
HL7 
Health Level Seven 

HL7-tietofonnaatin käyttö kliinisen 
laboratorion tietojärjestelmissä 

• mitä HL7 lar1<.oittaa 
• missä sitä nyt hyödynnetään 
• miten sitä voitaisiin käyttää vielä 

tehokkaammin 

HL7 

Amerikkalainen HL7-organisaatio
 
HL7-sanomasandardi
 

Suomalainen HL7 Finland ry.
 

Miksi HL7 

Erilaiset tietojärjestelmät
 
Yhtenevät tietotarpeet
 

Standardi tapa
 





Mylabo
HL7 ja OVT/EDI
 

Mitä yhteistä
 

Sama toiminta-alue
 
Automaattinen tiedonsiirto
 

Yhdistävät erilaisia tietojä~estelmiä
 

Molemmissa välittäjäohjelmisto
 
Mahdollistavat ohjelmistojen itsenäisen kehityksen
 

MylabO 
Integraatioalusta 

sovellus-sanomatyyppiparien kontrollointi 
lähetettyjen sanomien seuranta 
ongelmatilanteista toipuminen 

CC:t, MGate 

ModuLab HL7 

• KEHITYSTYÖTÄ v. 1997 alkaen 
• HL7-SUOMENNOKSET 
• ML2, Samba 
• ohjelmamoduuli, joka liitettävissä 

ML2-laboratoriojärjestelmään 
• välttämätön väliohjelma 



ModuLab HL7 

Laboratoriotietojen
 
siirtoon
 

erityyppisten
 
tietojärjestelmien välillä
 

-.:• 

ModuLab HL7 

• tutkimuspyyntöjen vastaanotto 
• tulosten lähetys 
• potilaskohtaisen tuloskyselyn lähetys 
• vastaaminen potilaskohtaiseen tuloskyselyyn 
• sanomien kuittaukset 
• eräpohjainen pyyntöjen lähetys 



ModuLab HL7 

• Integraatioalustaliitäntä 
tai 
• peräkkäistiedostoliitäntä 

(vain hitaaseen tietojensiirtoon) 

ModuLab HL7 

Tielosisällö: 
kliininen kemia 
kliininen mikrobiologia 
pyynnöt ja tulokset 
pyynnön lisätiedot 
potilaskohtaiset tuloskyselyt ja niiden tulokset 
tekstipohjainen tulos; lausunnot 
mikrobiologian strukturoidut tulokset 

Toteutuneet HL7-hankkeet 

• muutaman kuukauden pienhankkeita 
• 3 - 4 osapuolta 
• sanomaliikenne 10 - 2000 sanomaalvrk 



ModuLab HL7 

• Keski-Suomen keskussairaala 
• Satakunnan keskussairaala 
(kaksi asennusta) 

• HYKS I ML I ML2 
(kaksi asennusta) 

• Kymenlaakso, kaksi ML2-asennusta 
• Pieksämäki 

HL7 

Yhleistyökumppanil 
·SNI 
• Digilal 
• SofiemaOy 
·HP 
• MediGroup Oy 
• Berner, eN 

M labo 
Y K I k ' h 't ,..ymen aa son sairaan OlOP"rI 

QRY 



HL7-hankkeiden tehostaminen 
• normaalit moniorganisaatioprojektien ongelmat; 

projektinhallintaa on aina varaa tehostaa 

sanomalähteenä yhteinen HL7
 
osapuolien kanssa sovittava
 
"liian" tarkasti yksityiskohdista
 

projektien seuranta oltava tarkkaa
 
erikoisosaaminen
 

jälkihoito - ylläpito
 

MylabO 
HL7 vrs. OVT/EDI
 

Perustuvat erilaiseen toiminta-ajatukseen
 

• erätoiminnot• nopea 
• sanomat kerääntyvät • pienemmät sanomat 
rajapintoihin• sanomakuillaukset 
• eri aloilla omat vakiona 
sanomasuosituksensa• standardi kailaa koko 

terveydenhuollon 

MylabO 
Onko OVT:sta opittu? 

PYVAYL-EDI on rakennettu 
yleensä hitaaseen 

tiedonsiirtoon 

HL7:ssa on pyritty siirron 
nopeuteen ja 

kuittaustietoihin 



M labo 
y K I k ' h 't .. ,ymen aa son sairaan OlOP"rI 

QRY 

• ML2:een liitetyllä ohjelmalla 
kysytään 
tietoja toisesta jä~estelmästä 

• ML2 palauttaa tulostietoja toisen 
järjestelmän tekemään kyselyyn 

• interaktiivinen 
• nopeus riippuu tulosten määrästä 
• logien ki~aaminen tapahtumista 

MylabO 
Kymenlaakson sairaanhoitopiiri 

QRY 

KAS/ML2 kyselee - KOKSIML2 vastaa
 
KOKS/ML2 kyselee - KAS/ML2 vastaa
 
KOKS/ML2 kyselee - KSTKlF vastaa
 
KSTKlF kyselee - KOKSIML2 vastaa
 

MylabO 
Kymen laakso-HL7 

Pyyntö-vastaus -liikenne
 
Taustarekisterien yhteiskäyttö
 

Pyyntöjen lisätiedot
 
Sa~apyyntö 

Tulosten katsominen Finstarista 



M labo 
Y K I k ' h 't ,..ymen aa son sairaan 01 OP"rJ 

HL7-QRY 

• integraatioalusta on nopea 
• toisinaan hitautta tulosten poimintaohjelmissa 
• tietosuoja 
• väliaikaishenkilötunnukset, potilaan valinta 
• ohjelmien kehitystä tehty testauksen aikana 

Ongelman 
selvittämisen 
kesto 
määräytyy 
ongelman 
VAIKEUDEST 

HL7-tuki 



Hyks - HL7 

Gastro-HL7
 
Automaattinen tuloslähetys
 

Meilahden tehohoidon osastolle
 

Automaatiohanke
 

HL7:n etuja 

• nopea tiedonsiirto 
• ongelmien selviäminen välittömästi 
• toimivuus 
• HL7-kokemukset kattaa jo pyyAYL:n 

Mylabo
Haittoja HL7:ssa 

uuden teknologian ongelmat
 
- tiedonpula
 
- soveltamisohjeet
 

ohjelmiston/toimintojen kattavuus 
logien ja virheiden seuranta sovellusohjelmassa 



MylabO 
Mitä HL7 mahdollistaisi 

ustelu eri jä~estelmien välillä 
~n tietojen hakuoperaatiot 
visten toimintojen keskellä 

aattiset toiminnot 

Iytoiminnot, alueellistaminen 

tuki@mylab.fi 

ModuLab HL7 kuuluu Mylab Oy:n 
ylläpitämien ohjelmistojen piiriin 

03 - 3165 810 

Tuki 

mailto:tuki@mylab.fi



