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Tausta

• Ensihoito dokumentoidaan paperilomakkeelle 
(KELA-korvauskaavake)

• Hoidon dokumentointi joskus puutteellista
• Tieto ei siirry sairaaloiden järjestelmiin
• Kuljettamatta jätettyjen potilaiden hoidon 

dokumentointi ontuu



Mikä hidastaa ensihoidon 
tietojärjestelmien kehitystä?

• Ensihoito = terveydenhuollon hangaround -
jäsen

• Ensihoidon rahoitus = kehityksen jarru
– Laskutus edellyttää paperia, leimaa ja 

allekirjoitusta - sähköinen kirjaaminen ei tehosta 
prosesseja



Mikä hidastaa ensihoidon 
tietojärjestelmien kehitystä?

• Luonnollinen kehityskulku
– Tietojärjestelmien käyttöönotto näyttäisi liittyvän 

ensihoidon roolin muuttumiseen
– Organisaation koko kasvaa - hyödyt 

tietojärjestelmästä edellyttävät kriittistä massaa
• Kansallisten määrittelyjen puute



Kaupallisia ratkaisuja

• Merlot Medi
– Kotimaista tuotantoa Logica / HUS / HelPel 

yhteishankkeen pohjalta
– Käytössä Helsinki, Espoo (Vantaa)

• MobiMed
– Ortivus - softa ja EKG-rauta yhdessä
– Lapin SHP:n alueella joitain laitteita
– Ruotsissa laajalti käytössä



Kaupallisia ratkaisuja

• Siren
– Kanadalaista alkuperää oleva järjestelmä
– Laajasti käytössä UK, Alankomaat, Kanada, USA

• Zoll, Lifepak
– Monitori-defibrillaattoreihin integroituja ratkaisuja



Perusarkkitehtuuri



Tietojen suhteet

Potilas

Potilas

Ensihoitaja

Ensihoitaja

Tehtävä



Ensihoitokertomus

• Jatkuva kertomus
• CDA-R2 dokumentti

CDA-R2 Header

CDA-R2 Body
Palsta 0 Palsta 1 Palsta 2 Palsta 3 

Näkymä 
 

 
Hoitoprosessin vaihe 
Hoitopaikka 
Päiväys 
Merkinnän tekijä 

  
Otsikko 
Merkinnän tekijä 

   
Teksti 
Rakenteiset tiedot 

  
Allekirjoittaja/ 
Merkinnän tekijä 

Tietojen luontiaika

Hoitopaikka

Allekirjoitustiedot

jne. jne.





Luokitukset

• Tavoite: mahdollisimman paljon rakenteista 
dokumentaatiota, narratiivinen teksti vähiin
– Toimintaympäristön vaatimukset
– Uudet käyttöliittymät (esim. 

puheentunnistus, tiedonkeruupäätteet)



Luokitukset

• Olemassa olevat luokitukset kuvaavat 
ensihoidon toimintaa puutteellisesti
– esim. ICD-10, ICPC, ShTL, Tmp-luokitus, 

FinLOINC



Luokitukset

• NEMSIS
– USA:n kansallinen standardi, käytössä lisäksi 

ainakin Kanadassa, Australiassa
– Tarkoitus upottaa HL7:aan



Pohdittavaa

• Potilaan tunnistaminen
• OID
• Ensihoidon näkymä
• Hallinnollisia luokituksia

– Palvelutapahtuma ja sen luokitus
– Mikä on ensihoidossa terveydenhuollon 

toimintayksikkö?



Jatkotyöskentely
• Implementointi

– STM:n vastuulla, löytyykö resursseja = ei
– Järjestelmätoimittajien rooli?

• Jatkokehitys
– Toimijoiden yhteistä foorumia 

jatkokehitykselle ei ole
• Kansallinen tilastointi



Kiitos!


