
ODA1:n rajapinnat
CDS Hooks ja FHIR STU3



Mitä ODA1:llä voi tehdä?

1. Saada palautetta erilaisista lomakkeista. Sekä pieniä
vinkkejä että isompia kokonaisarvioita.

2. Saada valmennusohjelman jolla voi parantaa terveyttään
jollain tavalla. (Käynnistetään ODA2:n puolella)

3. Jos ODA2:ssa on aktivoitu jokin seuranta, voi saada
palautetta etenemisestä.

4. Saada yleistä palautetta perustuen omaan viralliseen
potilashistoriaan.



ODA1-rajapinta: FHIR STU3

• JSON-pohjainen (vaikka FHIR tukee XML:ääkin)
• Datamalli FHIR (https://www.hl7.org/fhir/)
• Kommunikaatiomalli CDS Hooks (http://cds-hooks.org)

• Eli tarjoamme REST-endpointteja eri konteksteihin.
• Emme tarjoa täyttä FHIR-palvelinta, mutta otamme

vastaan ja palautamme FHIR-resursseja.
• FHIR-profiilien luonnoksia olemassa: 

https://simplifier.net/DuodecimCDS
• Profiloinnin yleiskäytäntö: enemmän rajaamista kuin

lisäämistä.
• Päätöksentuen tilattomuus -> kaikki datat mukaan kutsun

yhteydessä.



CDS Hooks-koukkuja

• selfcare-filled-questionnaire: Oirearvio-, Omavointi- ja 
hyvinvoinnin arviointilomakkeiden päätöksentuki.

• selfcare-monitoring: Itseraportointimittausten seuranta, 
esim. alkoholinkulutus, unen määrä, liikunnan määrä jne.

• selfcare-general-cds: Yleinen päätöksentuki, käyttää
potilaan koko potilashistoriaa ja antaa palautetta esim. 
lääkityksestä, mikäli krooniseen sairauteen liittyvä
labramittaus tulisi tehdä jne.

Näitä kutsutaan osoitteessa
https://oda.ebmedscloud.org/api/v1/cds-services/[koukku]



ODA1

QuestionnaireResponse

Goal + Observation [1..n] 

Patient + Observation + 
MedicationStatement + ...

ActivityDefinition

Lomakkeet:

Seurannat:

Yleinen päätöksentuki:



Käytetyt FHIR-resurssit (ja profiilit)

• Questionnaire
• (SymptomCheckerQuestionnaire): Oirearviolomake
• (HealthCheckQuestionnaire): Omavointilomake, 

esimerkiksi Star.
• (WellbeingQuestionnaire): Hyvinvoinnin arviolomake

• QuestionnaireResponse (SelfCareQuestionnaireResponse)
• Goal (MonitoringGoal): Nimetty suure mitä halutaan seurata, 

sekä valinnainen tavoitetaso.
• ActivityDefinition (SelfCareActivityDefinition)

“Anonyymit” palvelut



Käytetyt FHIR-resurssit (ja profiilit)

• Patient (NonIdentifiablePatient): perusdatat henkilöstä kuten ikä, sukupuoli.
• AllergyIntolerance (DrugAllergyIntolerance): lääkeaineallergiat, muut

allergiat
• Immunization (CDSImmunization): rokotukset
• MedicationStatement (CDSMedicationStatement): Lääkitystiedot. HUOM: 

tulisi sisältää myös Medicationin tulevaisuudessa.
• Procedure (CDSProcedure): Toimeenpiteet.
• ProcedureRequest (CDSProcedureRequest): Tilatut mutta ei suoritetut

toimeenpiteet.
• Observation (MeasurementObservation): fysikaaliset mittaukset, 

labratulokset jne. Ehkä myös tupakointi- ja alkoholitiedot.
• Condition (DiagnosisCondition): Diagnoosit. Ehkä myös raskaustieto.
• FamilyMemberHistory (SimpleFamilyMemberHistory): Periytyvät riskitekijät

ja taudit.

Yleinen päätöksentuki



Käytetyt FHIR-resurssit (ja profiilit)

• PlanDefinition (CoachingPlanDefinition): Kokonaan
kuvattu valmennusohjelma, ei tarvitse yhteyttä
ODA1:een ohjelman aloitettua. Toimitetaan ODA2:lle 
push-menetelmällä.

Muut resurssit


