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Tällä hetkellä yhdessäkään suomalaisessa yliopistosairaalassa ei ole toimivaa elektronista 
sairaskertomuskokonaisuutta. Sairaalaympäristö on sähköisen sairaskertomuksen kannalta monine 
erikoisaloineen ja monimuotoisine tietoineen huomattavasti vaativampi kuin terveyskeskuksen 
toimiympäristö. Siksi terveyskeskuksiin kehityt graafisetkaan ohjelmistot eivät suoraan sovellu 
sairaalakäyttöön. Tiedon syötön lisäksi myös tiedon helppokäyttöinen esittäminen on haasteellista. 
Käyttäjien hyväksyntä on aivan oleellista uuden työkalun käyttöönotolle. Vasta Internet-teknologian 
nopea kehitys on tuonut saataville työkaluja, joilla monimuotoinen multimediakertomus voidaan 
toteuttaa. 

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä käynnistettiin vuonna 1995 ESKO-hanke (Elektroninen 
SairausKertOmus), jonka päätavoitteeksi asetettiin sähköisen sairauskertomuksen määrittely ja 
toteuttamisen suunnittelu. Seuraava vuonna hankekokonaisuuteen lisättiin erityisvastuualueen 
telelääketieteen palvelujen kehittäminen sekä sähköisten tietopalvelujenjäIjestäminen 
henkilökunnalle ja potilaille. Nähtiin, että verkkoympäristö tarjoaa mahdollisuudet 
käyttäjäystävällisten kokonaispalvelujen järjestämiseen. Hankkeessa pilotoidaan verkottunutta 
alueellista toimintamallia. 

Työn lähtökohtana oli nykyisen sairauskertomuksen rakenteen ja sisällön selvittäminen ja 
arkistointitarpeen määrittely. Työn aikana ilmeni sairaalassa käytettävän kertomuksen 
monimuotoisuus: OYS:sa on käytössä on laskutavasta riippuen erikoisalalehtien lisäksi noin 180 
erilaista lomaketta! 

ESKO:n pilottiversiossa testataan verkkokertomuksen toimivuutta. Perusratkaisuna on nykyisten 
ATK-pohjaisten tietovarastojen hyödyntäminen, jolloin potilashallinnon, laboratorion ja röntgenin 
tietoja voidaan jo tässä vaiheessa käyttää 1990-luvun alusta alkaen. Ytimenä on WWW (World 
Wide Web) -teknologialla toteutettu liittymäohjelmisto, jonka avulla eri järjestelmien tiedot tuodaan 
käyttäjälle graafiseen selainikkunaan (esi. Netscape, Internet Explorer). Liittymäohjelmiston alla 
ovat varsinaiset tietovarastot ja operatiiviset jäIjestelmät. Järjestelmän jako neljään tasoon ja 
modulaarisuus takaa sen, että varsinaisia tietovarastoja ja operatiivisia jäIjestelmiä voidaan 
kehityksen myötä joustavasti vaihtaa. Tämä on tärkeää, koska terveydenhuollon atk-järjestelmien 
elinkaari on pitkä, 10 - 15 vuotta. 

Tiedon esityksen lisäksi tiedon syötön on oltava toimiva. ESKO-pilotissa on kehitetty sekä 
Windows-maailmassa että WWW-maailmassa toimivat suoran tekstin syöttöohjelmat. 
Lomakkeiden syöttöä varten on kehitetty lomakkeenhallintatyökalu, jolla lomakepohjat voidaan 
säilyttää mahdollisimman paljon paperikertomuksen kaltaisinaja siten helpottaa siirtymävaihetta. 

Maaliskuussa 1998 ESKO oli käytössä kirurgian, lastentautien ja radiologian klinikoissa ja sitä 
oltiin asentamassa sisätautien klinikkaan. Eri työpisteissä kokeillaan eri osa-alueita. Kuva ja teksti 



on pystytty yhdistämään radiologian klinikan kuva-arkiston (PACS) työasemissa. Digitaaliseen 
konekitjoitukseen siirtyminen mahdollistaa epikriisien sähköisen jakelun. 

Sairaskertomuksen verkottuminen ja WWW-teknologian käyttö mahdollistaa uudenlaisen 
siirrettävän sairaskertomuksen. Saumattomien hoitoketjujen kannalta on oleellista, että tieto liikkuu 
potilaan mukana. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä tehdyn selvityksen mukaan 
terveyskeskukset pitävät ensisijaisina palveluina sähköisen lähetteen ja hoitopalautteen 
toteuttamista. ESKO-toimintamalli mahdollistaajo nyt tietoturvallisia yhteyksiä käytettäessä 
potilaan luvalla pääsyn terveyskeskuksesta esimerkiksi epikriisilehdelle. Näin terveyskeskuslääkäri 
voi katsoa tiedot sähköisesti, vaikka hänellä ei olisi sähköistä kertomusta omassa 
terveyskeskuksessaan. Samoin elektroninen lähete on mahdollista toteuttaa etäikkunana suoraan 
sairaalan jätjestelmään. 

Verkkoteknologian nopea kehitys on tuonut käyttöön työkaluja, joilla sähköinen verkkokertomus on 
mahdollista toteuttaa. Kehitys vie WWW-teknologian suuntaan sairaskertomuksissa sekä 
Yhdysvalloissa että Euroopassa. Yleisen tietotekniikan käyttö laskee sekä ohjelmisto-, että 
koulutuskustannuksia. Suurin muutos on tapahtumassa asenteissa: yhteen laitokseen sidotun tiedon 
sijasta on alettu puhua potilaan mukana siirtyvästä tiedosta ja hoitoverkoista. 
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