRLNEMA Standard home page. at Penn State's Hershey Medical Center 
o	 U Standards page 
o	 FTP link to Columbia Presbyterian's HL7 iml20rt/export software 
o	 W"}Y'v'J. link to \Vashin~on University's HL7 import/export software w,u DICOM images &
 

sof~\.·,i:He
 

o	 w\,r;;_.Cf~RC's ARTEMIS \Advanc~dI{esearchTestbed for Mtdic<l) L:";";::x~iicS)l\'oject 

Saksan HL7-yhdistyksen
 
kotisivu
 

05/18/96 15:04:511 of 1 



Lybenteitä 

ASN.l Abstract Syntax Notation One 
= Kuvauskielioppi 

ANsr American National Standards Institute 
=USA:n standardointijllIjestö 

ISO Intemational Standardization Organisation 
=Kansainvälinen standardointijäIjestö (toimii YK:n puitteissa) 

HL7 Helth Level Seven 
=HL7 standardi ja myös vastaavan standardointiorganisaation nimi 

OVT Organisaatioiden välinen tiedonsiirto 

EDI Eleetronic Data Interchange 
= Elektroninen tiedonsiirto käyttäen standardoituja menetelmiä 

EDIFACT Eleetronic Data Intechange Format for Administration, Commerce and Trade 
=OVTIEDI:n Esitystapakielioppi (ISO 9735) 

DICOM Digital Imaging and Communications in Medicine 
= Terveydenhuollossa käytettävä kuvansiirtos.tandardi 

CORBA Common Objeet Request Broker Architecture 
= OMG:n Objektiorientoituneen ympäristön arkkitehtuuri 

OMG Objeet Management Group 
= CORBA:aa tekevät fIrmat, muut isot paitsi Microsoft 

OLE Objeet Linking and Embedding 
:: Microsoftin objektiorientoitunut arkkitehtuuri 

ORB Objeet Request Broker 
= CORBA-arkkitehtuurin mukainen palveluolio 

ODP Open Distributed Processing 
:: Hajautetun tietojenkäsittelyn standardi 

ODBC Open Database Conneetivity 
=SQIrTietokantarajapinta 

ocr Oracle Call Interface 
:: Oraclen kutsurajapinta 

UNIECE Euroopan talouskomissio 

HTML Hypertext Markup Language 
=SGML:n (Standard Generalized Markup Language) osajoukko, 
jota käytetään WWW-tekniikassa 
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