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MUSTIN QKert -JÄRJESTELMÄ  

 
Perinteinen sairauskertomus elektronisessa muodossa 

 
Satakunnan sairaanhoitopiiri tilasi keväällä 2000 Oy Compaq Computer Ab:ltä elektroni-
sen sairauskertomusjärjestelmän, jolle asetettiin vaatimuksiksi: 
- yhteensopivuus käytössä olevan Musti-potilastietojärjestelmän kanssa, potilaan henkilö-

tiedot ylläpidetään Mustin potilasrekisterissä  
- sairaanhoitopiirin eri sairaaloille haluttiin yhteinen elektroninen kertomus, mutta toistai-

seksi säilytetään sairaalakohtaiset paperiarkistot 
- sovelluksen tulee käyttää jatkuvakäyttöisen sairauskertomusjärjestelmän rakennetta 

(Sairaalaliitto 1991)  
- diagnoosit on valittava Mustin tautiluokitusrekisteristä (ICD-10), järjestelmän pitää voi-

da tallentaa diagnooseille synonyymejä sairaanhoitopiirin omaa käyttöä varten 
- sairauskertomustiedoista pitää voida tehdä hakuja esim. diagnoosin perusteella  
- sairaanhoitopiirin toimintamallit ja tavat haluttiin säilyttää (lääkärisanelu ja tekstin pur-

ku) haluttiin säilyttää, mutta myös turvata muutoksen mahdollisuus 
 
Määritystyö tehtiin yhdessä toteutuksesta vastaavan toimittajan asiantuntijoiden kanssa, 
sairaanhoitopiirin asiantuntijoina oli pääasiassa lääkäreitä. Sovellus otettiin käyttöön kaikil-
la somaattisilla erikoisaloilla lääkärisaneluiden kirjoittamisessa maaliskuussa 2001. Sata-
kunnan sairaanhoitopiirin psykiatrian erikoisaloilla on ollut noin 5 vuotta käytössä Sairaala 
Seniori- järjestelmä ja sen sairauskertomus, josta on parhaillaan valmistumassa graafinen 
versio, psykiatrian tietojen liittämistä samaan järjestelmään ei ole suunniteltu. 
 
Tietojen tallennus järjestelmään 
  
Ensimmäisessä vaiheessa haluttiin tallentaa tietokantaan noin vuoden sairauskertomusai-
neisto ennen varsinaisen selailukäytön aloittamista. Sihteerit aloittivat järjestelmän käytön 
tallentamalla lääkärisaneluista erikoisalalehtien (tiivistelmä) ja yhdistelmälehden tekstit 
järjestelmään. Tallennuksen ja kuittauksen jälkeen tekstit tulostetaan jatkuvakäyttöisille 
lomakkeille, jotka arkistoidaan sairaalakohtaisesti. QKert -järjestelmässä potilaan sairaus-
kertomus on kuitenkin kokonaisuus, joka sisältää piirin kaikkien somaattisten sairaaloiden 
kaikki lomakkeet. Tällä hetkellä järjestelmään kirjoittaa tekstiä yli 200 ammattilaista, pää-
asiassa saneluita purkavia sihteereitä, mutta noin 50 hoitotyötä tekevää ammattilaista kir-
joittaa säännöllisesti itse oman tekstinsä. 
 
Järjestelmään toteutettiin joitain tärkeimpiä tekstin muotoiluja, mutta se ei sisällä varsinai-
sia tekstinkäsittelyominaisuuksia, mitä sihteerit pitävät puutteena. Tekstin säilyminen ra-
kenteeltaan ehjänä edellyttää tekstin kirjoittamisesta sovittujen käsittelysääntöjen noudat-
tamista. Järjestelmään voidaan määritellä henkilökohtaisia tai yleiseen käyttöön tarkoitet-
tuja fraaseja ja synonyymejä.   
 
Sairauskertomusjärjestelmään on toteutettu kaikki somaattisten erikoisalojen käyttämät 
jatkuvakäyttöiset lehdet (erikoisalalehdet eli tiivistelmät ja yhdistelmälehti). Kuvantamisen 
tiedot kopioituvat lausunnon tallennuksen yhteydessä RTG, KLF ja KNF -lehdille. 
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Käyttäjä voi valita näkymään haluamansa erikoisalalehdet. 
 
 

 
 
 
Tekstin muuttumattomuus ja käytön seuranta 
 
Tekstin säilyminen muuttumattomana varmistetaan rivikohtaisella kantaan tallennuksella ja 
tekstin kuittauksella. Kuitattua tekstiä  voi täydentää tai muuttaa vain aikaisemman tekstin 
virheelliseksi merkitsemisen avulla. Virheelliseksi merkityt tekstit voidaan piilottaa ja halut-
taessa valita nähtäväksi eli tekstiä ei poisteta tietokannasta. Täysin virheellinen, potilaalle 
kuulumaton, tai muusta syystä poistettavaksi määrätty teksti voidaan poistaa kokonaan 
potilaan sairauskertomuksesta erillisellä pääkäyttäjätoiminnolla. Poistaminen edellyttää 
lääkärin antamaa kirjallista määräystä, jossa on yksilöity poistettava teksti.  
 
Kaikesta potilaan sairauskertomuksen käytöstä tallentuu tietoja käyttölokiin. Järjestelmäs-
sä on tietosuojarajaus, jonka vuoksi kuitattu teksti tietosuojaryhmästä riippuen näkyy sa-
lattuna. Salattu teksti voidaan avata valikkotoiminnolla, avauksesta tallentuu tieto käyttö-
lokiin.  
 
 
Hallintatoiminnot 
 
QKert-käyttäjä voi itse järjestelmän hallintatoiminnoissa muokata omia käyttäjätietojaan, 
kuten näytön ominaisuuksia, lomake- ja sanelijavalintoja, sekä tehdä käyttöönsä fraaseja. 
Pääkäyttäjä antaa käyttöoikeudet järjestelmään, määrittelee käyttäjäryhmäominaisuudet 
ja Mustin käyttäjätunnukset.  
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Sairauskertomusjärjestelmän ja sen käytön kehittäminen 

 
QKertin käyttöä laajennetaan hoitotyön jatkuvakäyttöisiin lomakkeisiin, ainakin hoitotyön 
yhteenvedosta on tarkoitus toteuttaa jatkuvakäyttöinen lomake hoitohenkilöstön käyttöön. 
Uusien lomakkeiden lisääminen järjestelmään on pääkäyttäjätoiminto. 
 
Compaqin toteuttaman MUSTiNET -selainkäyttöliittymän ensimmäinen vaihe otettiin 
Satakunnan sairaanhoitopiirissä pilottikäyttöön huhtikuussa 2002. Tässä vaiheessa on se-
lainkäyttöön toteutettuna potilaan valinta vastaanoton tai vuodeosaston potilaslistalta tai 
potilasrekisteristä, valitun potilaan viimeiset käynti- ja hoitojaksotiedot näytetään valinta-
toiminnossa.  Potilaan valinnan jälkeen voidaan suoraan siirtyä sairauskertomuksen selai-
luun HTML-sivuina. 
 
 
 

 
  
 
 
Sairauskertomuksen käyttöä MUSTiNET -käyttöliittymän kautta eli HTML-sivujen selailua 
pilotoivat tuotantokäytössä parhaillaan sairaanhoitopiirin sisätautilääkärit, mutta myös 
muille kokeiluun halukkaille on pyydettäessä tehty käyttäjätunnuksia. Käyttö laajenee 
luonnollisen tarpeen myötä kesäkuussa muille erikoisaloille, kun aluesairaalan osastosulku-
jen aikana potilaat hoidetaan keskussairaalassa.  Lääkärit ovat ottaneet järjestelmän vas-
taan myönteisenä kehityksenä ja jopa innostuneesti.  
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Tällä hetkellä testausvaiheessa on perinteisen pääteversion rinnakkaistoimintoja, kuten  
poliklinikan käyntitietojen tallennus ja joitain vuodeosastotoimintoja.  
 
Sairauskertomusjärjestelmän käyttö edellyttää erikseen määriteltyä käyttöoikeutta, kun se 
on olemassa, tietokantaan tallennettua sairauskertomusta voi selaimella käyttää kaikissa 
niissä paikoissa, joista on pääsy sairaanhoitopiirin mikroverkkoon. Sairauskertomusta ei voi 
käyttää perinteisillä päätteillä, sen sijaan muut MUSTiNET -toiminnot ovat täysin rinnakkai-
sia pääteversion kanssa. Käyttöpakkoa ei ole, päätteet tai pääte-emulaattori ovat edelleen 
käytettävissä. Saatujen kokemusten mukaan halukkuutta QKert ja MUSTiNET -käyttöön on 
syntynyt kun asiaan tutustuttu. Mahdollinen toimintatapojen muutos tulee luonnollisena, 
kun potilastiedot ovat helposti saatavilla. 
 

 
 
 
MUSTiNET -käyttöliittymästä voi siirtyä WEBLABin käyttöön (myös patologian vastaukset). 
Siirryttäessä sovellusten välillä säilyy potilastieto valittuna. Jatkotoimintoina MUSTiNETiin 
on tulossa lisää Mustin toimintoja niin, että esim vastaanoton keskeiset toiminnot  voidaan 
valita MUSTiNET - liittymässä. 
 
QKertin web-versio on kehitteillä. Se sisältää ensimmäisessä vaiheessa lääkäreille tarkoi-
tettuja toimintoja kuten sairauskertomustietojen selailun, hakutoimintoja potilaan sairaus-
kertomuksesta ja kirjoitetun tekstin korjaamisen tai kuittauksen. Hakutoiminnon vaatima 
rakenteellisuus perustuu lomakkeiden, päiväyksen ja otsikoinnin säännönmukaiseen käyt-
töön.  
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Jos toimintatapoja halutaan jatkossa muuttaa, voi lääkäri itsekin kirjoittaa haluamansa 
tekstin. Tämä edellyttää myös tulostustoimintojen uudelleen järjestämistä. Sovellukselta 
vaadittavaa kokonaistoiminnallisuutta ja käyttötapoja tarkennetaan kuluvan vuoden aika-
na. Tavoitteena on tulevaisuudessa käyttää vain yhtä QKert-versiota, jos web -version toi-
minnallisuus ja käytön joustavuus saadaan vastaamaan myös sihteerien kirjoitustyön tar-
peita. 
 
 
Viitetietojen muodostaminen aluetietojärjestelmään 
 
Satakunnan sairaanhoitopiirissä on menossa Aluetietojärjestelmän hankintaprosessi. Mustin 
tiedoista on jo toteutettu viitteiden muodostus Aluetietojärjestelmään mm. sairauskerto-
muksesta. Viitattu sairauskertomustieto tulee näkymään Aluetietojärjestelmän kautta poti-
laan suostumuksella samanlaisena kuin se näkyy sairaanhoitopiirin QKert-järjestelmässä.  
 
Lähetteen ja hoitopalautteen toteutus sairauskertomuksen yhteyteen ja Aluetietojärjestel-
mään liittyvänä on tuotu esiin tarpeena, mutta suunnittelua ei ole vielä aloitettu. 
 


