




Sanoma-asiantuntijat 

• sovellus (2) 

• sovellusliitäntä (L) (2) 

• tekniikka (1) 

• HL7-asiantuntija (1) 

• projektipäällikkö (1) 
- isoja epämääräisiä projekteja ei halua (osaa) kukaan vetää 

- mikä ihmeen sanomasuunnittelu, eikös kyseessä ole 
valmiin ja kypsän standardin soveltaminen?! 

• muut toistaiseksi tunnistamattomat tahot (1) 





Järjestelmien liittäminen 
sanomapohjaisesti 

• Ei oteta kantaa eri järjestelmien sisäiseen 
rakenteeseen 

•	 löyhä liittämistapa, ei sido toista järjestelmää 

•	 Sovittava kuitenkin systeeminlaajuinen 
sovellustason protokolla ja asiat sovittava 
yksittäisten tietojen tasolle asti 

•	 Hyvin erilaisten järjestelmien liittämisessä 
joudutaan tekemään paljon konversioita 

•	 -> tämä vaikuttaa vähitellen uusien 
järjestelmien rakenteeseen 



-




Siirtyvät tiedot 

•	 yhteistoiminnallinen tietojoukko sovittava 

•	 organisaation sisäisesti muutakin tietoa, 
etenkin HL7-yhteyksillä 

•	 yleisesti hyväksyttyjen suositusten tekeminen 
kestää kauan 

•	 uuden version puuttuminen tai lisäyksien 
estäminen aiheuttaa tietokenttien pilaantumista 

- "puuttuvan tuolin ongelma": kaksi sanoman kenttää, joihin 
sijoitetaan kolmea eri tietoa eri paikoissa eri tavalla 

-	 koodistomuunnokset: kaikki vanhat koodit pitäisi kuljettaa 
mukana+huonouskerroin 





1) Integraatioalustassa 
- hyvä vaihtoehto ja ainoa, jos kyseessä "jäykät sovellukset" 

- ohjelmisto ei voi keksiä puuttuvia tietoja 

- tehtävä sanomakohtaisesti, vaikkakin suoraviivaista 
tiettyjen tietotyyppien kohdalla (HL7 tietotyyppi - > tietyt 
vakioryhmät OVTIEDI:ssä) 

2) Kommunikoivassa sovelluksessa 
- käyttäjä vai vaikuttaa mappaukseen tietoja täydentämällä 

3) sovellusrajapinnassa 
- pakko, jos ei ole integraatioalustaa ja sovellus ei osaa 
- usein helpointa 



Paikallistettu soveltamisohje 
tekeillä 

•	 Johdanto 
•	 suunnitteluohjeet 

•	 käyttöönotto-ohjeet 

•	 tiedon kuljetus alemmalla tasolla 

•	 lokalisointisäännöt (mitä saa ja kannattaa 
tehdä) 

•	 HL7-sanomien käyttöönotto 



Reunaehdot
 

• HL7 antaa mahdollisuuden dynaamisuuteen 

•	 toisaalta HL7 USA:lta pitäisi saada hyväksyntä 
kaikille muutoksille 

•	 paikalliset muutokset vähentävät 
yhteensopivuutta alkuperäiseen versioon 

•	 ohjaako HL7-standardi Suomen 
terveydenhuoltoa? 

•	 noudatetaanko standardia vai siirretäänkö 
tietoja 

Onko soveltamisessa ongelmia 

•	 ennen käyttöönottoa tiedot käytävä läpi kenttä 
kentältä: lähettäjä/vastaanottaja/sanoma 

• HL7:ssa tietojen merkitys tarkoin fixattu, 
vaikka se onkin tarkoitettu sisäisessä siirrossa 
joustavaksi (mertkitystä ei saa muuttaa) 

•	 toisesta järjestelmästä puuttuvat käsitteet 

•	 standardista puuttuvat tiedot 

•	 käsitteiden erilainen tulkinta eri sovelluksissa 



Sanomien käyttöönoton peruskaavio 
HL7-yhteyden ja sanomien käyttöönotolla halutaan toteuttaa tietty toiminnallisuus eli soveJlustason 
protokolla. Sovellustason protokolla voi olla olemassa tai sellainen kehitetään itse. Koko prosessin 
aikana täytyy työryhmässä olla henkilö, joka tuntee mitä tietoja tietoryhmätasolla on olemassa. 
Työjärjestys on pääpiirteissään seuraava: 

1. Kehitetään/valitaan sovellustason protokolla 

2. Valitaan/etsitään tapaukseen parhaiten sopivat sanomat 

3. Päätetään mitä vapaaehtoisia tietoryhmiä sanomista käytetään (pakollisia on pakko 
käyttää) 

4. Päätetään käytettävät vapaaehtoiset tietokentät (pakollisia on pakko käyttää) 

5. Sovitetaan sovellusten tiedot HL7-tietokenttiin eli valitaan kullekin tiedolle oma 
kenttänsä 

6. Päätetään käytettävät koodistot, jos siihen on sanomien puolesta mahdollisuus 

7. Päätetään missä koodisto- ja tietotyyppimuunnokset tehdään 

8. Tehdään tarvittavat lisälokalisoinnit 



sovellustason 
protokolla 

tietokentät 

tietoryhmät 

sovellusten 
vaatimukset 

Sanomien käyllöönoton peroskaavio 



Suomen HL7-yhdistys 

•	 perustettu 1996 

•	 jäseniä 1998 alussa n. 50 

•	 pääosin yrityksiä 

•	 HL7-yhdistys hoitaa HL7-maailmassa samoja 
tehtäviä kuin STY OVT/EDI-puolella 

•	 kiinteä yhteistyö Kuntaliiton OVT
koordinaatioryhmän kanssa 

•	 merkittäviä tuloksia yhteistyöllä ja Tekesin 
rahoituksella 



Paikallistamistyö 

• ristiriitojen välttäminen standardin 
noudattamisessa 

• OVT/EDI-puolella STY-tehnyt työryhmissä 

• HL7-puolella HL7-yhdistys koordinoinut 
- perustyö keväällä 1997 (Datawell, Tietotarha, VTT, Promed) 
- "paras mahdollinen arvaus" 

• paikallistaminen edellyttää toteutusprojekteja 
- toteutusprojektit vaativat tietyt perusmäärittelyt 



Projektit kevät/kesä -98
 

•	 koodistojen läpikäynti (STAKES, Kuntaliitto, 
VTT, Medici Data) 

-	 luodaan yleinen koodistopohja Stakesille myös muuta 
terveydenhuoltoa varten (esim. HILMO, OVT) 

•	 Soveltamisohje ja paikallistamisen pelisäännöt 
- alkuvaihe Tietotarha 

- loppuvaiheessa myös Datawell, Medici-Data, Prowellnes 

•	 Paikallistamistyön korjaus 

•	 Prowellnesillä menossa arkistosanomien 
määrittely 

HL7 versio 3.0 

•	 Oliopohjainen 
•	 Soveltaa OLE ja CORBA-arkkitehtuureja 

•	 Kenties kuvan ja äänen lähetys? 

•	 Abstraktin tason sanomakuvaukset ASN.l 
kuvauskielellä 

•	 Tiukentaa tiettyjä määrityksiä (milloin mikäkin 
on pakollista) 

•	 sovellusten roolit (mitä tapahtumia ja 
toiminnallisuutta sovellus tukee) 





LiiteA 

HL7-koordinaattorin tehtävät 

Koordinaattori toimii HL7-yhdistyksen "työrukkasena" hallituksen alaisuudessa. Käytännön toimillaan koordinaattori 
vastaa yhdistyksen sääntöjen 2 pykälässä kuvatun perusajatuksen toteutumisesta. Koordinaattorin apuna toimii 
tiedotuskoordinaattori, jonka toiminnasta varsinainen koordinaattori myös vastaa. Koordinaatiotoimintaan ei kuulu 
varsinaisten koulutustilaisuuksien järjestäminen. 

Koordinaation osa-alueet 

Implementoinnin konsultointi (projektituki) 
HL7-yhdistyksen yritysjäsen voi saada HL7-projektiin tukea 2-3 päivää. Yrityksen pitää maksaa koordinaattorin 
mahdolliset matka-, majoitus ja päivärahakulut, mutta varsinainen tuki on yritykselle ilmaista. Konsultointi voi tapahtua 
paikan päällä projektipalavereissa tai puhelinkonsultaationa. Koordinaattorin tuoma lisäarvo projektiin on se, että 
koordinaattori tuntee HL7-standardin ja tietää miten vastaava ongelma on muualla ratkaistu. Pyrkimyksenä onkin 
mahdollisimman yhdenmukaisten ratkaisujen aikaansaaminen. Koordinaattori ei tee projekteissa varsinaista 
sanomanmääritystyötä, vaan lähinnä neuvoo ja tarkastaa. Koordinaattori voi konsultoida myös sovellustason 
protokollassa ja muissa integraatioon liittyvissä kysymyksissä (integraatioalustat). Pääasiassa implementoinnin 
konsultointi on kuitenkin sanomien hyväksikäyttöön ja paikallistamiseen liittyvää tukea. 

Selvitystyö 
Jos projektituen kysyntä ei ole kovin suurta, voi olla tarpeen ja resurssien puolesta mahdollista, että koordinaattori 
ryhtyy itse selvittämään tärkeiksi katsomiaan kysymyksiä eri projekteissa. Tällöin mahdolliset matka-, majoitus ja 
päivärahakulut tulevat yhdistyksen maksettavaksi. Jäsenistö voi myös ilmoittaa koordinaattorille selvitystä vaativia 
kysymyksiä, vaikka ne eivät suoranaisesti liittyisikään meneillään oleviin projekteihin. 

Yhteydenpito yrityksiin 
Yhteydenpitoa yrityksiin hoidetaan käytännössä implementoinnin konsultoinnissa ja selvitystyön yhteydessä. 
Koordinaattori yrittää pitää yhteyttä myös muihin yrityksiin HL7-valmiuksien selvittämiseksi ja yhdistyksen tunnetuksi 
tekemiseksi. Yhteydenpito yhdistykseen kuulumattomiin yrityksiin voisi auttaa jäsenhankinnassa. 

Projektien inventointi 
Projektien inventoinnin tulokset sijoitetaan yhdistyksen palvelimelle. Implementoinnin konsultoinnin ehtona tulisi olla, 
että projekti antaa ainakin osan sanomamäärityksiin liittyvästä dokumentaatiosta yhdistyksen käyttöön. Informaatiota 
inventointia varten saadaan myös selvitystyöstä ja yhteydenpidosta yrityksiin. Inventoinnilla pyritään kartoittamaan 
olemassaolevat ja tulossa olevat HL7-projektit. Lisäksi yritetaan saada kerätyksi mahdollisimman paljon informaatiota 
yhdistyksen muille jäsenille jaettavaksi. 



SIG·toiminnan tuki 
Koordinaattori toimii SIG-toiminnan koordinoijana ja kokousten kokoonkutsujana ja osallistuu itse kokouksiin. Kullakin 
SIG:ilIä on kuitenkin oma puheenjohtajansa, joka vastaa kyseisestä SIG:istä. SIG-toiminnan tulokset saadaan 
yhdistyksen palvelimelle koordinaattorin kautta. Koordinaattori miettii minkälaista SIG-toimintaa pitäisi olla olemassa. 
Julkisuudessa on puhuttu seuraavien SIG:ien tarpeellisuudesta: 

• laboratoriojärjestelmät 
• tehohoidon järjestelmät 
• DICOM3-standardi ja kuvaverkot 

Lisäksi voisi olla tarpeen: 

• HL7-0VT 
• Corbamed 
• HL7 versio 3 

Kansainvälisen toiminnan seuranta 
Koordinaattori seuraa kansainvälistä toimintaa ja mahdollisuuksien mukaan myös osallistuu siihen. 

Sanomien hyväksyminen 
Koordinaattori tarkastaa hyväksytettäväksi tulevat sanomasuositukset. Käytännössä sanomien lopullista hyväksymistä 
varten olisi syytä perustaa sanomatoimikunta, joka ottaisi kantaa koordinaattorin esiintuomiin ongelmiin, joihin ei ole 
selkeää ratkaisua, vaan lopputulos tulee olemaan neuvottelemalla saatu kompromissi. Muilta osin sanomien 
hyväksymismenettelyprosessi pidetään ennallaan. 

Tiedotustoiminta 
Koordinaattori vastaa myös tiedotustoiminnasta. Tiedotuksen käytännön hoitamisesta vastaa tiedotuskoordinaattori. 
joka valmistaa julkaisukelpoiset aineistot, joiden informaatiosisältö on tuotettu yhdessä varsinaisen koordinaattorin 
avulla. Tiedotustoiminta hoidetaan www-palvelimen (www.h17.fi) avulla. Palvelimella nykyisin olevan aineiston lisäksi 
sinne pyritään luomaan vuoden 1998 aikana seuraavat kokonaisuudet: 

• elektroninen tiedotuslehti 
• lista kysymyksistä ja vastauksista (FAQ. ratkaisutietokanta) 
• SIG-pöytäkirjat ja materiaalit 
• Jatkuvasti päivittyvä lista HL7-projekteistaja niistä saatu dokumentaatio 
• postituslista jäsenistölle (news-periaatteella) 
• sanomien hyväksymisen apuvälineet Uulkinen kommentointi) 

Tarkempi sisältö suunnitellaan yhdessä tiedotuskoordinaattorin kanssa. 

Koordinaatiotoiminnan kehittäminen 
Koordinaattori kehittää jatkuvasti koordinaattorin tehtävälistaa ja tekee vuoden lopulla suunnitelman 
koordinaatiotoiminnasta seuraavaa vuotta Ua uutta koordinaattoria varten). 




