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Esa Korkeela 

Sa h köisen sairauskertomu ksen implementoiminen erikoissairaan hoitoon on 
ollut vuosikymmenien yritystä. Erikoissairaanhoidon monimutkaisuus on 
tyrmännyt pienessä maassa rohkeita yrittäjiä toisaalta isot eivät hekään olleet 
riittävän rohkeita. 

Tietojärjestelmien integraatio onnistuu vapaassa kilpailussa vain kaupallisten 
motiivien ohjaamana ellei kunnalliseen ohjaamiseen ole mahdollisuutta. 
Kaupalliset intressitkin integraatioon olisivat olemassa, mutta toistaiseksi 

-. riittävää painetta integraatiopintojen ohjelmoimiseen ei ole. Epavarmassa 
tilanteessa Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri on kehittänyt mallia, jossa 
suojaudutaan muun muassa tietoja jestelmia tuottavien yritysten 
uudelleenorganisointeihin ja sen myötä hyvässä uskossa ostettujen tuotteiden 
tuotetuen loppumiseen. 

Pohjois-Ka jalan keskussairaalassa on na hty saumattoman sa h köisen Ia hete- 
palauteja jestelman toimiminen keskussairaalan ja avoterveydenhuollon välillä 
edellyttävän toimivaa sähköistä potilaskertomusja jestelmää molemmissa 
paissa sekä molempien tietoja jestelmien ainakin osittaista integraatiota. 
TERVE-projekti on käynnistetty vuonna 1995 kehittämään Pohjois-Karjalan 
sairaanhoitopiirin alueelle saumaton sairauskertomus-Iahete-palaute- 
järjestelmä 

Pohjois-Ka jalan sairaanhoitopiirin mallissa on tarkoitus luoda alueelle yhteinen 

- sa tiköinen sairauskertomusarkisto eli tietokanta. Tietokanta rakennetaan siten, 
että tietojen poimiminen ja muuttaminen ei ole kiinni käyttöliittymästä tai 
selainohjelmasta. Tietokannan avoimuus on keskeinen vaatimus. 

ASETETUT TAVOITTE ET 

Lahetepalauteja jestelma toimii älykkäästi vain, jos jarjestelma on 
yhdenmukainen sairaalan sisällä ja sairaalan ulkopuolella tai integraatio 
ja jestelmien välille pyritään ainakin saamaan riittavalle tasolle. 
Kayttöliittymat ovat käyttäjän kannalta merkittäviä, ja jestelman kehittäjän 
kannalta kuitenkin sekundaarista. Silti Ia hetejärjestelmän ja 
sa ira uskertom usja jestelma n on oltava käyttöliittymiltaan loogiset mielellään 
analogiset. Konsultaatio ja Ia hete ovat periaatteiltaan samanlaiset, toisessa 
konsultoidaan sairaalan sisällä toisessa konsultoidaan sairaalaa, osoite määrää 



toiminnan luonteen. Lahetteen tai konsultaation pitää toimia myös eri 
henkilöstöryhmien välillä. 

Ehdoton vaatimus on, että järjestelmän on oltava vakaa. Kayttökatkot ja 
ohjelman kaatuminen eivat sovi kriittisen tiedon välitykseen. Yksi tietokanta ja 
testatut ohjelmat luovat toiminnalle vakaan alustan. Samoin tietosuojauksen 
on oltava luotettava. 

Ja jestelman on mukauduttava eri kayttajaryhmien tarpeisiin. Ja jestelman 
opettaminen ja omaksuminen on oltava helppo, koulutus oltava helppo ja 
kustannuksiltaan hyva ksyttava. Motivoiminen ja jestelman opiskeluun on 
oltava helppoa. 

Sairaanhoitopiirin erilaisten dokumentointija jestelmien ja sairaalan uuden 
dokumentaatioja jestelman integraatiokysymykset on selvittävä mielellään 
etu käteen ja löydettävä eri osapuolten hyva ksyma ratkaisu. Vanhoista 
ja jestelmista johtuen uuden ja jestelman käyttöönotto on voitava tapahtua - 
vähitellen. Nyt käytössä olevat ja jestelmat elävät vielä vuosia ja uuden 
ja jestelman on integroiduttava niihin siten, että varsinainen tuotanto eli 
sairaanhoito ja terveydenhuolto, eivat hairiinny 

Ja jestelman on oltava joustava, muuntua reaaliajassa eli muutokset on 
pystyttävä tekemään heti. Sairauskertomusjajestelman on kyettävä 
käyttämään hyväkseen tietokoneen mahdollisuuksia. Informaation 
valittamisessa kuvan käsittelyyn kiinnitetään erityinen huomio. 

Järjestelmää ei haluta suunniteltu pel kastaan medisiinisen tiedon 
tallentamiseen vaan hoitotiedon ja mahdollisten muiden palvelu osastojen 
tiedon tallentamiseen, jolloin voidaan pohtia kyseisten organisaatioiden välistä 
tehtavaja koa, miettiä paallekkaisyyksien va hentamista seka pyrkiä 
saumattomuuteen. 

KAYTANNON TOTEUTUS 

Nyt kehitetty dokumentaatioja jestelma on toimiva seka sairaalan sisalla eri 
osastoiIIa että sairaalan ulkopuolella eli Iahetejajestelmana. Ratkaisu 
tietohallintaan löytyi muodostamaIla sairauskertomusjajestelmasta ja 
Iahetepalautejajestelmästa yksi yhteinen tietokanta erotellen eri 
kayttajaryhmat toisistaan loogisesti. 

Ohjelma on osoittautunut toimivaksi kaikilla keskeisilla erikoisaloilla. 
Lahetekaytantö takeltelee syystä, että toistaiseksi ei ole ollut mitään 
sahköisessa muodossa Iahetettavaa. Toinen syy on ollut siinä, että lääkäreiden 
perehdyttamisessa ollaan oltu myöhassa, asennemuokkauksessa jarjestelman 
hyväksymiseen. Neljän terveyskeskuksen kanssa on lähetetty n. 100 Iahetetta, 
joista osa ns. testilahetteita. Tietotekrristen ongelmien ratkaisemiseksi ollaan 
tehty uusia toimintajärjestelyja. 



Kehitetyn kertomusja rjetelman kayttöliittyma kehittyy koko ajan, mutta jo 
nykyisellään se on toimiva. Kayttöliittyma on kaikille kayttajaryhmille likimain 
samanlainen, fyysisestä paikasta (sairaala/terveyskeskus) tai käyttäjän 
oikeuksista (lääketietieteellinen sairauskertomustieto/ hoitokertomustieto) 
riippuen voi olla pieniä kayttötarkoitu kseen liittyvia eroja. Eri koisala kohtaiset 
jaottelut seka kayttajakohtainen jaottelu toimivat ongelmitta. Hoitajalähete ja 
hoitokertomus toimivat samalla tavoin kuin perinteinen Iaakariperusteinen 
sairauskertomusjarjestelma ja ovat samassa tietokannassa yhdistettävissä 
yhteiseksi potilastiedoksi. Samatietokanta-ideologia pätee niin hal uttessa 
muidenkin hoitoketjuun osallistuvien tuottamaan tietoon, siis saumattomuus 
on toteutettavissa. 

Dokumentointiohjelman perusrungon muodostaa Doctorex-ohjelma (FinnPC 
Oy, Kerava), jota tarvittaessa avustaa dokumenttien maIIintamissoveIIus. 
Molemmat ohjelmat ovat puhdistuneet ohjelmallisista virheistä vuosien käytön 

- myötä ja niiden toiminta on osoittautunut luotettavaksi. Ohjelman kaatuminen 
on ollut hyvin harvinaista. Palvelimien 'clusterointi' on varmistanut toiminnan 
keskeytymattömyyden. 

Lahetepalauteja rjestelma on suojattu usealla tasolla: käyttäjäryhmä, PIN- 
koodi, SecGO-turva kortti, palomuuri, Doctorex-suojaus. Tietojärjestelmän 
suojausominaisuudet ovat niin hyvät, että on esiintynyt jonkinverran ongelmia 
suurehkojen tiedostojen (esim.kuvatiedostojen) siirroissa seka suojauksen läpi 
lähettävän yksikön oheislaitteiden (kirjoittimien) toiminnassa, mikä osaltaan on 
vaikeuttanut avosektorin Iahetekokeiluja. Asian on korjannut palvelimeen 
asennettu lisäohjelmisto ja tällä hetkellä avosektorin testausyksiköt pystyvät 
myös omissa ohjelmissaan käsittelemään sairaalaan Iahetettavaa tietoa seka 
siirtämään palautetietoa ja rjestelmaansa. La hettavien lääkäreiden kannalta 
palautetietojen siirtäminen omaan tietoja rjestelmaan koetaan oleellisena. 
Käyttäjän kannalta suojaus on saatu riittävän heIppokayttöiseksi ei ka 

- testauksessa ole moitittu PIN-koodin ja SecGo-kortin aiheuttamaa 
yhteydenoton viivetta. 

Kullakin kayttajälla on niin sovittaessa mahdollisuus valita tapansa 
dokumentoida sairauskertomustietoa. Perinteisesti Iaa karit tuottavat 
sairauskertomustietoa sanellen nauhalle, josta se sitten puretaan 
paperidokumentaatioksi. Sanelu on mahdollista myös tässä järjestelmässä. 
Osastosihteerit voivat ki rjoittaa lääkärien sanelut entiseen tapaan ja sähköinen 
arkisto täyttyy samalla kun siirtymävaiheen aikana tuotetaan paperitulosteet 
sairauskertomuskansioihin Iaa kareiden luettavaksi. 

Mi kali Iaa karit haluavat, he voivat täyttää myös stru kturoitua 
sairauskertomustietoa suoraan jar-jestelmaan, jolloin jatkossa useita tiedon 
tuottamiseen liittyvia välivaiheita voidaan jättää pois (sairauskertomusten 
tilaus ja haku arkistosta, sanelun purku, kirjoitus, palautus arkistoon jne.). 



Sähköinen sairauskertomusja rjestelma mahdollistaa myös erilaiset mallit 
vapaan tekstin ja tiukan strukturoidun tiedontuoton väliltä. 

Mallintaminen eli jokaiseen toimintoon optimoitu malliehdotus ohjaa käyttäjää 
tuottamaan tietoa sovittujen ohjeiden mukaisesti. MaIIintamisen avulla 
sairaalan hoitokaytannöista voidaan paremmin tiedottaa ja 
Iahetepalauteja rjestelmassa turhat potilaiden Iahettamiset vahentyvat. 
Tarvittaessa voidaan pyytää tarpeellista lisätietoa Iahettavasta yksikösta jopa 
ennen potilaan Ia hettamista vahentaen siten kustannuksia ja tehostaen myös 
potilaiden ajankäyttöä. Ohjeineen ja valikkoineen mallintaminen on osa 
käyttäjän päätöksenteon tukea. Mallintaminen on osoittanut toimivuutensa. 
TaIIa hetkellä ollaan sisällön muovaamisen vaiheessa. 

Terveydenhuoltoja rjestelman suuri kysymys on erilaisten 
informaatiojärjestelmien integroitavuus toisiinsa. PKSHP: n 
Iahetepalauteja rjestelman integroitavuus on alustavasti sovittu tasolle, jossa 
tarjotaan liitynnat avosektorin ja rjestelmiin, mutta avosektorin osuus on omien .- 

järjestelmien liityntapintojen selvittäminen. Avohoidon lääkärien (seka 
kunnallisen että yksityisen sektorin) toive on luonnollisesti pyrkiä 
ja rjestelmaan, joka on integroitu heidän omaan jarjestelmaansa. Kansallisten 
puhumattakaan kansainvälisten standardien soveltamisohjeiden puuttuessa 
useiden järjestelmien integrointi ei toistaiseksi ole TERVE-projektin tehtävä. 
Kaytarinössa integroimattomuuden seuraus on se, että tieto ei automaattisesti 
siirry keskusjarjestelmasta paikallisjarjestelmiin eli palautetieto ei mene 
itsestään terveyskeskuksen potilastietojarjesteImaan ellei sitä jokaisessa 
tapauksessa erikseen terveyskeskuksessa siirretä. 

Sairauskertomusja rjestelman opettamiseen ja omaksumiseen riittää Windows- 
osaaminen ja mallintamisen oivaltaminen. Dokumentointiohjelman perusidea 
on yksinkertainen ja käyttö helppo oppia, jolloin opettajina voivat toimia usein 
työtoverit ei ka työvoima pulasta kärsivä atk-va ki. Päätyö käyttäjien 
opetuksessa tulee olemaan Windows NT-kayttöjarjestelman perusteiden - 
opettaminen, itse dokumentointiohjelman oppii Windows-perusteiden myötä. 
Joensuun ammattikorkea koulun kanssa on käynnistetty keväällä 1999 
yhteistyö, jonka tarkoituksena on kartoittaa terveyden huoltohen kilöstön atk- 
taitoja ja opettaa PC-taitoja ja tarpeen mukaan dokumentointiohjelmaa. 
Dokumentointiohjelman jyrkkä oppimiskayra tarkoittaa kustannussaastöa. 

Kehitetyn dokumentointijarjestelman erityispiirre on reaaliaikaisuus. 
Malli pohjia voivat työstää ja muuttaa periaatteessa kaikki Iaa karit, hoitajat ja 
ne herikilöt, joille oikeus järjestelmään on kirjattu. Järjestelmän muutokset 
tapahtuvat valittömasti, samoin on mahdollista valittömasti korjata esiintyvät 
virheet. Kyseessä on nopean evoluution järjestelmä; kalkki osallistuvat sisällön 
tuottamiseen ja oikeiden toimintalinjojen etsimiseen. Kun havaitaan 
ja rjestelman muutosten määrän hidastuvan, voidaan ja rjestel mä sulkea siten, 
että vain maaratyilla heri kilöilla on muutosoikeudet. 



Doki.imentaatiojajesteIma on selkeästi paljon enemmän kuin 
sahköki joituskone, se käyttää hyväkseen tietokantaohjelman ominaisuuksia. 
Tietokoneen toimintatapojen opettaminen käyttäjille (sairaalassa ja 
avohoidossa) seka uusien suhtautumistapojen omaksuminen, tietokoneen 
mahdollisuuksien oivaltaminen ja hyväksikäyttö terveyderihuollossa tulevat 
olemaan haasteita kahden seuraavan vuoden kuluessa siirryttäessä sahköiseen 
ja jestelmaan. 

Seuraavan viiden vuoden aikana tullee kuvien kasittelylla olemaan 
sairauskertomusjarjestelmissa merkittävä rooli. PKSHP: n 
dokumentointijajestelmassa ollaan varauduttu kuvien siirtamisen ja 
tallennuksen koekayttöön jo nykykapasiteetin puitteissa. Kuvien käsittely ja 
tallennetun tiedon indeksointiominaisuudet motivoivat laa karit 
dokumentointija jestelman a ktiivikayttajiksi. Kuva materiaalin lähettäminen 
avohoidosta konsultaatioyksikköön voidaan olettaa tasmentavan potilaan 
ongelmaa, auttavan diagnostiikassa ja helpottavan hoidon suunnittelua. 

Ja jestelman käyttöönotto tapahtuu vähitellen. Sairaalan ~.ilkopuolella eri 
terveyskeskusten ja yksityisten Iaakariasemien mukaantulo porrastetaan, 
samoin porrastetaan sairaalan sisalla eri yksiköiden mi.ikaant~iIo. 
Siirtymävaiheeksi arvioidaan kaksi vuotta, eli vuoden 2001 lopulla sähköinen 
sairauskertomusja jestelma kattaa Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin ja 
Iahetepalauteja jestelma vastuualueen terveydenhoitoyksiköt. 

Siirtyminen terveydenhuollossa sahköiseen sairauskertomusjarjestelmaan on 
ollut strategisesti suui-i muutos, jonka huolelliseen suunnitteluun ei ole voinut 
panostaa liikaa. TERVE-projektissa on tehty seka oikeita että vääriä asioita, 
mutta myös opittu ymmärta maan asioita, jotka ovat perusedellytyksiä 
toimivalle sahköiselle sairauskertomus-lahetepalauteja jestelmälle. Asetetut 
ohjelmalliset ennakkotavoitteet saavutettiin syyskuussa 1999. 

- Vuonna 1995 aloitettu TERVE-projektissa on tullut läpimurto vasta 5 vuotta 
myöhemmin. Elokuusta 1999 lähtien helmikuulle 2000 on talllenteiden maara 

STRATEGIAN MUUTOKSET 

Dokumentointijarjestelma mahdollistaa mallintamisen, jossa toiminta-ohjeet 
ovat nahtavissa täytettäessä sairauskertomustietoa. Lääkäreiden ajateltiin 
tarttuvan ohjausmallin kehittelyyn, mutta sairaalan kiireisessa rutiinissa 
lääkäreiden rekrytointi ja kiinnostus jäi toistaiseksi puutteelliseksi. 

Toimintastrategiaa muutettiin siten, että mallintaminen jätettiin odottamaan 
aikaa parempaa ja kiinnitettiin huomio osastosihteereihin ja heidän 
kouluttamiseen. Muutamien tulostussongelmien ja1 keen osastosihteerit 
omaksuivat ja rjestelman ja sairaalan työrutiinit ja roolit jatkuivat ennallaan. 
Tietojarjestelman valvonta siirtyi osastosihteerille. 



Kun ja jestelma saadaan penetroitua 9S0/0:sti kiinnitetään lääkäreiden huomio 
jälleen olemassa olevaan digitaaliseen informaatioon ja samalla esitetään 
laajemmin ja jestelman mahdollistavia tuotannonohjausratkaisyja. 

Sairaalan tietoja jestelmaa kehitettäessä oleellista on niin kuin kaikissa 
muissakin projekteissa johdon sitouti.iminen. Toisaalta suuren organisaation 
työrutiinien muuttaminen täytyy tapahtua hienovaraisesti herättämättä 
muutosvastarintaa. Suuressa organisaatiossa voidaan tietoja jestelmaa 
implementoitaessa myös muuttaa eri työntekijäryhmien rooleja, kuten kävi 
osastoavustajien kohdalla sairaalassamme. Kaiken helppouden perusta 
sairauskertomusjarjestelmässä on yksi yhteinen tietokanta, johon valitettavasti 
ei aina ole mahdollisuuksia päästä. Silloin on huolehdittava integraation 
kehittämisestä varoen kaupallisten intressien suden kuoppia. 




