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S O S I A A L I -  I A  T E R V E Y S A L A N  

OSAAVI EN 

KESKUSTEN 

ELEKTRONISEN TERVEYS- JA SAIRAUS- 
VERKOSTO 

KERTOMUKSEN MAARITYSTYÖ 

S iirryttäessä elektroniseen terveys- ja sisältää asiakkaadpotilaan henkilö- ja yhteys- 
sairauskertomukseen on Suomen tilanne tietojen lisäksi terveyden- ja sairaanhoitoon 
erinomainen, sillä meillä on maailmanlaa- liittyvät merkinnät, joissa esitellään tiiviste- 
juisestikin ainutlaatuisesti käytössä valtakun- tysti hoitoon tai tarkastukseen hakeutumisen 
nallisesti yhtenäinen jatkuva manuaalinen syy, päätavoitteet, hoitomenetelmät ja toimen- 
kertomusjärjestelmä. Tätä yleisesti hyväksyt- piteet sekä loppuarvio ja jatkohoitosuunnitel- 
tyä pohjaa hyväksikäyttäen on Suomen ma. Ydinkertomus on oleellinen osa kerto- 
Kuntaliitto yhdessä alan asiantuntijoiden musjärjestelmää ja se muodostetaan sekä ter- 
kanssa laatinut pohjan strukturoidulle elek- veydenhuollon että sairaanhoidon merkin- 
troniselle kertomukselle. Projekti on yksi nöistä. 
Osaavien keskusten verkoston hankkeista. 

Määritystyön tulokset kootaan kolmeen 
Siirtyminen elektroniseen kertomukseen taulukkoon: 

vie aikaa: käyttäjiltä oppimista ja totuttautu- Ydinkertomuksen rakennetaulukossa 
mista uusiin työtapoihin sekä järjestelmä- kuvataan prosessimaisesti tuotettava tieto. 
toimittajilta tuotekehittelyä. Nain eteneminen Tiedot on ryhmitelty kolmeen otsikkotasoon 
tapahtuu vaiheittain: ja tulkinnan helpottamiseksi on tiedoille 

Paperilla oleva kertomustieto skannataan annettu täsmennyksiä ja esimerkkejä. 
atk:lle ja tieto luettavissa työasemilta. Ydinkertomuksen sanastossa on määritelty 

Kirjuriohjelmien käyttö tallennukseen teks- keskeisimmät termit tai niitä on pyritty 
tinkäsittelyjärjestelmien tapaan. ohjeistamaan. Tämän avulla helpotetaan tieto- 
= Strukturoitu elektroninen kertomus. jen oikeaa tulkintaa, kun tietoa välitetään eri 

yksiköiden välillä. 
Tässä projektissa valtakunnallisesti yhtei- Ydinkertomuksen tietokuvausten avulla ker- 

sesti sovittu kertomustieto ryhmitellään rotaan tietojen esitysmuoto, määrämitat tai 
hoitoprosessin mukaisesti. Nain eri toimipis- vaihtoehtoiset arvot. Nain mahdollistetaan 
teissä tuotettua kertomustietoa voidaan kat- tietojen vaihto eri tietojärjestelmien kesken ja 
soa erilaisilla poiminnoilla alueellisesti eri eliminoidaan erilaiset tulkinnat. 
toimittajien ohjelmistotuotteilla. Strukturoitu 
elektroninen kertomus mahdollistaa uusien Maari&s&ö jatkuu 
tekniikoiden, kuten WEB-selaintuotteiden, 
monipuolisen hyödyntämisen. Valtakun- Määritystyötä jatketaan jatkoprojektissa, 
nallinen yhtenäisyys taas edesauttaa ja jossa sovitaan tietomääritykset muutamille 
nopeuttaa alueellisia toteutuksia sekä keskeisimmille erikoisalalomakkeille. Työ 
saamme yhtenäisiä ja helpommin yhteen tehdään samaan tapaan Osaavien keskusten 
sovitettavia valtakunnallisia ratkaisuja. projektina yhteistyössä eri asiantuntijoiden ja 

vastaavien erikoisalayhdistysten kanssa. 
Projektin määritystyön painopiste on ollut 

ydinkertomuksen strukturoinnissa. Ydinker- 1 5  5 2000 

tomuksella tarkoitetaan hoitokoostetta, joka 
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