
SUOMEN KUNTALIITTO 
Sosiaali- ja terveysyksikkö 

Miten edella kuvatut haasteet 
pystytään toteutamaan, 
projektitutki ja Jaakko Niinimäki, 
Oulun yliopistollinen sairaala 



ESKO-muItimediakertomus 
miten edellä kuvatut haasteet pystytään toteutamaan 

projektitutkija Jaakko Niinimäki, OYS 

ESKO-projekti yhdistää Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä käynnissä olevia 
verkottumishankkeita. Hankkeen tarkoituksena on muuttaa potilaiden hoidossa käytetyn 
tiedon käsittely sähköiseksi ja se koostuu useista sähköisen potilastiedon siirron ja 
tallennuksen projekteista. ESKO-projektin ydinosiot liikkuvat sairauskertomuksen 
kehittämisen ympärillä (siitä alkuperiäinen nimikin: Elektroninen SairausKertOmus - 
projekti). 

ESKO-projekti käynnistyi vuonna 1995. Vuonna 1996 valmistuivat elektronisen 
sairauskertomuksen rakennetta ja siihen sisällytettäviä asiakirjoja koskeva raportti ja 
ESKO-hankkeiden strategiapaperi. Vuonna 1997 valmistui tekstin sisäänsyötön ja 
palvelinprosessin prototyyppiohjelmistot ja raportti elektronisen sairauskertomuksen 
kehityksestä, järjestelmän yleiskuvaus ja esitys etenemis- ja koulutussuunnitelmasta. 
Vuoden 1998 aikana saatiin digitaalinen konekirjoitus käyttöön suurimmassa osassa 
yliopistosairaalaa. Tällä hetkellä ESKO-sairauskertomus on käytössä koko 
yliopistosairaalan alueella ja sillä on yli 1200 käyttäjää. 

ESKO-sairauskertomus on toteutettu siten, että tiedostot sijaitsevat eri sähköisissä 
arkistoissa ja ne kootaan sieltä käyttäjän nähtäväksi päätteelle tai tulostettavaksi paperille. 
ESKO tuottaa kaikissa vaiheissa säännösten mukaisen arkistointikelpoisen dokumentin 
(siis talla hetkellä paperin, joka arkistoidaan potilaan paperikertomukseen!) Tietoteknisessä 
toteutuksessa käytetään hyväksi sekä olemassaolevaa keskustietokonetekniikkaa että 
kehittyvää mikrotietokonetekniikkaa ja verkkoympäristöä. 

ESKOon tallennetun tiedon hyödyntäminen 
perustuu talla hetkellä pääosin päätekayttöön. 
Lähes kaikki sairaalan lääkärit ja hoitajat 
syöttävät ja hakevat tietoa ESK0:sta. 
Päätekäyttöisyys on kuitenkin rakennettu 
väliaikaiseksi ratkaisuksi, eikä sitä enää 
edelleenkehitetä. Pääasiallinen järjestelmän 
kehittäminen keskittyy WWW-ympäristöön ja 
siten edellyttää mikrotietokoneen tai muun 
internet-tekniikoin varustetun päätelaitteen 
käyttöä. ESK0:ssa siis hyödynnetään useita 
liittymiä samalle tiedolle. 
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ESKO-mahdollistaa tiedon suodattamisen siten, että käyttäjien toiveiden perusteella 
voidaan rakentaa erilaisia käyttöliittymiä. Joskus perinteinen paperi on paras, joskus taas 
näytöllä oleva röntgenkuva ja radiologian erikoisalalehti riittävät. 

ESK0:n rakentamisen myötä siirryttiin digitaalisen konekirjoitukseen ja talossa tehtiin 
konekirjoittajille mikro-pohjainen ohjelma (Mediform) tiedon tallentamista varten. Muutoin 
ESKO-sairauskertomus hyödyntää jo ennestään olemassa olevia tietokantoja. Uusia 
hankintoja tehtäessä pidämme liitettävyyttä ESKOon ensiarvoisen tärkeänä. ESK0:n kautta 



on jo nyt nähtävissä radiologiset kuvat ja esimerkiksi silmänpohjakuvat. ESKO tarjoaa 
teknisesti ratkaisun myös muiden kuvien tallentamiseen mutta käytännöt eivat viela muun 
kuvamateriaalin osalta ole vakiintuneet. 

ESKOn anatomia 

1 

ESKO-jarjestelman anatomia. WWW-palvelin toimii linkkinä jo olemassa oleviin ja jestelmiin ja sen nopea 
muokattavuus ja modernit ohjelmointitekniikat mahdollistavat käyttäjien toiveiden mukaan tehtävän 
kehitbmisen. 

ESKO-jajestelmastä on muodostunut potilastiedon katselun ja syöttämisen standardi 0YS:ssa. Sen 
varaan rakennetaan yhteydet myös terveyskeskuksiin. Esimerkiksi Kuusamon terveyskeskuksen ja 0YS:n 
valilla on toiminnassa Iahete-palaute -kokeilu, jossa TetoEnatonn Efica-ja jestelma ja ESKO on yhdistetty 
XML-pohjaisella viestinvalityksella ja nain toteutettu Iahete-palaute -toiminta. 

Miten edellisten esitelmien haasteet pystytään toteutamaan 

Tarkemmin tahan pystyn ottamaan kantaa vasta kuultuani edelliset esitykset mutta t a s a  muutamia 
ajatuksia. 

Palveluiden ulkoistamissopimukset tulevat nykyisten tietoja jestelmahankkeiden yhteydessä varsin 
usein kyseeseen. ESK0:n osalta on mietitty esimerkiksi dokumenttiskannauksen ulkoistamista. 
Ulkoistaminen on usein kannattavaa, mikäli toiminto ei kuulu organisaation perustoimintoihin ja 
tarjonta on riittävän laadukasta ja kilpailtua. Esimerkiksi digitaalisen arkistoinnin ulkoistaminen v aatii 
tarkkaa sopimista ja pelisaantöjen kansallista linjausta. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakirjojen säilytysajat ja -vaatimukset määraävat osaltaan myös 
jarjestelmien kehittämistä. ESK0:n osalta tallennetaan viela tiedot myös paperiarkistoon, joten 
sahköinen tieto on vain "kopio" alkuperaisesta. Esimerkiksi Iaakarin allekirjoitettavat dokumentit on 
nykyisin tallennettava paperilla, sillä ainakaan viela ei terveydenhuollossa ole sahköinen allekirjoitus 
käytössä. Arkistointisaannökset eivat ole ongelma, ne on vain otettava huomioon järjestelmiä 
kehitettaessa. Aiheen ymparilla on hyvin paljon keskustelua ja vasta aika nayttaa mikalaisiin 
kaytantöihin mennaan. Uskon kuitenkin "jarjen voittoon" jollain aikataululla. 



ESKO-sairauskertomuksen (Selain-ESKO) käyttöesimerkki: 

Käyttäjä klikkaa työpöydällään olevaa 
ESKO-kuvaketta, jolloin internebselain 
käynnistyy ja vie hänet ESK0:n intraneb 
sivulle. Tällä sivulla on ja jestelmän 
ohjetiedostot ja linkki varsinaiseen 
sairauskertomukseen. 

Käyttäjäoikeuksien tarkistamisen jälkeen 
kayttaja voi valita potilaan joko osaston 
potilaista tai syötetyn henkilötunnuksen 
perusteella. 
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Jos käyttäjä valitsee radiologian lehden, 
on lausuntojen jälkeen linkki kyseisen 
tutkimuksen kuviin ja sitä klikkaamalla 
aukeavat somenpaakuvat 
tutkimuksesta. 

Sormenpääkuvat tulevat suoraan 
radiologian kuva-arkistosta ja ne pysyvät 
automaattisesti ajantasalla (esimerkiksi 
jos kuviin tehdaan merkintöjä tai tehdaan --' '< ' - ~ '  

ns. refomaattikuvia - 
demonstroimaan). 

Kukin kuva on linkitetty alkuperäiseen 
DICOMfomaatissa tallennettuun 
kuvaan ja kuvaa klikattaessa käynnistyy 
käyttjän selaimen apuohjelma, jolla 
alkuperäinen kuva saadaa näkyviin. 
Tällä hetkellä käyttäjillä on kaksi 
vaihtoehtoa kuvankatseluohjelmiksi 
(Java- ja ActiveX-toteutukset) 




