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Historiaa 

ensimmäiset aluerekisteri yritykset 20 - 25 
vuotta sitten - pilotti yleensä yksi osasto ja levitykseen ei 
ollut mahdollisuuksia 
minimi dataset 

atk-tekniikka ei ollut kypsää 

hinta ei ollut kohdallaan 

ei ollut myöskään markkinoita 

Strategia, hoitoketjut, HL7, kertomus, 
langattomuus, multimedia 

Tietoyhteiskunta ja sahköinen asiointi 

Henkilön sahköinen tunnistaminen 

Asiaki jasäilytyksen uudet ohjeistukset 

Tietosuojan hyvä käytäntö 

Tietojenhallinta Intranetin ja Internetin 
keinoin 

Aluerekisterin uusi tuleminen 

Kansalaisen asema tietojensa kiiytössä 
vahvistunut 

Saumaton hoitoketju 

Joustava palvelujen käyttäminen / tuottajien 
kilpailuttaminen 

Teknilliset 
- - verkkoteknologian kehitys 
- -tiedon atk-siiilytyksen kehitys 

Saumaton hoitoketju Mooren laki 

Eletroniikan komponettien suorituskyky 

TERVEYS - kaksinkertauistuu puolentoistavuoden valein eli 
- kymmenkertaistuu viidessii vuodessa 

Laki toiminut CPU tehon lisäksi myös: 
- muisti 
- kiintolevy 
- verkko 

kertomustieto 
tiethystieto 



Atk-kertomuksen kustannukset 
arkistokustarinus kertainen 

Tiedonvälitys 
Laitos A Laitos B 

Tiedonvälitystavat 
paperi 

OVT / ED1 
alykortti 
hajautetut laitoskohtaiset tietovarastot 
- alueelliset yhteydet verkolla (Intranet) 

keskitetty alueellinen sähköinen arkisto 
- alueelliset yhteydet verkolla (Intranet) 

Vaatimukset 
käyttäjän tunnistus: 

tietojensailytys: 

yhdistämistapa: 

tietojen eheys: 
arkistokelpoisuus: 

tietosuoja: 
taloudellisuus: 

toimivuus: 

vahva ? 

potilas / laitos / alue 

SQL 1 HL7 / SGML 

lukitus, versio, sähk.ak. 
ei 1 kyllä ? 

vahva ? 

taloudellinen ? 

varma, nopea ja 
helppokäyttöinen ? 

Verkostointitavat 

Keskitetty rekisteri Hajautettu rekisteri 
B 

Atk-tekniikan johtopäätös 

nykyisilla atk-tekniikoilla tietotekniikka 
mahdollistaa 
- tietojen tuottajan ja kaytajh vahvan 

tunnistamisen 
- arkistokelpoisen tietojen stiilytyksen 
- luotettavan tietojen siirron ja siiilytyksen 

eli hyvän atk-kertomuksen toteuttamisen 



Aluerekisteri - iso uudistus 

toimintatapa 

logistiikka 

atk-tekniikka 
- voiko toimia veturina ? 

- uusi teknologia Net, Web ja NC muutoksen 
apuna ? 

Vaihtoehto 1 

Nykyiset Yhdistetty 
tietovarastot Kerrokset raportti 

Verkko, API ja yhdistäminen 

Vaihtoehto 2 
- 

Nykyiset Yhdistetty 
tietovarastot Kemkset raportti 

Verkko, API ja yhdistiiminen 

Vastuu kertomustiedoista 
Tiedon tuottaja 1 tuottava organisaatio on 
velvollinen huolehtimaan tietojen 
rekisteröinnistä, niiden arkistoinnista ja 
niiden käytöstä (luovuttamisesta). 

Alueelliset järjestelmät eivät muuta kyseistä 
vastuuta 

Kansalainen päättää yhä useammin 
kertomustietojen käytöstä 

Alueelliset järjestelmät voidaan hoitaa 
edellisten vaatimusten mukaisesti 

Vaihtoehto 1 
tietojensailytys: 

yhdistämistapa: 

tietojen eheys: 

arkistokelpoisuus: 

tietosuoja: 

taloudellisuus: 

toimintavarmuus: 

nopeus: 

nykyiset järjestelmä 

SQL 
epavarma 

nykyinen (heikko) 

vaikea toteuttaa 

aluksi halpa 

epavarma 

hidas 

Vaihtoehto 2 

tietojensailytys: 

yhdistamistapa: 

tietojen eheys: 

arkistokelpoisuus: 

tietosuoja: 

taloudellisuus: 

toimintavmuus: 

nopeus: 

alueellinen arkisto 

HL7 1 SGML 
hyva 

hyva 

hyva 

taloudellinen 

hyvä 

hyva 



Vaihtoehto 3 Vaihtoehto 3 

Nykyiset Yhdistetty 
tietovarastot Kerrokset raportti 

Verkko, API ja yhdisttiminen 

Avoin aluerekisteri 

Sähköinen todistus 

- kertomus 

tietojensäilytys: 
yhdistämistapa: 
tietojen eheys: 

arkistokelpoisuus: 
tietosuoja: 
taloudellisuus: 
toimintavarmuus: 
nopeus: 

nykyiset järjestelmä 
HTML / WWW / Web 
epavarma 
nykyinen (heikko) 
vaikea toteuttaa 
aluksi halpa 
epavarma 
hidas 

Sahköinen muoto 

SGML ISO 9069 (HTML) 
HL-7 ANSI 
OVT/ ED1 SFS 
(ODA) 
(CorbaMed, MS tai Andover) 

rakenteiksi muuttaminen 

Turvatasot 

Erillinen jarjestelns 

Palomuuri 
Sisilinen 
Laajat sistiiset 

Inbanet 

Internet 



Liikkeellelähtö aluerekisteriin 
Osa alueesta 
- keskussairaala <-> yksi tervey skeskus 

Osa-alueet 
- aluelab, laboratorio, Iahete, epikriisi, . . . 

Tautikohtaiset 
- diabetes, verenpaine, . . . 

Nykyjärjestelmien hyödyntäminen 
-jatkuva uudistaminen 

Kokonaisratkaisu 

Kertomus järjestelmät 

Tautijarjestelmät 

Tutkimusjärjestelmat 

Laatujärjestelmät 

Kaikki tietojenkeruu tulee tapahtua nor- 
maalin työrutiinin puitteissa sitä tukien 

Aluerekisterin tietosisaltö 
- Iähete 

epikriisi 

hoitopalaute 

radiologiset lausunnot 

sairauskertomustekstit 

diabetes 
verenpaine 

Kuka hoitaa aluerekisterin 
kansalainen 

kunnat 

keskussairaalat 

Kuntaliitto 

KELA 

potilasjärjestöt 

yksityiset vakuutusyhtiöt 

yksityiset yritykset 

Aluerekisterin tietosisaltö 
hoitojaksot perustiedot 

poliklinikkakäynnin perustiedot 

laboratoriotulokset 

toimenpiteet 

radiologiset tutkimukset 

diagnoositiedot (HILMO) 

linkkitiedot (RTG, Doc) 

jatkuu 




