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Sähköisen kliinisen päätöksentuen työvälineitä on Suomessa ollut käytössä ainakin vuodesta 1989 
alkaen, jolloin ensimmäinen Yleislääkärin Käsikirja Tietokannan (YKT) tietolevykkeellä jaettava 
versio julkaistiin. Terveysportin avaaminen lokakuussa 2000 mahdollisti luotettavan 
lääketieteellisen on-line tiedon jakamisen. Tietokantojen hyödyntäminen kliinisen työn välineenä 
helpottui vuonna 1989 aloitetun sanastotyön tuloksena, joka huipentui vuonna 2003 laajan 
Metathesaurus Rexin julkaisemiseen. Työn tuloksena "virallisen" terminologian mukaan 
indeksoituja hoito-ohjeita sekä tärkeimpiä kliinisiä luokituksia on mahdollista hakea myös 
yleiskielen ja lääketieteellisen slangin mukaisilla hakusanoilla. 
 
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin piirissä syntyi jo vuonna 1989 idea kliinisestä 
päätöksentukipalvelusta, jossa potilaan tilaa kuvaavia tietoja käyttäen tarjotaan terveydenhuollon 
ammattilaiselle käsillä olevaan tilanteeseen soveltuvia toimintaohjeita. Kansallisen sähköisen 
potilaskertomuksen määrittelyn myötä vuonna 2002 aloitettiin päätöksentukipalvelun tekninen 
määrittely, jonka ensimmäiset tulokset julkaistiin vuonna 2004. Rakenteisiin 
potilastietojärjestelmiin integroitava päätöksentuki kehitettiin Päätöksentuki-hankkeessa vuosina 
2006-8. Vuoden 2009 alusta lähtien päätöksentuki on EBMeDS nimisenä ollut Kustannus Oy 
Duodecimin toimintaa. Tällä hetkellä EBMeDS on integroitu kahteen potilastietojärjestelmään, 
jonka lisäksi integrointia ollaan kehittämässä kahteen muuhun suomalaiseen järjestelmään. 
 
Sähköisellä kliinisellä päätöksentuella tarkoitetaan tässä esityksessä järjestelmää, joka yhdistää 
potilaskertomukseen kirjattuja potilaan tilaa kuvaavia tietoja yleiseen lääketieteelliseen 
tietämykseen, ja tuottaa käyttäjälleen räätälöityjä toiminta-ohjeita sekä linkkejä asianmukaisiin 
hoito-ohjeisiin. 
 
EBMeDS sisältää tällä hetkellä kolme lääkehoidon toteutusta ohjaavaa tietokantaa 
(interaktiotietokanta, indikaatiotietokanta ja kontraindikaatiotietokanta), noin 1300 diagnoosien 
mukaan indeksoitua hoito-ohjetta sekä noin 150 muistutteita tuottavaa JavaScript ohjelmaa eli 
skriptiä. Palveluun kuuluvat myös verkkopohjaiset työvälineet EBMeDS:in sisällön tuottamista, 
ylläpitoa ja kääntämistä varten. Toistaiseksi käyttöönotot ovat olleet suppeita, mutta ensimmäinen 
koko toimintayksikköä koskeva käyttöönotto tapahtuu kesäkuussa päätöksentuen vaikuttavuutta 
koskevan satunnaistetun kontrolloidun tutkimuksen alkaessa Sipoon terveyskeskuksessa. 
 
Avainasemassa päätöksentukipalvelua kehitettäessä ovat olleet sisällön korkea lääketieteellinen 
laatu, joustava sovitettavuus erilaisiin tietoteknisiin ja toiminnallisiin ympäristöihin sekä 
käyttäjäystävällisyys. Päätöksentuen käyttöön liittyviä eettisiä ja juridisia näkökantoja on selvitelty, 
ja ratkaisuja mahdollisiin ongelmatilanteisiin on pyritty ennalta hahmottamaan. Kansainvälisistä 
yhteyksistä merkittävin on ollut yhteistyö Cochrane yhteisön kanssa. 
 
Hyvän päätöksentuen merkittävin reunaehto on potilaskertomukseen kirjattujen tietojen oikeellisuus 
ja kattavuus. Muita tärkeitä tekijöitä ovat palvelun käytettävyys, mahdollisuus vaikuttaa siihen 
millaisia muistutteita päätöksentuki tuottaa, sekä luottamus sisällön korkeaan laatuun. 
Parhaimmillaan päätöksentuki sisältää työskentelyä helpottavia elementtejä. 
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