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Lähtötilanne
• Sähköinen ESKO-sairauskertomus käytössä

1998 alkaen
– vuosia käytössä rinnakkain päätepohjainen ja 

”kaksisuuntainen” selainversio 
– kaikki erikoisalatekstit sähköisessä muodossa

• Paperitulosteiden allekirjoituskäytäntö
vaihteleva
– sisätautiklinikassa allekirjoitettu vain ulos 

lähetettävät tulosteet, ei kertomukseen jääviä
– selainversiossa tekstin korjausmahdollisuus 

myös kirjoittajan toimesta



Kirjautumiskäytäntö

• Jokaisella oma käyttäjätunnus ja salasana
– aikaisemmin oli yhteisiä osastotunnuksia

• ESKO-sairauskertomukseen erillinen 
käyttäjätunnus ja salasana
– toimintaoikeudet käyttäjähallinnan kautta



Selain-ESKOn käyttöliittymä



Selain-ESKOn potilasnäyttö



Epikriisien elektroninen tarkistus ja 
allekirjoitus

• Miksi ?
– Toiminnan sujuvuus
– Kertomustekstin laadun parantaminen
– Sähköisen palautteen tulee olla tarkistettua 

tekstiä
– Tavoitteena paperiton sairauskertomus



Epikriisien elektroninen tarkistus ja 
allekirjoitus

• Miten ?
– liitetty luontevasti selain-ESKOn 

päivittäiseen käyttöön
• pitää olla mikro kätevästi saatavilla

– kertomusta on helppo samalla selata
– tekstin korjaus on yksinkertaista
– tulostus ohjautuu yksikön kirjoittimelle
– mahdollisuus käyttää yhtä tai kahta 

allekirjoittajaa yksikön käytännön mukaan 



Epikriisien elektroninen tarkistus ja 
allekirjoitus

• Henkilön tunnistaminen
– jokaisella oma ESKO-käyttäjätunnus ja 

salasana
– epikriisit kunkin omassa luettelossa
– jokaisella henkilökohtainen avainlukulista, 

josta kutakin lukua käytetään kerran
– jakeluun menevässä epikriisikopiossa on 

varmistustunnus



ESKO-notariaatti

• Allekirjoitustapahtuma talletetaan
– aika, tunnistus, avainluvut, teksti, viitenumero

• Viitenumerolla voi tarkistaa nämä tiedot 
jälkikäteen



Epikriisien elektroninen tarkistus ja 
allekirjoitus

• Osastosihteeri
– Kertomuskansioita ei viedä lääkärille 

tarkastusta varten
– Tarkistetut epikriisit tulostuvat laserille

• Jos epikriisiä on muutettu on osastolla 
tulostettava uusi arkistokappale 

– Allekirjoitettuja jakelukappaleita voi helposti 
tulostaa lisää



Pilotti huhtikuusta 2002 alkaen

• sisätautiklinikassa 
– ensin yksi osasto
– nyt 4 osastoa

• yksiköitä neurologian ja lastenklinikoissa
• tarkistettu ja allekirjoitettu kyseisten 

yksiköiden kaikki epikriisit



Käytäntö:
täältä löytyvät 

epikriisit



Aloitusnäyttö

• Omat sanelut näkyvät heti
• yksikön sanelut haettava alasvetoluettelosta

(seniorit)



Määrittelyt





Tekstin tarkastus: Avainlukulista



Tekstin tarkastus: Avainlukulista
• Uuden listan voi itse tuottaa näyttöön täältä milloin 

vain, jos entinen on tallessa
• Pitää tulostaa paperille

– voi tulostaa varakappaleen jonnekin



Seniorin potilasluettelo
• Jos sanelijan nimi  = hän ei ole vielä tarkastanut
• Jos seniori/sanelijan nimi = sanelija on tarkastanut
• Seniori voi tarkastaa sanelijan puolesta



1. Katso montako aiot lähettää ja tarkista oletus

2. Lue ja korjaa

3. Kirjoita avainluku ja 
allekirjoita



Allekirjoituksesta tulee merkinnät 
Selain-ESKOn sairauskertomuslehdelle

• ja jakelukappaleisiin terveyskeskukseen jne.



Kokemuksia

• Lääkärit
– Käyttö on kätevää ja nopeaa

• helpompi kuin tarkastus paperien kanssa
– Kunnollista korjausmahdollisuutta kaivattu

• vanhat versiot jäävät taakse talteen
– Avainlukujen käyttö on helppoa
– Mikron ääreen ei tahdo aina päästä
– Osalla vaikeuksia muistaa useita tunnuksia



Kokemuksia
• Osasto

– Epikriisien tarkastus on nopeutunut
• tarkastuspvm jää näkyviin kertomukseen

– Sairauskertomuspinoja ei loju kanslioissa
– kanslian ilmapiiri rauhoittuu (sihteerit ja 

hoitajat eivät hae papereita)
– Osastosihteerien työ helpottuu

• pitää nähdä tarkastamattomat epikriisit 
– Osalla lääkäreistä tekstien tarkastus venyy
– Tulosteita tulee osittain liikaa



Suunnitelmia

• Käytännön laajentaminen uusiin yksiköihin
• Tekstin korjaus ja Tekstin lisäys - näytöissä

voi samalla allekirjoittaa
– koskee kaikkia srk-lehtien tekstilajeja

• Epikriisien sähköinen lähettäminen ja kirjaus
– elektronisesti terveyskeskukseen (jos yhteys 

olemassa)
– E-kirjeenä potilaalle


