SUOMEN KUNTAUITTO
Sosiaali- ja terveysyksikkö

TERVEYDENHUOLLON 27. ATK- PAIVAT
4. - 5.6.2001

Terveydenhuollon standardoinnin
tilanne tänään,
tietohallintopäällikkö
Pekka Ruotsalainen, Stakes

cncydcnhuollon
iidolcknologian osiimiikec

TERVEYDENHUOLLON TIETOJÄRJESTELMÄT

Tcrveydcnhuollon Mk-plivlt
Gjmni 4. -5.Ob.ZWI

'"3

Tietojärjestelmien toimintaympäsristöön
vaikuttavia muutostekijöitä

*Tietojärjestelmien integroituminenlverkottuminen
Internet-pohjainen tiedontavoitettavuus
Nanotekniikkaan perustuvat mittaus-, valvontaja viestintälaitteet, ohjelmistot

Uudistuva palvelujArjestelma
TEKNOLOGIA

Yksinkertaisista sosiaalisen, pyyk- PalvelukeQunhaiiintajqarelmat.
kisen j a fyysaen palveluistatoimin- nanoiekniikkq datamaining
mkyvp yllap~tamisem

UUDENLAINEN VUOROVAIKUTUS
Asiakkaan tarpeisiin ja eläm2ntilanteeseenräätalöity hoidon
ja palvelun kokonaisuus (manageroitu hyvinvoinnin kokonaispalvelu). Terveys, elämäntapaja ympäristö muodostavat
kokonaisuuden ( quality of lifr management)
Raatalöidyn palvelukokonaisuudenvuorovaikutteinen suunnittel
Osallistuva ja informoitu asiakas (konsumerisointi)
.Asiakas valitsee palvelujen tarjoajan.
Spesialistit verkottuvat seka kansainvälisesti että kansallisesti

Hoitoja palvelut muuttuvat alueellisiksi Joidenkin
palvelujen osalta kansainvalisiksi
Palvelut integroituvat kokonaisuuksiksi Asiakadpotilas
on palvelujen integraanon
Pennteinen potilaskertomus muuttuu elinian mittaiseksi
hyvinvointikertomukseksi
Uusin tietoja osaaminen on ammattilaisten saatavissa
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Asiakkaat paasevat samalle tietolähteille kuin ammattilaiset (information scharing)
Asiakkaat saavat tietoa palvelujen tarjoajien osaamisesta,
laadustaja hinnoista
Painopiste sairaaloista asuinympánstossh, ty6ssQja
asiointipaikoissa tarjottaviksi palveluiksi

GENETIIKKA

-

Geneenisesti raatalöidyt lääkkeet
Genettisesti profiloitu preventio

Intemet @evolution

itsediagnoosi Intemetissä

.Verkko-oppiminen

(Hollantilainen tutkimus 5R000, jossa 30% väestöstä oli
14pvän aikana käyni Internettiä)
- kansalaiset haluavat tietoa palveluista, sairauksistaja

- hternetissä nyt n. 28.000 "terveyssaittia"!
- Eri lähteistä saatavan tiedon integrointi

- Yhtäläinen tiedonsaanti ammattilaisilleja kansalaisille
- 24h vuorokaudessa tavoitettavat palvelut (USAssa n.
12 miljoonan kansalaisen terveyshistoria on talletettu

Amerikkalainen tutkimus:
-50 %potilaista haluaisi tietoa hternetin kautta
- 42% potilasta toivoo sairaalan lähettävän tietoa Intemetissä

UUSI DIGITAALINEN KERTOMUS

Potilas on rekistenn pitaja
Pennnejarjestelmista tulee vain "ohuita tietovastoja"
Palveluntuottajillaon vain aktiivisten ptilaiden
kanava paikallinen varasto
Pcmstuu yleisiin tiedontallennus standardeihin

WEB-hyvinvointikeriomus

Henkilökohtaiset

-.

palvelunmttaja arkistoi
organisaatiojakayntikohtainen

osaksi dynaaminen

Tieto digitalisoituu ja verkottuu
Digitaalinen hyvinvointikeriomus
Digitaalinen rnultirnedia sairaus- ja terveyskertomus
Eksperttijärjestelrnät
Euroopassa integoidaan paikallisia tietojärjestelmiä
Yhdysvalloissa uskotaan Internet-pohjaiseen ratkaisuun

Tietojen saatavuus

- yksilöidään käyttäjä
Todentaminen (autentisointi) - varmennetaan käyttäjän
Käyttäjän iunnistaminen

iunnistaminen
Käyttövaltuuksien tarkistaminen (access control) ja
roolien hallinta

Käytön valvonta ( käytön jälki, ACL)
Luottamuksellisuus (coniidentiality)

Tietosuoja ja potilaan oikeudet

Tietosuojalainsaadanto
Tieliikennelaki
Sahkoisen allekirjoituksen direktiivi
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jonbn toimcnptan
hyvaksymnen
iImaistu(ninrnonulmo)
tai rpasuori

Organisaatioiden valisen luottamuksen politiikan

digitaaliset kirjekuoret
Tiedon muuttimattomuus
Tiedon jakelijan tunnistaminen
Turvallinen digitaalinen arkisto
Tiedon löytäminen (linkit ja referenssit)
Aikaleimat
Turvalliset kanavat (mm. biosignaaleille)

Tarpeita standardeille
arkkitehtuuri

sanoma

Kansainväliset tärkeimmät
standardisaatioorganisaatiot

- European Standard Development
- Imaging Standard
iEDIFACT - United Nations Body
iHL7 - Clinical Messaging Standards
iIEEE - Medical Device Standards
iCEN

iDICOM

Suomalainen priorisointi

STANDARDEJA ALUEELLISILLEJARIESTELMILLE
Dokumentin nimeäminen

(dynminen muo-

Tiedonsiirtostandardit

Mikrosoftin SOAP
Simple Object Access Protocol
Tiedon siirtoon seka keskitetyssaettä hajautetussa
XML-pohjainen protokolla
Rakentaa "kirjekuoren"joka kuvaa sanoman sisällön,
koodaussäännöt ja datatyypit
kutsutaan ulkoisella procedurilla
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SUOMALAINEN SUOSITUS ARKISTOINTIIN

HL7- CDA dokumentin rakenne

ISO TC 215 WG1
Digitaalisen potilaskertomuksenkayttb
('access rigthts')

%%i

yhteistoirninnallisuus
Internetin kautta saatavien tietojen laatu
iTrusted

end-to-end information flows

ISO WG4 - Tietoturva
iKehitteilla oleva tekninen maaritys
CD ballot - Public Key inirannicture (Pan 1)
Pari 2 - Serifikaalit
Part 3 Serthkaattioen)d<elupolitiiWra
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Technical Spec - Seainty Requiremems fw Ardiiving
and Backup d Heailh R-rds
(Pari 2)
Framewwk fw Healh Inionnalian Seairity

ISO WG5 - Terveyskortti
iKehitteilla olevia standardeja
VIID PotilaskomiDala Pan 1 R a k e ~ e
VIID Potilaskcitli Dala Part 2 Comrncm Ob~eds
VIID PotilaskorttiDala Pan 3 Lunited Clinical Dala
VIID Potilaskortti Data Pari 7 Laäkernaarays
VIID PotilaskomiDala Pari 8 Referemes 8 Record
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Työasemastandardit
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CCOW Clinlcal Context ObJectWodcgmup
Kuuluu HL7 r y h m b n
Tyopoytaintegraation standardi
Toimii C O M ja Web-tekniikoilla
Tukee kByttBjan siirtymista sovellutusten valilla siten
ena potilastiedot ja kayttajatiedot siirtyvat mukana
lovel1utus voi kysya toiselta reListero8dylta rovellutukselta onko silla tietoja potilaasta
Tietosuoja. salaus ja autent~soinlinoudattaa W3C suosituksia
Versio 1 4 1/2001 sis Corba l i i n y m h
Noin 40 yritysta tukee standardia
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