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Kymenlaakson lääkäriverkkoprojekti käynnistettiin vuoden 1998 alusta tavoitteinaan 
elektronisen konsultaatio/lahetejarjestelman luonti siten, että se mahdollistaa hoitoketjujen 
seurannan ja sisältää päätöksenteon tukijärjestelmiä ja keskustelufoorumin alueen 
lääkäreille. Projektissa on mukana Kymenlaakson sairaanhoitopiirin lisaksi kaikkien 13 piirin 
kunnan lisaksi Ruotsinpyhtää ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulu sekä Kymenlaakson 
liitto. Projektin aikana tavoitteiden asettelu on tarkentunut siten, että korostetaan erityisesti 
yhteistyön parantamista perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä. Llusi 
toimintatapa mahdollistaa moninaisten tietojen valittamisen hoitavien lääkäreiden välillä. 
Järjestelmä mahdollistaa myös helpon tavan konsultoida erikoissairaanhoidosta 
perusterveydenhuoltoon päin. Projekti loppuu 30.9.2000, minkä jälkeen käytetäiin 
normaalina toimintana opittua järjestelmää. 

Hankkeen tekninen ratkaisu perustuu olemassa olleiden ratkaisujen hyväksikäyltöön. 
Yhteydet hoidetaan INTERNET-verkon kautta ja sovellus toimii Windows NT-palvelimella. 
Työasemissa on Windows NT, 95 tai 98 ja kayttöliittymana käytetään INTERNE'T 
EXPLORER tai NETSCAPE- selainta. Käyttäjätunnistus ja salaus hoidetaan Instrumentointi 
Oy:n SecGo-tuotteilla. Käytännössä jokaisella lääkärillä on henkilökohtainen toirnikortti ja 
sen lukija työasemansa yhteydessä ja lääkäriverkkoon pääsy edellyttää kortin lisäksi oikeaa 
PIN-koodia. Itse KONSU-ohjelmisto on DATAWELL Oy:n ja Compaq Computer Oy:n 
kehittämä. Sairaanhoitopiirin MUSTI-järjestelmiin integraatio on toteutettu HL7-sianomina 
DATAGATE-ohjelmiston avulla. Terveyskeskukset ovat ratkaisseet omiin 
potilastietojarjesteImiinsa integraation eri tavoin, kaikissa ei suoraa integraatiota ole tehty ja 
lääkäriverkko voidaan käyttää erillään vaikka sairaskertomukset olisi edelleen paperilla. 

Järjestelmän kayttö aloitettiin osassa terveyskeskuksia ja erikoisaloja huhtikuus!ja 1999. Nyt 
kaikki erikoisalat keskussairaalassa ovat liittyneet käyttäjiksi, samoin Iahes kaikki 
aluesairaalan erikoisalat. Sairaanhoitopiirin alueella toimivista terveyskeskus- ja 
erikoislaäkareistä Iahes kaikki ovat saaneet käyttökoulutuksen ja konsun kayttö lisääntyy. 
Lähetteiden kulun on voitu todeta nopeutuneen ja myös konsultaation palauttee~n 
mahdollisuutta on käytetty hyväksi. Varsinaista seurantatietoa verkon vaikutuksista ei ole 
vielä käytettävissä. 

Lääkäriverkko on ollut hanke, johon on panostettu työtä ja investointeja. Sen on todettu 
tuovan uusia mahdollisuuksia yhteistyön parantamiseen ja mm alueellisten hoito-ohjelmien 
laatiminen, arviointi lääkäriverkon keskustelusivuilla ja liittäminen lääkäriverkkoon 
ohjeistukseksi on todettu olevan erinomainen yhteistyön tapa. Lisäksi myös kurinat voivat 
omilla sivuillaan ohjeistaa erikoissairaanhoidon lääkäreitä mm jatkohoitojarjestelyista. 
Terveyskeskusten uusimiin lääkärin työasemajärjestelmiin on voitu myös liittää rnuita 
päätoksenteon tukijärjestelmiä, joiden avulla itse toimintaa voidaan tehostaa. 

Kymenlaakson lääkäriverkko on järjestelmä, joka on hyvin myös muiden alueiden 
perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteyksien ja yhteistyön perusrai:kaisuksi 
otettavissa. 


