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Esityksen tarkoitusEsityksen tarkoitus

• Kertoa HYKS alueella käytössä olevasta 
ensihoidon sähköisestä potilaskerto-
muksesta ja –tietojärjestelmästä (Merlot
Medi®)
– rakenne ja toiminta
– lainsäädännön rajoitteet
– kohdatut ongelmat
– edut ja haitat
– mitä tulevaisuudessa



Ensihoidon tietojEnsihoidon tietojäärjestelmrjestelmään lyhyt n lyhyt 
historiahistoria

• Esisuunnittelun aloitus1999
• Tässä vaiheessa ei kaupallisesti saatavissa käyttö-

tarkoitukseen soveltuvaa ohjelmistoa eikä päätelaitetta
• Spesifikaatiot määritti HiQ Softplan 2002
• Ensimmäinen tarjouspyyntö 2003: ei tarjouksia, toinen 

yritys 2004, jolloin WMData (nyk. Logica) valittiin
• 2004-2006 huomattava työpanos ohjelmiston luonnissa

– erityishuomio loppukäyttäjien tarpeissa
• Tuotantokäyttöön Helsingissä tammikuussa 2007
• Laajennushanke koko HYKS alueelle; Jorvi 2008 ja 

Peijas 2009
• Tänä päivänä käytössä n. 50 ambulanssissa ja 

pelastusyksikössä sekä 24/7 toimivassa 
esimiestoimistossa HYKS alueella



ToimintaympToimintaympääristristöö

• Ensihoito siis toimii mobiilissa sähköisessä
ympäristössä (pl. ensihoitolääkäri, jos sattuu 
olemaan toimistossaan)

• Toimintaympäristö on erittäin haasteellinen
– kriittinen terveydenhuollon peruspalvelu 24/7
– sade, kylmyys, auringonvalo, turvallisuus ......
– katvealueet (mm. maanalaiset tilat)
– hälytysajo (liike)
– päätelaitteiden kova fyysinen kulutus



TietojTietojäärjestelmrjestelmään ominaisuudet n ominaisuudet 
–– 5 keskeist5 keskeistää osaosa--aluettaaluetta

• Sähköinen potilaskertomus
– toistaiseksi ei yhteydessä muiden sähköisten 

potilaskertomuksien kanssa pl. Oberon
henkilötietohaku

• Valvomo sovellus
– on-line konsultaatio ensihoitolääkärin kanssa
– operatiivinen johtaminen

• Suuronnettomuussovellus
• Raportointityökalu (tilastointi)
• Sähköisen laskutuksen liittymä
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JJäärjestelmrjestelmään toiminta ns. n toiminta ns. nono--concon --
tilassatilassa

• Paperiseen dokumentaatioon ei siirrytä
vaikka päätelaite menisi no con -tilaan (ei 
yhteyttä palvelimelle)

• Ensihoitokertomus tulostetaan sairaalan 
poliklinikan tulostimen sijasta ambulanssin 
oheistulostimelle

• Tiedot siirtyvät päätelaiteesta sähköiseen 
arkistoon, kun palvelinyhteys seuraavan 
kerran saadaan



ValvomoValvomo

Käyttäjät: päivystävät
ensihoitolääkärit ja
lääkintäesimiehet

• Ambulanssien sijainnit ja
tehtävävaiheet

• Lääkärikonsultaatio
• Kaikkien meineillään

olevien ensihoitotehtävien
kertomusten tarkastelu



Alueellisuudesta sopiminenAlueellisuudesta sopiminen

• Nykyinen lainsäädäntö ei tue ensihoidon 
alueellisia tietojärjestelmäratkaisuja (mutta ei se 
tue edes alueellista ensihoitopalveluakaan...)

• Nykyisen lainsäädännön aikana eri toimijat 
voivat kuitenkin sopia asioista
– terveyskeskus, SHP ja palveluntuottaja

• Perusedellytyksenä palveluntuottajan sopimus 
kunnan kanssa ensihoitopalvelun tuotannosta
– ei ”villeille” yrityksille



Vastuiden jakoVastuiden jako

• Sopimukset
– kunta ja SHP
– kunta ja ensihoidon palveluntuottajat

• Kustannusvastuiden perusperiaate
– sairaanhoitopiiri; softa
– palveluntuottajat; rauta
– tulevaisuus; SHP:n kokonaispaketti?



Monet vaikeudet on selMonet vaikeudet on seläätettytetty

• Innovatiivisen hankkeen läpivienti on ollut 
varsin haasteellista etenkin vanhentuneen 
lainsäädännön vuoksi
– ratkaisujen läpimenoajat yleisesti pitkiä
– hätäkeskuslaitoksen tietojen luovutus 

eduskunnan kanta
– HUS:n johtajaylilääkärin esitys SM:lle 

hätäkeskuslain muuttamisesta
– rekisterinpidon vastuu tietosuojavaltuutettu



Poimintoja merkittPoimintoja merkittäävistvistää haasteistahaasteista

• Tietoliikenneyhteyksien toimivuus
– mikä on hyväksyttävä prosentti; 90, 95, 100%?

• Oheislaitteiden (monitoridefibrillaattori, tulostin) 
parituksen pysyvyys ja bluetooth yhteydet
– bluetooth elvytysratkaisu

• Kokonaisuuden hallinta
– HÄKE, VIRVE, palveluntuottajat, kunnat, HUS, 

päätelaitteiden ja defibrillaattoreiden maahantuojat, 
ulkoistetut IT-palvelut .....

• Käyttäjävirheet
• Virka-ajan ulkopuolinen vikojen korjaus



Ensihoidon alueellisen Ensihoidon alueellisen 
tietojtietojäärjestelmrjestelmään hyn hyöödyt 1dyt 1

• Dokumentaation laadun parantuminen ja 
yhtenäistyminen
– myös vastaanottavien hoitolaitosten kannalta

• Hoitoprotokollien noudattamisen komplianssi
• Kaikki ohjeet välittömästi saatavilla 

– ennen osa ohjeista mukana, osa ambulansseissa, 
osa asemilla....

• Kaksoiskirjanpidon poistuminen tehtävistä, 
joissa ensihoitolääkäri mukana (HKI)

• Historiatietojen saatavuus; saman potilaan 
aiemmat ensihoitokäynnit



Ensihoidon alueellisen Ensihoidon alueellisen 
tietojtietojäärjestelmrjestelmään hyn hyöödyt 2dyt 2

• Alueellisen operatiivisen kokonaistilanteen 
hahmottaminen on-line

• Suuronnettomuustilanteiden johtaminen
• Alueellisten palveluiden arviointi jälkikäteen
• Potilaiden henkilötietojen oikeellisuus
• Potilasvalitusten käsittely
• Vastaanottava hoitolaitos saa ensihoitokerto-

muksen yleensä jo ennen potilaan saapumista
• Muutosten tekeminen ohjelmistoon nopeampaa 

ja helpompaa kuin yleensä terveydenhuollon 
tietojärjestelmissä



Alueellisen jAlueellisen jäärjestelmrjestelmään haitatn haitat
• Palvelin- ja tietoliikeyhteysvikojen eskalaatio suurelle 

käyttäjäkunnalle
– vaatii nopeita ja määrätietoisia interventioita

• Matkapuhelinverkon ylikuormitustilanteet
• Suuri sidosryhmäverkosto; ajoittain konsensuksen 

saavuttaminen kehittämistarpeista haasteellista
• Not invented here –problematiikka

– toisaalta invented in Finland eikä in USA.....
• Rekisterinpitotulkinnan mukaan historiahaut eivät tue 

koko HYKS aluetta vaan omaa kuntaa tai 
sairaanhoitoalueen osaa



HyHyöötyjtyjää saatavissa vain, jos....saatavissa vain, jos....

Suunnittelu, käyttöönotto ja tuotanto
• Hyvä suunnittelu ja projektinhallinta
• Riskienhallinta (!)
• Moniammatillinen yhteistyö
• Henkilöstön pitäminen informoituna hankkeen 

etenemisestä; avoimuus
• Käyttäjien asianmukainen koulutus
• Käyttöönoton jälkeen käyttäjätuki (tarv. 24/7)
• Toimiva ylläpidon ja kehittämisen organisaatio



Pidensikö sähköiseen ensihoitokertomukseen siirtyminen
ensihoitotehtävän kestoa? Am J Emerg Med 2009



MitMitää mieltmieltää kkääyttyttääjjäät ovat t ovat --
ensihoitajatensihoitajat



MitMitää mieltmieltää kkääyttyttääjjäät ovat t ovat -- llääääkkääritrit



Valtakunnallinen nValtakunnallinen nääkköökulmakulma
• Ensihoidossa sähköinen potilaskertomus on maassam-

me toistaiseksi tuotantokäytössä vain HYKS alueella    
(n. 1 milj asukasta, n. 90 000 ensihoitotehtävää/v)

• Koko maa tulisi saada sähköisen ensihoitokertomuksen 
piiriin v. 2010 loppuun mennessä (STM ensihoidon 
selvitys 2007)
– realiteetti: vuoden 2012 loppuun mennessä, jos tahtotila

• Maassamme on 5 ERVA-aluetta. ERVA-alueen sisällä
kaupallisen ohjelmiston tulisi olla sama.
– TH-lakiesityksen ERVA velvoitteet ensihoidolle



Esimerkki laajemmasta Esimerkki laajemmasta 
yhteistoiminnastayhteistoiminnasta

• HYKS alueella on harjoiteltu virka-avun 
antamista Lapin suuronnettomuuksiin

• Virka-apuryhmä voidaan koota HYKS alueen 
ensihoidon toimijoista

• Toimijat varustetaan tietojärjestelmän 
päätelaitteilla ja järjestelmään luodaan SURO-
tehtävä esim. ”Hotellipalo Levi”

• Tilannetta voidaan seurata ja tukea etänä
HYKS:stä

• Koeponnistettu reaalielämässä case Malagassa



A bus crash involving 49 
Finnish tourists took place in 
Malaga, Spain on 19th April, 
2008. Eleven patients were 
decided to be evacuated 
from local hospitals to 
Finland. A commercial 
aircraft was equipped for an 
ambulance flight. We report 
experiences from the use of 
electronic patient reporting 
(EPR) during an 
international patient 
evacuation.

Background

Merlot Medi® EPR system 
(Logica, Finland)  was used. 
It includes individual 
electronic patient reports, 
shared situation diary, 
resource view and a 
summary of triage 
categories. Documentation 
is done by touch screen 
laptops. Data is transmitted 
from laptops to the server 
via GPRS connection and 
after that it is readable from 
every laptop engaged with 
the situation. 

Merlot Medi® EPR system 
is routinely used to register 
ca 90 000 annual 
ambulance calls and 
occasional major incidents 
in HUCH area.

Methods Results

All patients were 
documented to the EPR 
system in Malaga when they 
transferred from 
ambulances to the aircraft. 
In addition, a shared 
situation diary was filled. 
The process could be 
followed in real-time in 
Helsinki. The system was 
used on-line until the captain 
put on the fasten seatbelt 
sign. During the 4.5 hrs flight 
the EPR system was used 
off-line without GPRS. Vital 
parameters could not be 
transmitted from patient 
monitors to the EPR 
because the use of 
bluetooth port was not 
allowed during the flight. 
Therefore vital signs were 
typed to the EPR laptop. 

After landing in Helsinki 
GPRS connection was 
activated and all data 
registered during the flight 
were uploaded to the server 
in less than 3 min. Patient 
reports were printed at the 
airport to accompany 
patients to the receiving 
hospitals 

Conclusion         

The EPR system with GPRS 
data transmission proved 
useful and reliable. It 
supported the overall 
management of a very 
challenging operation. The 
next step in system 
development is the imple-
mentation of satellite phone 
connection to be used 
during the flight and in case 
of mobile phone network 
overloading.
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LiitLiitäännnnääishyishyöödytdyt

• Hyödyt, jotka eivät sinänsä liity 
tietojärjestelmään
– laajennushankkeen intensiivinen projektityö ja 

ylläpitovaiheen organisaatio (ylläpitoryhmä ja 
kehitysryhmä) sekä monet yhdessä kohdat 
vaikeudet ovat merkittävästi syventäneet 
pääkaupunkiseudun ensihoidon toimijoiden 
yleistä yhteistyötä



MitMitää tulevaisuudessa?tulevaisuudessa?

• Terveydenhuoltolaki
• Kansallinen arkisto
• Järjestelmän laajentuminen HYKS:n 

ulkopuolelle
• Ensihoitokertomus sähköisenä lähetteenä

vastaanottaviin hoitolaitoksiin
• Ensihoidon EKG:t mukaan 

sairaanhoitopiirin digi-EKG arkistoon



YhteenvetoYhteenveto

• Ensihoito (potilaat, kenttätyöntekijät, hallinto, 
tilaaja) selvästi hyötyy alueellisesta tiedon-
hallinnan sähköisestä ratkaisusta

• Monet HYKS alueen hankkeen kohtaamista 
ongelmista ovat liittyneet joko vanhentuneeseen 
lainsäädäntöön tai ratkaisun uniikkiluonteisuu-
teen

• Muun Suomen siirtyessä ensihoidon sähköiseen 
tiedonhallintaan on merkittävimmät ongelmat jo 
ratkaistu. HUS/HYKS antaa mielellään neuvoja 
muille maamme sairaanhoitopiireille/toimijoille.


