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Tietoj ärjestelmien integrointi ja 

paikallistamishankkeet 

Mitä HL7 on? 

Timo Pessi, Dataweli Oy 

+ HL7 = Health Level7 

+ Sanomapohjaiseen tiedonsiirtoon 

+ Suunniteltu erityisesti terveydenhuollon 
tarpeisiin 

+ Kehitys aloitettu vuonna 1987 USA:ssa 

+ De facto - standardi 

+ Käytössä useissa maissa ympäri maailman 
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Järjestelmien integrointi HL7- 
sanomien avulla 

Suofitetiedot 

Laboratorio 
x 
HL7 

€mm Tehoja jestelrna 
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HL7 :n tuomat mal~dollisuudet 

+ Modulaarisuus >> järjestelmän osiksi 
parhaat mahdolliset sovellukset 

+ Vähentää talokohtaista ohjelmointityöta >> 
kustannussaastöt 

+ Kehitystyötä tapahtuu koko ajan 

+ Laaja asiantuntemus, ylläpito ja 
jatkokehitys helpottuvat 
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Sanoman eri osat 

Sanomia 
84 päätyyppiä 

108 erilaista 
tietoryhmää 

49 eri tietotyyppiä 

26.5.1997 

Sanomaliikenteen paatyypit 

+ Paivityssanomat 
- Siirtyvät spontaanisti tapahtuman seurauksena 

- Esim. potilaan sisäänkirjaus 

+ Kysely - vastaus 
- Käyttäjä laukaisee liipaisimen 

- Esim. potilaan perustietojen kysely, tiettynä 
aikana tehtyjen laboratoriotutkimusten kysely 

Timo Pessi, Datawell Oy 



Tarve paikallistamiseen 

+ Standardin määritykset väljiä 
- Sama asia ilmaistavissa usealla eri tavalla 

- Koodausten käyttö usein hyvin yleisellä tasolla 

+ Erot eri maiden terveydenhuoltokaytännöissä 
- Tietyt asiat toimivat Suomessa eri tavalla 

(laskutus, vakuutukset) 

- Koodaukset tai tietojen esitystavat eivät aina 
määriteltyja tai poikkeavat suomalaisista 

Timo Pessi, Datawell Oy 

Paikallistamiselle asetetut 
tavoitteet 

+ Mahdollistaa nopea käyttöönotto 
terveydenhuollon sovelluksissa 
- Yhteisesti tehty pohjatyö nopeuttaa 

sovelluskohtaisten sanomien suunnittelua 

+ Kustannusten ja ajan säästö 
- Paallekkaisen työn minimointi 

Timo Pessi, Datawell Oy 



+ Työpaketti 1 : Yhteisten osien 
paikallistaminen 

+ Työpaketti 2: Muiden sanomien 
paikallistaminen 

+ Työpaketti 3 : Toimintaperiaatteiden luonti 
sanomien hyvaksymiselle 

+ Työpaketti 4: Tiedonj akelu, ylläpidon 
suunnittelu 
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Työpaketti 1 

+ Pohjatyö HL7:n kayttöönotolle Suomessa 
+ Projektin osatehtavat 

- HL7-yleiskuvaus 
- Luettelot 
- Tärkeimmät sanomat 
- Tärkeimmät tietoryhmät 

+ Projekti saatettu päätökseen 30.4.97 
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Tarkeimmat sanomat 

+ Tärkeimmät sanomat sisältää: 
- Yleiset kyselysanomat (ControlIQuery) 

- Potilashallinnon perussanomat (ADT ) 

- Tilaussanomat (Order~Entry) 

- Tutkimusvastaukset (Observation reporting) 

+ Sanomien kaytön kuvaukset, esimerkit 

+ Sanomien rakennekuvaukset 
- Tieto sanomien sisaltamista tietoryhmistä 
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Tarkeimmat tietoryhmät 

+ Tietoryhmien kaytön kuvaukset 
+ Tietoryhmien rakennekuvaukset 

- Taulukko tietoryhmän sisältämistä kentistä, 
niiden tyypeistä, pituuksista jne. 

+ Kenttäkuvaukset 
- Yk~ityiskohtai~set kuvaukset kenttien 

sisaltamista tiedoista, paikallinen käyttötapa ja 
mahdollisesti käytettävä koodaus 

Tuno Pessi, Datawdl Oy 14 



Paikallistamistyön ensimmaisen 
vaiheen tuoma hyöty 

+ Yleiskuvaus nopeuttaa suunnitteluvaiheen 
aloitusta 
- Standardin hajanainen tieto koottu yhteen 

- Lisäohjeita sanomien suunnittelijoille 

- Paikalliset ongelmat (esim. merkistö) ratkaistu 
valmiiksi 

+ Perussanomat ja -tietoryhmät valmiiksi 
mietitty paikallista käyttöä varten 
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Paikallistamistyön ensimmaisen 
vaiheen tuoma hyöty (2) 

+ Yleisesti käytössä olevia koodauksia (esim. 
HILMO) sisällytetty paikallistettuihin 
sanomiin 

+ Tarkennettu tietojen paikkoja >> parempi 
yhteensopivuus 
- Esim. SHP, kunta 

+ Vastaavuuksien löytäminen HL7- 
tietokenttien ja potilasj ärj estelmien kenttien 
välillä helpompaa 
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Paikallistamistyön ensimmäisen 
vaiheen tuoma hyöty (3) 

+ Toimintamalli sanomien paikallistamiselle 
on luotu >> jatkoprojektien käynnistys 

Timo Pessi, Datawell Oy 

Esimerkki paikallistetusta 
sanomasta 

Timo Pessi, Datawell Oy 



Seppo Ahokas 
Medici Data Oy 

Järjestelmäintegraatio ja HL7* 
Toiminta 1997 

Seppo Ahokas 

*HL = Health Level 
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i Työversio ja hyvaksymispyyntö P 
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i Paikallistettujen HL7-rnaaritysten 
kayttöoikeusrnaksut 
i15000rnk+alv 

i Maksuinen konsultointi ja koulutus 
/" i Jasenmaksut 
i Tekesin tuki 

sivu 1 
7 



HL7 Finland r.y. 21.05.97 10.48 
C/o Research Professor. Niilo Saranummi kl: 03-316 3300 bank account: 
Vl'T Information Technology fax: 03-317 4102 MERITA 22621 8-39544 
PO Box 1206, FIN-33101 Tampere Niilo.Saranummi@vtt.fi 

Bmrd 
Seppo Ahokas, vice-chair 
Yrjö Jokinen 
Simo Pietilä 
Niilo Saranummi, chair 

rmbers 
Oy Agfa-Gevaert Ab 
Berner O y /  Christian 
Nissen 
Datuwell Oy 
Digital Equipment Corp. 
Etela-Karjalan shp 
Hewiett Packnrd O y  
Helsinki Tekphone 
Company 
Helsinki University Central 
Hospital 
ICL Data 
Inshumentarium O y /  
Datex-Engström 
Keski-Suomen shp 
Kuopion yliopisto 
KT-Tietokeskus 
Kymen shp 
Mecrastor Coopers 6 
Lybrand O y  
Medici Data O y  
Medigroup 
Mylab O y  
Oracle Finland Oy 
Pirkanmaan shp 
Pohjois-Karjalan shp 
PohjoicPohjanmmn shp 
Pohjois-Savon shp 
Pronted Team Oy 
ProWellness O y  
Satakun~tan shp 
Siemens O y  
Liiaketieteellinen tekniikka 
Siemens Nixdorf 
Infonn~tiojärjestelmat 
Sojkma O y  
STAKES 
Suomen kuntaliitto 
Tamro Oy 
Tiedonhallinta O y  
Tietotarha Oy 
TN-Systems Oy 
Tricons Oy 
TT-Kuntapalwlut 
Tampere Uniwrsity of 
Technology / Pori 
Twin Systems O y  
Varsinais-Suomen shp 
Wallac C ~ J  
V 7 7  InjÖrmation 
Technology 

HL7 - klinikka 1997 

Tavoitteet ja tehtävät 

HL7-klinikan tavoitteena on edistää ja koordinoida HL7- 
sanomien hyväksikäyttöä ja paikallistamistyöta seka 
hyväksyä asiakaprojekteissa paikallistetut sanomat. Näihin 
tehtäviin liittyen HL7-klinikka: 

Järjestää HL7-koulutusta tietojärjestelmien toteuttajille, 
päätöksentekijöille ja loppukäyttäjille 
Toimittaa itse tai ulkopuolisten asiantuntijoiden 
avustuksella HL7-sanomien käyttöön ja 
paikallistamiseen liittyvää asiantuntija-apua 
Hyväksyy uudet HL7-sanomien paikallistamiset ja 
tiedottaa niistä jäsenistölle 

Tavoitteena on järjestää teknistä koulutusta 
tietojärjestelmien liittymien suunnittelijoille ja toteuttajille 
seka yleiskoulutusta päätöksentekijöille ja loppukaytäjille. 

6.-8.10.1997 järjestetään 1. tekninen koulutustilaisuus. 
Tilaisuuden ohjelmaluonnos on liitteenä 1. 

Konsultointi 

HL7-klinikka auttaa HL7-sanomien hyväksikäytössä 
liittymia suunniteltaessa sekä uusien sanomien 
paikallistamisessa. Osa avusta on maksutonta, mutta pääosa 
konsultoinnista on klinikalta tilattavaa maksullista palvelua. 
Tässä työssä käytetään hyväksi tarpeen mukaan myös 
ulkopuolisia ulkopuolisia asiantuntioita. 
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HL7-sanomien paikallistaminen ja hyväksyminen 

HL7 Finland r.y. paikallisti alkuvuonna 1997 yleisimmät HL7-sanomat. Tavoitteena on, 
että Suomessa noudatetaan näin luotua yhtenäistä käytäntöä. Puuttuvat sanomat 
paikallistetaan asiakasprojekteissa. HL7 -klinikan tavoitteena on varmistaa, että nämäkin 
tehdään luotujen yhtenäisten periaatteiden mukaisesti ja tulevat osaksi paikallisia 
sanomasuosituksia. 

HL7-paikallistamistyön koordinoimiseksi HL7-klinikka tar~oaa: 

HL7-sanomien paikallistamiseen liittyvää asiantuntija-apua 
Koordinoi ja hyväksyy uudet HL7-sanomien paikallistamiset 
Kehittää loppuasiakkaiden, tietojärjestelmätoimittajien, HL7 Finland r.y:n ja 
viranomaisten välistä käytännön yhteistyönä 

Liitteessä 2. on kuvattu uusien HL7-sanomien paikallistamiseen liittyvät pelisäännöt. 
Samat pelisäännöt koskevat aikaisemmin paikallistettujen sanomien jatkokehitystä. 

HL7-klinikan kokoonpano 

Vuonna 1997 HL7-klinikan kokoonpano on: 

Puh. E-mail 
Seppo Ahokas, pj Medici Data Oy 040-5088362 seppo.ahokas@medicidata.com 
Kauko Hartikainen Suomen kuntaliitto 09-7712647 kauko.hartikainen@untaliitto.fi 
Vesa Pakarinen V T  03-3 163358 vesa.pakarinen@vtt.fi 
Martti Virtanen Stakes 09-39672383 marttiv@stakes.fi 

Oman toimintansa ja asiakaspalvelun apuna HL7-klinikka käyttää tarpeen mukaan - 
ulkopuolisia asiantuntijoita. 

Tiedottaminen - 
HL7-klinikkatoimintaa liittyvää tietoa löytyy HL7 Finland r.y:n kotisivuilta. Lisäksi 
toiminnasta tiedotetaan sähköpostilla ja alan lehdissä. 

Kotivuilta löytyy mm. ajankohtaista tietoa käynnissä olevista uusista 
paikallistamisprojekteista ja niiden tilanteesta. 
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HL7 -1iittymien suunnittelu ja toteutus 

AIKA: 6.-8.10.1997 
PAIKKA: Kuntatalo, nh B3.3 

Toinen linja 14,00530 Helsinki 

Koulutus on tarkoitettu atk-henkilöille, jotka suunnittelevat tai toteuttavat HL7- 
määritysten mukaisia rajapintoja (API) sovellusohjelmistoihin. 

TAVOITE 

Koulutuksen jälkeen osallistujat: 

Tietävät HL7:n merkityksen 
Tuntevat HL7-määritysten periaatteet 
Tuntevat yleisimmät HL7-sanomat ja niiden soveltamismahdollisuudet 
Osaavat suunnitella HL7-määritysten mukaisia ohjelmistorajapintoja 
Ymmärtävät, miten HL7-rajapinnan sisältävät järjestelmät liitetään integrointialustalla 
Tuntevat integrointialustan palvelut ja sen edellyttämät liittymien toteutusperiaatteet 
Tietävät, mistä saa HL7-lisätietoutta 

HINTA: Koko kurssi 4 500 mk + alv, vain 1. päivä 1 700 mk + alv. Hintaan 
sisältyy opetusmateriaali ja 2 x kahvi + lounas 1 paiva. 

OHJELMA 

1. päivä Järjestelmäintegraatio ja HL7 
Tietojärjestelmien kehittäminen ja järjestelmäintegraatio 
HL7-standardin yleiskuvaus 
Liipasimet 
Tietotyypit 
Tietoryhmät 
Keskeisimmät sanomat 
HL7 Finland r.y. ja muut HL7-yhdistykset 

2. päivä HL7 käytännössä 
Miten teen käytännössä HL7-liittymän ? 
Esimerkkejä (2-4 kpl) HL7:n käytännön toteutuksista 
Harjoitus HL7-liittymlin suunnittelusta 

3. päivä Harjoitustöiden purku ja integrointialustat 
Harjoitustöiden purku 
Integrointialustan tarjoamat palvelut 
Käytännön esimerkki HL7- ja integrointialustatoteutuksesta 

ILMOITTAUTUMINEN 

15.09.1997 mennessä osoitteella jaana.heino@vtt.fi tai fax 03-3 17 4 102. 
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Hyväksymis käytäntö HL7-sanomien pai kallistamisessa 

Yleistä 

HL7-klinikan keskeinen tehtävä on uusien paikallistettavien HL7-sanomien 
hyväksymiskäytännön luominen ja sen toteuttaminen. Hyväksymismenettelyl1ä pyritään 
mm. luomaan hyvää sanomakäytäntöä, välttämään päällekkäistä työtä sekä turvaamaan 
mahdollisimman pitkälle yhteensopivuus US-version 2.3 kanssa tulevien 
versiopäivitysten takia. 

d 

Lähtökohtana pidetään sita, että HL7-klinikka jakaa ensinnäkin perustietoa HL7 
filosofiasta yhdistyksen kotisivujen avulla. Lisäksi jäsenet voivat hyödyntää jo tehtyä 
työtä mm. käyttämäilä tietosuojan takana olevia dokumentteja. 

Uusi pai kallistettava sanoma 

Sanomien paikallistamisen hyväksymisprosessi sisältää neljä vaihetta: 

Ilmoitus HL7-klinikalle paikallistettavasta sanomasta 
Työversio sekä hyväksymispyyntö 
HL7-jäsenien kornmmentit 
Työversion virallistaminen ja hyväksyminen 

Ilmoitus HL7-klinikalle 

Mikali kyseessä on uusi paikallistettava sanoma, sähköpostin avulla tai Word- 
dokumenttina lähetetään ilmoitus HL7-klinikan puheenjohtajalle. Tämän jalkeen HL7- 
klinikka tarkistaa viikon kuluessa, että sanomaa ei ole jo paikallistettu eikä sita olla 
paikallistamassa jossakin muussa hankkeessa. 

Ilmoitus uudesta paikallistamishankkeesta laitetaan yhdistyksen kotisivuille. 

Työversio ja hyvaksymispyyntö - 
Ilmoittajan vastuulla on tuottaa ilmoittamansa aikataulun mukaisesti paikallistetun 
sanoman työversio. Tarvittaessa HL7-klinikka järjestää asiantuntija-apua. 

Työversion toimittaminen klinikalle on samalla pyyntö paikallistamisen hyväksymiselle. 
Pyynnön mukana on yksityiskohtainen kuvaus sanomassa välitettävistä tiedoista sekä 
niiden tietotyypeistä ja tietoarvoista (ks. hyväksymispyynnön sisäitö). 

H.7-klinikan puheenjohtaja vahvistaa viipymättä pyynnön vastaanoton sekä sitoutuu 
vastaamaan siihen mahdollisimman pian, viimeistään kuukauden kuluessa. Kaikille 
HL7-klinikan jäsenille menee tieto uusista pyynnöistä viipymattä. Klinikan tehtävänä on 
tämän jalkeen ryhtyä käsittelemään hyväksymispyyntöä. Mikali asia ei selviä klinikan 
omin voimin, käytetään hyväksi ulkopuolista asintuntijaa. 



Jäsenten kommentointi 

Hyväksytettävänä olevan sanoman dokumentaatio sijoitetaan tietosuojan taakse 
palvelimelle muiden jäsenien kommentointia ja muutosehdotuksia varten. 
Kommentointiaika on kolme viikkoa. Tieto kommentoitavaksi asetetusta sanomasta 
toimitetaan elektronisella tiedotteella jäsenistölle. 

Hyväksyntä 

Mikäli selviä parannusehdotuksia hyväksyttävänä olevaan paikallistamiseen ei saavu 
kuukauden kuluessa, annetaan sanomalle vahvistus. Muussa tapauksessa HL7-klinikka 
ottaa harkintansa mukaan huomioon kommentit ja tekee lopullisen hyväksynnän. 

Hyväksymispyynnön sisältö 

Hyväksymispyynnöstä tulee ilmetä vähintään seuraavat asiat: 

Pyyntöpäivämäärä 
Tilaava organisaatio 
Organisaation yhteyshenkilö yhteystietoineen 

Nimi 
Osoite 
Puhelin 
Faksi 
Sähköposti 

Sanomaan liittyvät tietojärjestelmät 
Alustava sanoman käyttöönottoaikataulu 
Paikallistettavan sanoman tunnus 
Sanoman yleiskuvaus ja käyttötarkoitus 
Rakennekuvaus (kuten esim A02) 
Esimerkki 

Liitteeksi pyyntöön tulevat sanoman yksityiskohtaiset tiedot tietoryhrnäsisältöineen ja 
tietoarvoineen. 

V 

Muutos jo aikaisemmin paikallistettuun sanomaan 

Muutos jo aikaisemmin paikallistettuun sanomaan tehdään soveltuvin osin samalla 
menettelytavalla kuin uuden sanoman paikallistaminen. 






