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Tausta: Diabetes on tyypillinen krooninen sairaus, jossa hoitoratkaisujen vaikutukset ja 
komplikaatioiden syntyminen vaativat vuosien, jopa elämänmittaisen seurannan. Myös potilaiden 
hyvinvoinnin ja hoidon vaikuttavuuden (kustannuslhyöty) arviointi vie vuosikymmeniä. Arviointia 
edelleen hankaloittaa hoidodseurannan jakautuminen moniin eri hoitopaikkoihin 
perusterveydenhoidon, erikoissairaanhoidon ja yksityissektorin valille ja potilaan oma merkittävä 
osuus hyvän lopputuloksen saavuttamisessa. Vuosikausia on yritetty rakentaa toimivaa 
tieto/tiedonsiirtojärjetelmää eri osapuolien valille. Järjestelmien kömpelyys ja pitäytyminen tutkijan 
tarpeiden ympärillä ovat yleensä haudanneet yritykset vuosien saatossa. Pirkanmaalla etsittiin 
paikallisen ja alueellisen tarpeen täyttävää diabetesrekisteriä. Tarpeita olivat mm. strukturoitu ja 
käytännön työtä tekevän kannalta järkevä kerättävän potilasdatan esitystapa, useiden käyttäjien 
yhtäaikaisuus, yhteydenottomahdollisuus etäältä ja luotettavuus sekä tietoturvan vaatimukset 

L täyttävä järjestelmä. Sopivan tekniikan tarjosi Prowellness Oy selainpohjainen diabetesrekisteri 
(lisätietoja ..//www.prowellness.com). Sen avulla voitiin tallettaa merkkipohjaista ja graafista 
materiaalia. Laadunarvioinnin lähtökohdista luotu tietokanta perustui mm WHOn vastaaviin ja 
vastasi kansallisia näkemyksiä. 
Pilotti: Diabetesprojekti aloitettiin TAYS:ssa ja Tampereen kaupungissa pilottina v 1998 pääasiassa 
käyttäjätasolta. Ohjelman sisältöä kehitettiin pilotin aikana. Käyttäjäryhmä mukaan lukien 
tietotekniikan asiantuntija(t) kokoontui lyhyeen palaveriin rutiinityön lomassa kuukausittain, jolloin 
sekä opeteltiin rekisterin käyttöä että kerättiin kokemuksia ja parannusehdotuksia. Alkuvaiheessa 
verkkoa ja työasemia päivitettiin kuten myös käyttöjärjestelmiä ja selainversoita. Perusdata 
syötettiin työn ohessa siten että vuoden kaytön jälkeen jokseenkin koko potilaskanta oli rekisterissä 
TAYS:n osalta. Tampereen terveyskeskuksen suhteen eteneminen tapahtui hitaammin sekä 
työasemien puutteen että henkilöresurssien vuoksi. Runsaan vuoden kuluttua syötetyn tiedon 
hyödyntäminen oli reaalista käyttäjän kannalta ja palveli normaalin vastaanottotoiminnan apuna. 
Pilotin loppuvaiheessa rakennettiin yhteys laboratoriotulosten siirtymiseksi suoraan TAMLAB- 
järjetelmastä (HL7 rajapinta) käsinsyöttötarpeen minimoimiseksi. Merkittäviä tietosuoja ym. 
ongelmia ei ollut; mm. palvelin oli sisäverkossa, johon kaikki osapuolet kuuluivat. Parin 

- pilottivuoden kokemukset olivat positiivisia. 
Pirkanmaan diabetes-hanke: Pilotin päätyttyä Prowellnessin diabetesjärjetelmä hankittiin 
PSHP:n ja Tampereen kaupungin käyttöön. Sairaanhoitopiirijohtoisesti on tarkoitus tarjota kaikille 
terveyskeskuksille ja aluesairaaloille mahdollisuus käyttää järjestelmää. Palvelin on Tampereen 
kaupungin tietotekniikkayksikön, johon liikenne terveyskeskuksista järjestetään riittävän tietosuojan 
takaavalla menetelmällä. Aluesairaalat, Tampereen kaupunki ja TAYS ovat sisäverkossa, jossa 
liikenteen ratkaisu on helpompi. Kaksi ensimmäistä terveyskeskusta aloittavat koekäytön kesän 
lopulla VPN ratkaisulla. Erikseen käyttöönottoa valmistelemaan on perustettu projektiryhmät 
TAYS:iin, aluesairaaloihin ja terveyskeskuksiin. Käyttäjien omakohtaisen vastaanottotyötä 
helpottavan kaytön kautta tavoitteena on saada koko sairaanhoitopiirin diabetesväestö rekisteriin 
kahden seuraavan vuoden aikana. Järjestelmä mahdollistaa potilaskohtaisen 
diabetessairauskertomuksen, joka on käytettävissä aina siella missä potilas on. Lopullista ratkaisua 
alueellisen lukemisen vaatiman tunnistusjärjetelmän suhteen ei ole tehty (ns älykortti). 
Järjestelmästä saadaan sekä poikki- että pitkittäislaikkauksia koko potilasmateriaalista, voidaan 
tarkemmin ennustaa resurssitarpeet jne. 
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Simo Pietilä, tietohallintopäällikkö 
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri 

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kun- 
tayhtymälle sekä Helsingin, Espoon, Vantaan, Tuusulan ja Hyvinkaan kaupunkien sosiaali- ja 
terveystoimille luvan päästä sosiaali- ja terveydenhuollon saumattoman palveluketjun ja sosi- 
aaliturvakortin kokeilusta annetun lain piiriin. Ko. organisaatiot aikovat soveltaa lakia sai- 
raanhoitopiirin jäsenkuntien kanssa yhteistyössä toteutettavissa hankkeissa. 

Taustaa 

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella asukkaita on yli 1,3 miljoonaa. 

Sairaanhoitopiirin alueella kansanterveyslain mukaisista perusterveydenhuollon palveluista 
vastaa 25 yhden kunnan ylläpitämää terveyskeskusta ja Loviisan seudun terveydenhuollon 
kuntayhtymäan kuuluvat Lapinjarven, Liljendalin, Loviisan ja Pernajan kunnat ja lisäksi 
Ruotsinpyhtää, joka ei ole Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin jäsenkunta. Kirk- 
konummella ja Siuntiolla on yhteinen kansanterveystyön kuntayhtyma. Lisaksi alueen kun- 
nista Myrskylän kunta kuuluu Orimattilan seudun kansanterveystyön kuntayhtymaan. Karjaan 
kaupunki hankkii perusterveydenhuollon palvelunsa Samfundet Folkhalsanilta. 

Sairaanhoitopiirin ensisijaisena tehtävänä on tuottaa sen jäsenkuntien järjestämisvastuuseen 
kuuluvia erikoissairaanhoidon palveluja. Aikaisempi HYKS, Jorvin sairaala ja Peijaksen sai- 
raala ovat muodostaneet 1.1.2001 alkaen uuden HYKS:n eli Helsingin seudun yliopistollisen 
keskussairaalan. Tämä uusi HYKS muodostaa myös erikoissairaanhoitolain 12 tj:ssä tarkoi- 
tetulla tavalla yhden terveydenhuollon toimintayksikön1 rekisterinpitajan. Muut HUS- 
kuntayhtymän terveydenhuollon toimintayksiköt ja potilasrekisterinpitäjät ovat Hyvinkaan, 
Lohjan, Länsi-Uudenmaan ja Porvoon sairaanhoitoalueet sekä henkilökunnan työterveys- 
huolto. 

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriä perustettaessa on pidetty erikoissairaanhoidossa 
tavoitteena potilaan hoitoketjun hallintaa siten, että sairaaloiden toiminta ja niiden välinen 
työnjako perustuvat potilaan hoitotarpeen ja toiminnallisten prosessien asettamille vaatimuk- 
sille. Lisaksi tavoitteena on pidetty sitä, että potilaskohtainen tieto kulkisi reaaliaikaisena 
hoitoon osallistuville yksiköille siten, että paallekkäisiltä ja toistuvilta tutkimuksilta voidaan 
välttyä ja hoitosuunnitelma toteuttaa kitkatta. 

HYKS, Uudenmaan sairaanhoitopiiri ja Helsingin sairaanhoitopiiri ja sittemmin HUS- 
kuntayhtyma osallistuivat EU-rahoitteiseen InterCare-projektiin vuosina 1998-2000. Projek- 
tissa kehitettiin osajärjestelmiä, jotka mahdollistavat tietoturvallisen potilastietojen katselun 
yli organisaatiorajojen. InterCare-projektiin liittyen Kirkkonummen 2400 asukkaalle tuotet- 
tiin hoitotietoja sisältävä terveyskortti, jota koekäytettiin v 1999. Muista tietojärjestelmista 
erillisen kortin käsittely koettiin lääkäreiden keskuudessa aikaa vieväksi. Asukkaat suhtautui- 
vat kortin käyttöön hyvin myönteisesti. 

InterCare projektissa kehitettiin myös viitetietojarjestelmä, jota hyväksi käyttaen lääkäri tai 
muu terveydenhuollon tai sosiaalihuollon ammattihenkilö saa tarvittaessa toisen toimintayksi- 
kön tiedot käyttöönsä potilaan hoitotilanteessa potilaan antaman suostumuksen mukaisesti. 



Järjestelmää on koekäytetty Kirkkonummen terveyskeskuksessa sekä Jorvin, Meilahden ja 
Peijaksen sairaaloissa toukokuusta 2000 alkaen. Viitetietojarjestelman pilottikäytön yhtey- 
dessä on todettu, että järjestelmän kaytettävyys (helppokäyttöisyys, helppo omaksuminen, no- 
peus, luotettavuus, hyödyllisyys) on järjestelmän käyttöönoton onnistumisen kannalta keskei- 
nen tekijä. Pilottikäytön kokemusten perusteella viitetietojärjestelman käyttöliittymä seka 
tietoturvaan liittyviä osioita on uusittu käyttäjiä paremmin palveleviksi. 

Kokeilu- ja kehittamiskohteet 

Yhteistyöhankkeiden ensisijaisena tavoitteena on uusien toimintamallien kehittäminen hoi- 
toon ja palveluun seka hyödyntaa nykyaikaista tietotekniikkaa makropilottilain mahdollista- 
malla tavalla sosiaali- j a  terveydenhuoiion saumattoman palveluketjujen järjestämisessä. 
HUS:ssa on valmisteltu seuraavia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluketjun järjestämisen 
hankkeita, joissa voidaan hyödyntaa makropilottilain mukaisia menettelytapoja: 

Viitetietojärjestelmä saumattoman palvelun ja hoidon tukena. Tarkoitus on, että viitetieto- 
järjestelmä ja sen mahdollistama uusi toimintamalli otetaan kayttöön tiettyjen potilasryhmi- 
en hoidoissa ja hoitoketjun tuessa. Esimerkkinä on lasten ja nuorten sairauksien hoito, 
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joista tällä hetkellä tehdään manuaaliset potilaskohtaiset alueelliset hoitosopimukset lasten 
ja nuortensairaalan sekä Helsingin terveysviraston kesken. 

Alueellinen diabeteksen hoitojärjestelmä. Hankkeen tehtavana on suunnitella nykyiseen 
HUS:n palvelujärjestelmään diabeteksen hoitoketjut, joissa hyödynnetaan ja otetaan kayt- 
töön diabeteksen hoidon tietojärjestelmiä HUS piirin sairaaloissa ja sairaanhoitopiirin ter- 
veyskeskuksissa. Hankkeen tehtavana on arvioida näiden tietojärjestelmä tuettujen hoito- 
ketjujen vaikutuksia hoidon vaikuttavuuteen ja kustannuksiin sekä rakentaa perusta diabe- 
tesrekisterille. 

Päivystyspotilaan hoidon turvaaminen. Hankkeen tehtavana on suunnitella ja ottaa kayttöön 
informaatioteknologian kayttöön tukeutuva päivystyspotilaan hoitoketju ensihoidosta eri- 
koissairaanhoitoon ja sieltä jatkohoitoon. Hankkeen tehtavana on myös arvioida päivys- 
tyshoitoketjun vaikuttavuus potilassiirtojen tarpeeseen tai hoitokäytantöjen toteutumiseen 
seka viitetietokannan avulla toteutuvan toimintamallin kustannus-vaikuttavuus. 

HUS-kuntayhtymassä on käynnissä sähköisen asioinnin infrastruktuurin perusselvitys, joka - 
sisaltaa asiakkaan ja ammattilaisen vahvan tunnistamisen ja korttien hallinnan. Tavoitteena on 
aloittaa ammattilaisen kortin kokeilusta vuonna 2002. Asiakaskortin käyttöönottoon varaudu- 
taan vuoden 2003 loppuun mennessä. 

Helsingin terveysvirasto tulee makropilottilain kokeilun aikana kayttamaan reseptien allekir- 
joittamiseen ja apteekkiin lähettämiseen asiointikorttia. Terveysvirasto käynnistää myös 
verkkoneuvola- ja verkkolääkäripalvelut, joiden toteuttamisessa tullaan kayttamaan asiointi- 
korttia. 

Yhteistyö Satakunnan makropilotin kanssa 

HUS on tehnyt Satakunnan Makropilotti ry:n kanssa yhteistyösopimuksen, joka sisaltaa 
perusjärjestelmien ja aluetietojärjestelmän välisen integraation ja avoimien ja julkisten 
rajapintojen määrityksen. Sopimuksen tavoitteena on tuottaa avoimia, julkisia rajapin- 
toja, joita hyväksikäyttäen organisaatioiden erilaiset perustietojärjestelmät voidaan liit- 
tää standardilla tavalla saumatonta palvelua tukevaan aluejärjestelmään. 

Rajapinnan määrittelytyön ensisijaisena lähtökohtana on näissä palveluketjuissa tarvittavat 
tiedot ja sitä kautta tarvittavat perusjärjestelmäliittymät. Tässä työssä hyödynnetaan InterCa- 
re-projektissa HUS:ssa toteutettuja ratkaisuja. 




