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22 eri tilannetta, joissa tietokone johti lääkitysvirheeseen: mm. kaksois- 

lääkitys, väärä annostelu, väärän lääkkeen valitseminen 

aakkoselliselta listalta JAMA 2005;293:1197-1203 

JAMA  March 9, 2005 



Päätöksentuki on turvaverkko, joka havaitsee vaaratilanteet ennen kuin niistä 

aiheutuu haittaa, edistää hoitosuositusten noudattamista, ja parantaa hoidon 

laatua.  

November 18, 2010 



Teemat 
 

• Terveystiedon lajit 

• Hoidon koordinointiin tarvittavat potilastiedot 

 

• Päätöksentuki 

• Interaktiiviset työkalut 

• Hoitoketjujen hallinta 

• Virtuaalinen terveystarkastus 

• Laadun mittaaminen 

 

 



Terveystiedon lajit 

• Lääketieteellinen tieto 

• Potilastiedot 

• Paikka- ja hakemistotieto (toimipisteet, 

palvelut, henkilöt) sekä koodistot 

 

 

Wyatt JC, Sullivan F. What is health information? 

BMJ 2005;331:566-568 



Terveystiedon lajit 

• Lääketieteellinen tieto 

• Potilastiedot 

• Paikka- ja hakemistotieto (toimipisteet, 

palvelut, henkilöt) sekä koodistot 

 

 

Wyatt JC, Sullivan F. What is health information? 

BMJ 2005;331:566-568 



Potilaskertomuksen tärkeimmät 

rakenteiset (koodatut) ydintiedot  

• Diagnoosit 

• Lääkitys 

• Laboratoriotulokset 

• Fysiologiset mittaukset (esim. verenpaine) 

• Riskitekijät (esim. tupakointi) 

• Toimenpiteet 

• Hoitosuunnitelma 

• Toimintakyky 

 



Potilaskertomuksen tärkeimmät 

rakenteiset (koodatut) ydintiedot  

• Diagnoosit 

• Lääkitys 

• Laboratoriotulokset 

• Fysiologiset mittaukset (esim. verenpaine) 

• Riskitekijät (esim. tupakointi) 

• Toimenpiteet 

• Hoitosuunnitelma 

• Toimintakyky 
 

 Jatkuvasti ylläpidettävät listamuotoiset tiedot, joiden ajan tasalla 
pitäminen on hoitoa koordinoivan lääkärin ja koko tiimin tehtävä 

 



Potilaskertomuksen tärkeimmät 

rakenteiset (koodatut) ydintiedot  

• Diagnoosit 

• Lääkitys 

• Laboratoriotulokset 

• Fysiologiset mittaukset (esim. verenpaine) 

• Riskitekijät (esim. tupakointi) 

• Toimenpiteet 

• Hoitosuunnitelma 

• Toimintakyky 

 



Miksi terveydenhuollon 

ammattilainen kirjaa rakenteisia 

potilastietoja? 
 

• Parantaakseen työnsa laatua 

• Helpottaakseen (nopeuttaakseen) työtään 

 

 Päätöksentuen tarjoama toiminnallisuus motivoi 

tietojen kirjaamisen, jos saatava hyöty koetaan 

vaivan arvoiseksi 

 

 



Muutokset lainsäädäntöön 

• Rekisterinpitäjäksi sairaanhoitopiirin 

kokoinen alue 

• Tiivistelmätiedot potilaskohtaisesti 

– Potilaan tiedonhallintapalvelu 

 



Potilaan tiedonhallintapalvelu 

KanTa-arkistoon 

Suostumukset 
 

Ylläpidettävät tiedot 
• Diagnoosit 

• Lääkitys 

• Riskitiedot 

• Hoitosuunnitelma 
 

Kumulatiiviset tiedot 
• Toimenpiteet 

• Laboratoriotulokset 

• Fysiologiset mittaukset 

• Rokotukset 



Terveystiedon lajit 

• Lääketieteellinen tieto 

• Potilastiedot 

• Paikka- ja hakemistotieto (toimipisteet, 

palvelut, henkilöt) sekä koodistot 

 

 

Wyatt JC, Sullivan F. What is health information? 

BMJ 2005;331:566-568 

Päätöksentuki 



Päätöksentuki 
(EBMeDS) 

Miten päätöksentuki toimii 

Potilas-
kertomus 

Peter Nyberg 

 Lähettää potilastietoja XML-viestinä 

Vastaanottaa (muistute)viestin 

 



Muistitko diabetespotilaalla… 
• mitata verenpaineen 

• kontrolloida mikroalbuminurian 

• aloittaa ACE:n estäjän tai ATII-salpaajan potilaalle 
jolla on mikroalbuminuria 

• tehdä monofilamenttitestin 

• aloittaa aspiriinin 

• laatia B-lausunnon 

• diabeteslääkkeiden interaktiot 

• kontrolloida ALAT-arvon statiinin aloittamisen 
jälkeen 

• sydämen vajaatoiminnan riskin glitatsonihoidossa 

• antaa potilaalle kirjallisen ohjeen lääkityksestä 

• ehdottaa diabeteskeskuksen kurssia 

• ohjelmoida silmänpohjien valokuvauksen 

 

 

 



Muistitko… 

• olla tekemättä näitä aiheetta 

 

 



Autoitko… 

• potilasta toteuttamaan omia tavoitteitaan? 

 

 Terveyshyötymalli 



EBMeDS 

• Duodecimin tuottama palvelu (sekä sisältö 

että ohjelmisto) 

• Liitettävissä kaikkin 

potilaskertomusjärjestelmiin 

– Toimii jo: Mediatri, Effica, Pegasos, 

Prowellness 

• Ei omaa käyttöliittymää (paitsi 

interaktiiviset lisäsovellukset) 

 

 



Päätöksentukidemo 

• Interaktiivinen testisovellus  

 

• Sääntötietokanta 

http://www.ebmeds.org/ebmeds/dssscripts/dssclient_s.htm
http://www.ebmeds.org/
http://www.ebmeds.org/ebmeds_work/script_editor.asp?mode=framesets


Esimerkkejä interaktiivisista 

työkaluista 

• Keskisuuri aivohalvausriski (vuokaavio) 

• CHA2DS2VASC ja HAS-BLED (pieni 

aivohalvausriski, suuri vuotoriski) 

• Verenpainelääkkeen valinta 

 

 

https://www.terveysportti.fi/dtk/ivk/ivk00005?veryhightrombosisrisk=0&chads2=1
http://www.terveysportti.fi/xmedia/pgr/200.027.html?chf=0&hypertension=1&ageover75=0&diabetes=0&strokeortia=0&femalegender=0&age65to75=0&vasculardisease=0&systolicbp=1&gfr=67&liverfailure=1&cerebralinfarction=0&bleedingtendency=0&plateletcount=90&ageover65
http://www.terveysportti.fi/xmedia/pgr/200.027.html?chf=0&hypertension=1&ageover75=0&diabetes=0&strokeortia=0&femalegender=0&age65to75=0&vasculardisease=0&systolicbp=1&gfr=67&liverfailure=1&cerebralinfarction=0&bleedingtendency=0&plateletcount=90&ageover65
http://www.terveysportti.fi/xmedia/pgr/200.027.html?chf=0&hypertension=1&ageover75=0&diabetes=0&strokeortia=0&femalegender=0&age65to75=0&vasculardisease=0&systolicbp=1&gfr=67&liverfailure=1&cerebralinfarction=0&bleedingtendency=0&plateletcount=90&ageover65
http://www.terveysportti.fi/xmedia/pgr/200.027.html?chf=0&hypertension=1&ageover75=0&diabetes=0&strokeortia=0&femalegender=0&age65to75=0&vasculardisease=0&systolicbp=1&gfr=67&liverfailure=1&cerebralinfarction=0&bleedingtendency=0&plateletcount=90&ageover65
https://www.terveysportti.fi/dtk/ltk/ivk00002?aceorarinhibitors=0&aceinhibitors=1&ami=0&ap=0&arb=0&af=0&betablockers=0&caantagonists=1&stroke=0&chf=1&dm=1&diuretics=1&loopdiuretics=0&lvh=1&microalbuminuria=0&peripheralarterialdisease=0&renalfailure=0


Opastava lomake 

• Esimerkkinä interaktiivinen lähetelomake 

 (olkapää) 

http://www.terveysportti.fi/dtk/ltk/lomake?p_id=frm00001


Hoitoketjun ja jatkohoidon 

suunnitelman yhteinen rakenne  

• Fysioterapeutin leikkausta edeltävä ohjaus 
code = ”HBA” time = 0-21d 

• Leikkausta edeltävät laboratoriokokeet 
B-Hb, U-Bakt-vi 

code = 2475; code = ”1155” time = 0-7d 

• Polven tekonivelleikkaus 
code = ”NGB99” time = 0 

• Rtg-kontrolli 
code = ”NG1AA” time = 0+30d 

• Fysioterapeutin toimintakykyarvio 
code = ”HBA” time = 0+30d 

 
Hoitoketju = softa 

Jatkohoidon suunnitelma = data 



Virtuaalisessa terveys- 

tarkastuksessa kaikkien 

päätöksentukisääntöjen 

tuottamat muistutteet 

listataan potilasjoukolle 

Virtuaalinen terveystarkastus 

tavoittaa koko väestön – myös ne, 

jotka ovat pudonneet seurannasta 



Päätöksentuki 
(EBMeDS) 

Päätöksentukipalvelu 

Potilaskerto-
mus 

 

 

 Lähettää potilastietoja XML-viestinä 

Vastaanottaa (muistute)viestin 

 
Peter Nyberg 

Raportti potilaan (väestön) terveyden- 

tilasta, hoidosta ja sen laadusta 

syntyy päätöksentuen käytön sivutuotteena 

Lokitiedosto 



Esimerkki laatumittarista virtuaalisessa 

terveystarkastuksessa 16 000 hengen 

väestössä 

• Oikeantyyppinen beetasalpaaja potilaille, 
joilla on astma tai keuhkoahtaumatauti: 

 

 Ei muistutetta (oikea lääke)   32 

 

 Keuhkosairaus -  vaihda beetasalpaaja    4 

 selektiiviseksi (muistute näytetään) 

 

 Laatumittari = 0.89 
(n = 36) 

 

 

89% beetasalpaajaa käyttävistä 

potilaista, joilla on astma 

tai COPD, käyttää oikean- 

tyyppistä beetasalpaajaa 



Esimerkkejä virtuaalisessa 

terveystarkastuksessa lauenneista 

muistutteista 16 000 hengen väestössä 
• Hyperlipidemian hoito aiheellinen suuren kokonaisriskin       462 

(SCORE) takia  

• ACEI/sartaani/beetasalpaaja puuttuu vajaatoimintapotilaalta   143 

• fB-Gluk ei tutkittu RR/hyperlipidemia/kardiovaskulaarisairaus  142 

• Tiatsidi potilaalla, jolla korkea S/P-Krea        115 

• LDL > 2.5 mmol/l tyypin 2 diabeetikolla          69 

• Metformiini puuttuu tyypin 2 diabeetikolta           61 

• Diabeetikolla ei käyntejä 13 kk:n aikana          58 

• Folaatti puuttuu metotreksaatin käyttäjältä          40 

• LDL > 2.5 valtimotautipotilaalla           29 

• Vajaatoiminta ja spironolaktoni – seurantakokeet ottamatta       25 

• Poikkeava TSH hypotyreoosipotilaalla             9 

• ACEI/ATII puuttuu diabeetikolta, jolla albuminuria          4 

• Betasalpaaja puuttuu infarktin sairastaneelta         2 

• ASA puutuu polycytemia vera -potilaalta           1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ebmeds.org/sipoo.htm
http://www.ebmeds.org/sipoo.htm


Hoitosuositukset 

Näyttö luokiteltuna 

Lääke-, laboratorio, 

  geeni-  ym. tietokannat 

Kuvat ja videot taitojen 

  harjoitteluun 

Kustannus-vaikuttavuus 

Eettiset katsaukset 

Potilasohjeet 

Potilastiedot ja 

Genomikartta 

Kaikkien aikaisempien 

potilaiden tietokanta 

 

Todennäköisesti 

hyödyllinen 

hoito 

Simulaatio 
Yksilöllinen 

ennuste 

hoidon 

vaikuttavuudesta 

Potilaan 

arvot ja 

valinnat 
Lääkärin 

tulkinta ja 

kokemus 

Hoidon 

valinta 

Hoidon valinta v. 2020 

Lääkärin 

tulkinta ja 

kokemus 

Resurssien 

rajallisuus 

Päätöksen- 

tuki 



Tietämys ja 

prosessiohjaustyökalut 

(kuten interaktiiviset 

hoitoketjut) 

Potilastiedot; 

paikka- ja hake- 

mistotiedot 

Koko väestön terveys- 

tietokanta (tarve + 

toteutunut hoito) 

 

Todennäköisesti 

hyödyllinen 

hoito 

Tarpeen määrittely ja prosessiohjaus 

Suunnitelma 

vaikutuksen 

aikaan saamiseksi 

Kansalaisen 

sähköiset  

palvelut Lääkärin 

tulkinta ja 

Toteutunut 

hoito 

Kliinisen toiminnan johtaminen v. 2020 

Lääkärin 

”ohjaus- 

  sauva” 

Resurssien 

tarjonta 

Päätöksen- 

tuki 



 

Kiitos! 

ilkka.kunnamo@duodecim.fi 

www.ebmeds.org 

mailto:ilkka.kunnamo@duodecim.fi


Kansalaisen käyttöliittymä 
• Potilaskertomuksen ydintiedot käännetään 

koodeja hyödyntäen selkokielelle 

• Tiedoista linkit termien selityksiin, 

Terveyskirjastoon  

 

 

 

    

Diagnoosit 

Laktoosi-intoleranssi 

(maitosokerin imeytymishäiriö) 

 Laktoosi-intoleranssi 

 Ruokavalio-ohje 

Laboratoriotulokset 

Hemoglobiini   124    Viitearvot  Mitä hemoglobiini kertoo 

Kolesteroli   5.9     Viitearvot 

LDL-kolesteroli                3.8     Viitearvot  Rasva-arvot 

(”paha kolesteroli”) 

Kokonaisriski (10 v.)  3.2 % Miten vaikutan riskitekijöihini 

Hoitosuunnitelma          Kotimittaukset 

 

Kolesteroliarvosi ei ole 

tavoitetasolla. Ota yhteyttä 

lääkäriisi lääkityksen 

tehostamiseksi 

Päätöksentukea suoraan 

kansalaiselle 

http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_haku=laktoosi-intoleranssi&p_artikkeli=dlk00038
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_haku=laktoosi-intoleranssi&p_artikkeli=dlk00038
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_haku=laktoosi-intoleranssi&p_artikkeli=dlk00038


Oire 

Diagnoosi 

Toimenpide 

Lääkitys 

Tutkimus 

Todistus 

Seuranta 

Hoitosuositus 

Alueellinen 
hoito-ohjelma 

Näyttö 

Potilasohje 

Kuvat, videot 

ICPC-2 

ICD-10 

Lähetelomake 

Tutkimuslomake 



Oire 

Diagnoosi 

Toimenpide 

Lääkitys 

Tutkimus 

Todistus 

Seuranta 

Hoitosuositus 

Alueellinen 
hoito-ohjelma 

Näyttö 

Potilasohje 

Kuvat, videot 

ICD-10 

Lähetelomake 

Tutkimuslomake 

 S53.00 Subluxatio capituli radii 

 NCH10 repositio  Video 

http://www.terveysportti.fi/ltk/ltk.avaa?p_artikkeli=vid00023


Mihin hoitosuunnitelmaa tarvitaan  

• Hoidon koordinointi 

– Tieto tavoitteista ja tulevista tapahtumista yhteinen 
potilaalle ja hoidon antajille 

– Hoitotapahtumien yhteen sovittaminen 

– Aikaan ja paikkaan sitomattomat suunnitelmat 

• Potilasturvallisuus 

– Unohdusten välttäminen 

– Tavoitteiden toteutumisen seuranta 

• Hoidonvarausten suunnittelu ja automatisointi 

– Hoidonvarauksesta muistuttaminen ja sen 
käynnistäminen, päällekkäisyyksien  välttäminen 

– Resurssitarpeen arviointi 

• Toiminnan ohjaus hoitoketjun yhteydessä 

 

 



Interaktiiviset laskurit, 

vuokaaviot ja lomakkeet 

• Päätöksentuen rajapinnan kautta siirretään 

potilaskertomuksesta tietoa 

• Kaaviot näyttävät, missä kohdassa potilas 

on 

• Lomakkeet opastavat täyttäjäänsä 

 



 Demo Duodecimin päätöksentuesta 

liitettynä Prowellness-järjestelmään 

 

 Virtuaalinen terveystarkastus 

http://demo.prowellness.com/duodecim_uk/login.aspx


Potilaskertomustieto 

• Vapaata tekstiä 

• Rakenteista (koodattua) tietoa 

– Koodaus on tarpeen, kun tietokoneen 

halutaan ymmärtävän ja käsittelevän tietoa. 

– Jos tieto on tarkoitettu vain ihmisen 

luettavaksi, teksti riittää. 

 

 

 

 



Lääkitystiedot hallintaan sähköisen 

potilaskertomuksen avulla - Case 

Karstula 

 
 



Lähtötilanne 
• Pegasoksessa kirjoitetut reseptit, joita voi uusia. Reseptit 

näkyvät YLE-lehdellä. 

• Potilaan lääkityslista saneltu potilaskertomuksen YLE-

lehdelle -> harvoin täysin ajan tasalla, suurelta osalta 

potilaista puuttui kokonaan 

• Osastolle otettaessa lääkityslista kirjoitettiin käsin 

• Osastolla lista kopioitiin käsin potilaan kurvaan ja 

erikseen potilaan lääkejakokorttiin 

• Kotiutuessa annettiin käsin kirjoitettu lista potilaalle ja 

kotisairaanhoitajalle/kodinhoitajalle 

• Lääkäri saneli lääkityksen epikriisiin 

• Jos potilas käy keskussairaalassa, lääkitys näkyy 

paperiepikriisistä  

• -> potilaan lääkityksestä 8 eri versiota! 

 



Lääkitystiedot hallintaan sähköisen 

potilaskertomuksen avulla - Case 

Karstula 

 • Vuodeosaston osastonhoitajan vetämä 

laadunkehittämishanke 

• Tavoite 

– Lääkityslistasta yksi ainoa, kaikkien saatavilla 

oleva versio, joka on aina ajan tasalla 

• Keino 

– Kaikki potilaan lääkityksen kanssa tekemisissä 

olevat päivittävät lääkityslistaa 



Uusi toimintatapa 

• Jokaisella sairaanhoitajalla oikeus ja 

velvollisuus päivittää lääkityslistaa 

• Muu henkilökunta ilmoittaa 

sairaanhoitajalle jos havaitsee ristiriidan 

potilaan käyttämän lääkityksen ja 

lääkityslistan välillä. 

• Kaikki tulosteet tuotetaan sähköisestä 

lääkityslistasta (reseptit,lääkkeenjakokortti, 

KSH:n ja potilaan lääkityslista, epikriisi, 

lähete) 



• http://www.ebmeds.org/ebmeds/dssscripts/d

ssclient_s.htm 

 

http://www.ebmeds.org/ebmeds/dssscripts/dssclient_s.htm
http://www.ebmeds.org/ebmeds/dssscripts/dssclient_s.htm


•   

• https://www.terveysportti.fi/dtk/ivk/ivk00005?veryhightrombosisrisk=0&chad

s2=1 

• (päätöksentukisovellus laskee CHA2DS2VASC-pisteet potilastietojen 

perusteella) 

•   

• https://www.terveysportti.fi/dtk/ltk/ivk00004?mcv=90&gender=1&age=61.4&

chronicdisease=0&esr=40&tfr=2.3&ferritin=29&b12=140&efolate=280&sfol

ate=6&retic=2>=100&alat=80&t4v=9&tsh=11 (anemiapotilaasta käytettävissä 

tietoja) 

•   

• https://www.terveysportti.fi/dtk/ltk/ivk00002?aceorarinhibitors=0&aceinhibito

rs=1&ami=0&ap=0&arb=0&af=0&betablockers=0&caantagonists=1&stroke=

0&chf=1&dm=1&diuretics=1&loopdiuretics=0&lvh=1&microalbuminuria=0

&peripheralarterialdisease=0&renalfailure=0 

https://www.terveysportti.fi/dtk/ivk/ivk00005?veryhightrombosisrisk=0&chads2=1
https://www.terveysportti.fi/dtk/ivk/ivk00005?veryhightrombosisrisk=0&chads2=1
https://www.terveysportti.fi/dtk/ltk/ivk00004?mcv=90&gender=1&age=61.4&chronicdisease=0&esr=40&tfr=2.3&ferritin=29&b12=140&efolate=280&sfolate=6&retic=2%3e=100&alat=80&t4v=9&tsh=11
https://www.terveysportti.fi/dtk/ltk/ivk00004?mcv=90&gender=1&age=61.4&chronicdisease=0&esr=40&tfr=2.3&ferritin=29&b12=140&efolate=280&sfolate=6&retic=2%3e=100&alat=80&t4v=9&tsh=11
https://www.terveysportti.fi/dtk/ltk/ivk00004?mcv=90&gender=1&age=61.4&chronicdisease=0&esr=40&tfr=2.3&ferritin=29&b12=140&efolate=280&sfolate=6&retic=2%3e=100&alat=80&t4v=9&tsh=11
https://www.terveysportti.fi/dtk/ltk/ivk00002?aceorarinhibitors=0&aceinhibitors=1&ami=0&ap=0&arb=0&af=0&betablockers=0&caantagonists=1&stroke=0&chf=1&dm=1&diuretics=1&loopdiuretics=0&lvh=1&microalbuminuria=0&peripheralarterialdisease=0&renalfailure=0
https://www.terveysportti.fi/dtk/ltk/ivk00002?aceorarinhibitors=0&aceinhibitors=1&ami=0&ap=0&arb=0&af=0&betablockers=0&caantagonists=1&stroke=0&chf=1&dm=1&diuretics=1&loopdiuretics=0&lvh=1&microalbuminuria=0&peripheralarterialdisease=0&renalfailure=0
https://www.terveysportti.fi/dtk/ltk/ivk00002?aceorarinhibitors=0&aceinhibitors=1&ami=0&ap=0&arb=0&af=0&betablockers=0&caantagonists=1&stroke=0&chf=1&dm=1&diuretics=1&loopdiuretics=0&lvh=1&microalbuminuria=0&peripheralarterialdisease=0&renalfailure=0
https://www.terveysportti.fi/dtk/ltk/ivk00002?aceorarinhibitors=0&aceinhibitors=1&ami=0&ap=0&arb=0&af=0&betablockers=0&caantagonists=1&stroke=0&chf=1&dm=1&diuretics=1&loopdiuretics=0&lvh=1&microalbuminuria=0&peripheralarterialdisease=0&renalfailure=0


Interactive algorithms 

• A reminder (triggered by patient data) 

contains link to an algorithm 

• The algorithm is populated by patient data 

• Example: radiotherapy for prostate cancer 

Low risk 

Intermediate risk 

 

Test site 

http://www.terveysportti.fi/dtk/algo/gph00023?priorturp=0&prostatevolume=0&qmax=0&ipss=0
http://www.terveysportti.fi/dtk/algo/gph00026?anticoagulationtherapy=1&ipss=0
http://www.ebmeds.org/ebmeds/script_editor.asp?mode=framesets&country=US&language=en_US&id=scr00854





