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CDA-konsolidointiprojekti TP 12/2013
• Tavoitteet:
– tuottaa peruskuvaus Consolidated CDA- ja Health Story-projekteista
– arvioida tarve keskeisten tietojen yhdenmukaisten template-mallien
tuottamiseen Suomessa ja mahdollisesti ehdottaa, tuottaa tai
paikallistaa joukko keskeisiä malleja
– jatkotoimenpidesuositukset
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HL7 IG for CDA 2: IHE Health Story Consolidation (1/2)
HL7 Implementation Guide for CDA® Release 2: IHE Health Story Consolidation,
Release 1.1 - US Realm (v. 2012 versio)
•

Asiaan viitataan kv-keskustelussa termeillä “Consolidated CDA Implementation
Guide”, “Consolidated CDA” tai “C-CDA”

•

Sisältää CDA-template -kirjaston, yhdistäen HL7:n, IHE:n ja Health Information
Technology Standards Panelin (HITSP) aiemman työn

•

Esittää seuraavien määrittelyjen yhtenäistämisen
–
–
–
–

•

HL7 Health Story guides (8 kpl)
HITSP C32
related components of IHE Patient Care Coordination (IHE PCC)
Continuity of Care (CCD)

Sisältää Meaningful Usen (MU) Stage 1:n ja Stage 2:n vaatimat CDA-templatet
–

Meaningful Use (MU): palveluntarjoajien (ammattilaiset, sairaalat) täytyy osoittaa
[terveysministeriön alaiselle] CMS:lle, että he käyttävät sertifioituja EHR-järjestelmiään
tavoilla, jotka vaikuttavat positiivisesti potilaiden hoitoon. Täyttäessään CMS:n tälle
ohjelmalle asettamat tavoitteet, he pystyvät osoittamaan EHR:ien merkityksellisen
hyödyntämisen (MU) ja saavat kannustinmaksun.
4

HL7 IG for CDA 2: IHE Health Story Consolidation (2/2)
• Hyödyt
–

Toteuttajat löytävät 9 (nyk. 14, sis. Header-määrittelyt) dokumenttityypin CDAtemplatet yhdestä paikasta

–

Toiminnankehittäjät saavat peruskäsityksen CDA-templatejen hyödyntämisestä
eri käyttötapauksissa

–

Tarjoaa opastusta hoitotiedon välittämiseen Continuity of Care Documentin
(CCD) avulla

• Kehityksen taustaa
–

HL7:n, IHE:n, Health Story Projectin sekä ONC:n yhteistuotos (Office of the
National Coordinator, osa Department of Health and Human Servicesiä HSS eli
sosiaali- ja terveysministeriötä)

–

Kehittämistyöllä useita tavoitteita, joista yksi oli tuottaa joukko yhtenäistettyjä
CDA templateja (for the US Realm)

–

Lähteitä:
• www.hl7.org/implement/standards/product_brief.cfm?product_id=258
• www.healthstory.com
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Health Story Project (1/2)
• Voittoa tavoittelematon liittouma, perustettu 2007, HL7yhteistyösopimus
• Visio: “Comprehensive electronic clinical records that tell a patient’s
complete health story.”
• Julkaissut kahdeksan toteutusopasta HL7/DSTU-standardeina:
–
–
–
–
–
–
–
–

Consultation Note
Diagnostic Imaging Report
Discharge Summary
History and Physical (H&P) Note
Operative Note
Procedure Note
Progress Note
Unstructured Document
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Health Story Project (2/2)
• Health Story Projectin aloittama määrittelyprojekti saatiin
päätökseen yhteistyössä HL7/IHE:n ja ONC:n kanssa, kun
oppaat yhdistettiin yhdeksi paketiksi yhdessä HL7 Continuity of
Care Document (CCD) -dokumentin kanssa
• Tuloksena C-CDA eli HL7 Implementation Guide for CDA®
Release 2: IHE Health Story Consolidation, Release 1.1 - US
Realm (v. 2012 versio)
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C-CDA -toteutusoppaan (2013) rakenne
HL7 IG for CDA® R2:
C-CDA Templates for
Clinical Notes (US Realm)
DSTU Release 2

•
•
•
•

Volume 1

Volume 2

Introductory
Material

CDA Templates
and Supporting
Material

Chapter 1 - Introduction
Chapter 2 - CDA R2 Background
Chapter 3 - Design Considerations
Chapter 4 - Using This Implementation Guide

•
•
•
•

Chapter 1 - Document-Level Templates
Chapter 2 - Section-Level Templates
Chapter 3 - Entry-Level Templates
Chapter 4 - Participant and Other Templates

•
•
•
•

Template Ids
Value Sets (Name, OID, URL)
Code Systems (Name, OID)
Changes from previous version
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Consolidated CDA DSTU 2013 Update (1/4)
– C-CDA -toteutusoppaan sisältö:
•
•
•
•

dokumentti-templatet:
9 kpl -> 12 kpl (+ 2 header templatea)
section-templatet:
60 kpl -> 71 kpl
entry-templatet:
82 kpl -> 110 kpl
participant and other templates: uusi ryhmä, muutama template (esim.
author, osoite)

– Päivitysprojektin aikataulu (05 - 12/2013):
•
•
•
•

…
Ballot reconciliation
Submit to TSC for DSTU approval and publication
Subsequent ballots to be performed as needed

Oct – Nov 2013
Dec 2013
Jan 2014

Lähde: http://gforge.hl7.org/gf/download/trackeritem/2655/10577/HL7ProjectScopeStatementC-CDAUpdate20130611.doc
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Consolidated CDA DSTU 2013 Update (2/4)
• Consolidated CDA DSTU 2013 Update -projekti tuotti uuden version:
•

HL7 Implementation Guide for CDA® Release 2: Consolidated CDA Templates for
Clinical Notes (US Realm) Draft Standard for Trial Use Release 2

• Todettiin tarve päivittää C-CDA -määrittelyä sekä lisäämällä templateja että
päivittämällä olemassa olevia, jotta:
•

käytettävissä hoitopaikan vaihtumisen yhteydessä tarvittavat templatet (transitions of care):
–

Consult Note – konsultaatio (päivitetty)

–

Referral Note – (uusi; lääketiet. tieto) ja Transfer Summary (uusi; laatu/tutkimus/kulut)

–

voidaan esittää prioriteettia/tärkeyttä kuvaavat tietoelementit (priority data elements)

•

käytettävissä hoitosuunnitelmien esittämiseen tarvittavat templatet (care plans)

•

paikka sähköiselle allekirjoitukselle (electronic signature and enveloped XML Digital
Signature)

•

päivitetty potilaan hoidon ja EHR-järjestelmien merkityksellisen käytön kannalta olennaisia
C-CDA templateja (templatet, jotka mäpätty Meaningful Use Stage 2 -tietoelementteihin)

•

Patient Generated Document US Realm header -template (new; potilaat/edustajat/laitteet)

•

sisällytetty C-CDA errata, jonka HL7 on tunnistanut ja hyväksynyt

•

kiinnitetty huomiota toteuttajien mielestä epäselviin osa-alueisiin

Lähde: http://gforge.hl7.org/gf/download/trackeritem/2655/10577/HL7ProjectScopeStatementC-CDAUpdate20130611.doc
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Consolidated CDA DSTU 2013 Update (3/4)
Toteutusopas toimii lähdedokumenttina seuraavien CDA-dokumenttien implementoinnissa:
• US Realm Header (V2) – header, johon C-CDA dokumentit pohjautuvat/tarkentavat
• US Realm Header - Patient Generated Document (uusi) – header potilaiden luomia dokumentteja
varten
• Care Plan (uusi) – hoitosuunnitelma: yhdistää useiden palveluntarjoajien ja erikoisalojen eri
terveydentiloihin ehdottamat toimenpiteet
• Consultation Note (V2) – konsultointipyyntö
• Continuity of Care Document (CCD) (V2) – potilasyhteenveto/-kertomus
• Discharge Summary (V2) – kotiutusyhteenveto
• History and Physical (H&P) (V2) – hoidon syy, sairaudet ja tutkimukset: sairaalaan tulon
yhteydessä, ennen leikkausta, alustava arvio ensiaputilanteissa
• Diagnostic Imaging Reports (DIR) (V2) – kuvantamislausunto
• Operative Note (V2) - toimenpideasiakirja (operatiivinen): kirurgisen toimenpiteen jälkeen
• Progress Note (V2) - hoidon seurantakirjaukset
• Procedure Note (V2) – toimenpideasiakirja (ei-operatiivinen): muut kuin leikkaustoimenpiteet
• Referral Note (uusi) – jatkohoito-/jatkotutkimuslähete
• Transfer Summary (uusi) – siirto hoitopaikasta toiseen
• Unstructured Documents (V2) – ei-rakenteinen sisältö
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Consolidated CDA DSTU 2013 Update (4/4)
DSTU-paketin sisältö:
• Dokumentit:
–
–

Volume 1 – ohjeistava ja taustoittava teksti
Volume 2 – templatet ja tukimateriaali
• tukimateriaali: templateId:t, arvojoukkolistaus OID ja URL, koodistot OID, muutokset
edelliseen versioon nähden

• Esimerkit:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Consultation Note Sample – Consult_Note.xml
Continuity of Care Sample – CCD.xml
Continuity of Care Sample, additional example file – CCD_2.xml
Care Plan Sample – CarePlan.xml
Home Health Plan of Care Sample based on form 485 – HHCP485.xml
Referral Note Sample – Referral_Note.xml
Transfer Summary Sample – Transfer_Summary.xml
Patient Generated Document Header Sample – PatientGeneratedDocument.xml
Stylesheet for rendering – CDA.xsl
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Continuity of Care Document - CCD (1/6)
Seuraavassa esimerkkinä C-CDA -oppaan sisällöstä ja asiakirjan rakentumisesta eri
templateista: Continuity of Care Document – CCD (Summarization of Episode Note)
•

Template-joukko, joka kuvaa potilasyhteenvetodokumentin tyypilliset osat (templatet
rajoittavat/tarkentavat perus-CDA:ta)

•

Ydintietojoukko potilaan terveydenhoitoon liittyvistä olennaisimmista kliinisistä,
väestöryhmällisistä ja hallinnollisista tiedoista, kattaen yhden tai useamman käynnin
(healthcare encounters)

•

Tarjoaa välineen palveluntarjoajalle/järjestelmälle koota kaiken olennaisen tiedon
potilaasta ja välittää sen toiselle palveluntarjoajalle/järjestelmälle hoidon jatkuvuuden
tukemiseksi (continuity of care)

•

CCD:n ensisijainen käyttötapaus: tietyn potilaan tilannekuva (snapshot)

•

Yksityiskohtaisempia käyttötapauksia ja C-CDA -oppaan vaihtoehtoisia dokumentteja:
Discharge Summary, Progress Note

•

Kuvaa CDA-rajoitteet Stage 2 Meaningful Use -vaatimusten mukaisesti (kuten muutkin
dokumentti-templatet)
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CDA-template -tyypit (2/6)
• Keskeistä C-CDA -toteutusoppaassa on template-ajattelu. Templateja
määritelty dokumentti-, section- ja entry-tasoille, ja ne heijastavat CDAdokumentin eri tasoja.
• Jokainen dokumentti-template määrittelee joukon vaadittuja tai valinnaisia
sectioneita samoin kuin sectioneihin sisältyviä entryjä.
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Continuity of Care Document - CCD (3/6)
CCD ja sen osana oleva allergia-osio esimerkkinä templatejen käytöstä
Dokumentti-template

CCD

Section-template(t)

Allergies
Section
(entries
required)
voimassa
olevat/
merkitykselliset
allergiat

Entry-templatet

Allergy
Concern
Act
allergian
esittäminen ja
tila
(toistuminen)

allergiahavainto
Author
Participation

ongelman
tai reaktion
vakavuus

Allergy Intolerance
Observation
Author
Participation

Reaction
Observa
tion

Severity
Observation

oire/löydös
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Continuity of Care Document - CCD (4/6)
• CCD: dokumentti-tason template ja sen sisältämät vaaditut ja valinnaiset
section-templatet; sis. yhden Allergies Section (entries required) -templaten

• Allergies Section (entries required): mihin dokumentteihin se sisältyy sekä
sen sisältämä Allergy Concern Act -entry
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Continuity of Care Document - CCD (5/6)
• Allergy Concern Act -entry sekä sen sisältämät entry-templatet
Allergy Concern Act

Allergy – Intolerance
Observation

Reaction Observation

Severity Observation
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Continuity of Care Document - CCD (6/6)
•

Author participation-template, sisältyy kahteen allergioihin liittyvään entryyn
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C-CDA -oppaan tuottamisen työkalut (1/5)
• Trifolia Template Database
– Tukee suunnittelijoita ja toteuttajia HL7 CDA -templatejen
hallinnassa
– Ominaisuudet:
• template-varasto: keskitetty tietokanta CDA-templatejen hallintaan
• rakenteinen template-syöttötyökalu: HL7 CDA-templatejen ohjelmaan
tuominen, syöttäminen, arviointi, hallinta, dokumentointi ja paikallistaminen
• julkaisutyökalu: template-julkaisu ja -jakelu organisaation sisällä ja
ulkopuolelle
• dokumentaatio: käyttöoppaat ja online-tuki
• tuki: Help Desk suunnittelijoille, kehittäjille, toteuttajille, julkaisijoille
• Koodistojen arvojoukkojen tuki (Value Set Support): välineet arvojoukkojen
julkaisuun/raportointiin, ohjelmaan tuontiin sekä navigointiin/etsimiseen
• Schematron-tiedostojen automaattinen luonti määritysten vastaavuuden
(conformance statements) testaamiseen
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C-CDA -oppaan tuottamisen työkalut (2/5)
– Trifolia Workbench on kaupallinen ohjelma
– HL7 Web Edition -versio ilmainen, sis. vain lukutoiminnot:
• selailu: Templates, Value Sets, Code Systems
• export: templateja MS Word -muotoon (sisältö ja ulkoasu kuin C-CDA -oppaassa)
• löytyy osoitteesta (kirjautuminen HL7 International -tunnuksilla):
http://trifolia.lantanagroup.com/Home/LoggedInIndex
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C-CDA -oppaan tuottamisen työkalut (3/5)
MDHT – Model-Driven Health Tool
• mallinnustyökalu standardien suunnitteluun, julkaisemiseen ja
implementointiin
• kaksi pääelementtiä:
– Design-Time Tooling (built in Eclipse)
– Generated Artifacts (tuotokset)

• toteutusoppaiden automatisoitu julkaisu eri formaateissa (PDF,
XHTML, UML)
• MDHT:llä luotujen toteutusoppaiden lähdemateriaalit ja viittaukset
on linkitetty (cross-referenced and hyper-linked)
• tieto on yhdenmukaisessa ja vuorovaikutteisessa muodossa, ja
standardien pohjalta voidaan luoda kohdealuekohtaisia APIrajapintoja
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C-CDA -oppaan tuottamisen työkalut (4/5)

Lähde: http://wiki.siframework.org/CDA+Approach
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C-CDA -oppaan tuottamisen työkalut (5/5)
1: Source CDA
•

CDA-konsolidointiprosessin tavoitteena yhdistää keskeiset oppaat ja luoda keskitetty "one
stop shop" standardien implementointiin ilman tarvetta viitata muihin lisätietolähteisiin

2: Consolidation
•
•
•
•

C-CDA -toteutusopas sisältää template-kirjaston, yhdistäen aiemmat dokumentit
yksi lähde 14 (sis. header-templatet) CDA-dokumentin implementointiin
C-CDA -toteutusopas ilmaistu kahdella tavalla: HL7 ballot -dokumentti ja MDHT:lla
tuotettu materiaali
MDHT sisältää UML-mallin, tarjoten toteuttajille resursseja, teknisiä määrityksiä ja
ohjeistusta CDA-standardin implementointiin

3: Published Outputs
•

•

Toteutusoppaan julkaisu käynnistyy UML-mallilla (in Eclipse), josta voidaan valita sectionmallit liitettäviksi uusiin toteutusoppaisiin. MDHT-tuotos muunnetaan XML:ksi, ja
tyylitiedosto voidaan konfiguroida DITA-työkalulla luettavaan muotoon.
MDHT:lla ja UML-mallilla toteuttajat voivat luoda: 1) toteutusoppaita, 2) Java APIrajapintoja, 3) validointityökaluja ja 4) esimerkkikoodeja/esimerkkejä
Lähde: http://wiki.siframework.org/CDA+Approach
23

C-CDA -oppaan tueksi: Companion Guide
Miksi luotiin Companion Guide to HL7 Consolidated CDA for Meaningful
Use Stage 2 (v3.2, 19.11.2012)?
• Todettiin, että C-CDA -toteutusopas ei ole riittävä toteuttajille
–

Tarvetta julkiselle koosteelle implementointiohjeistuksesta,
esimerkkiasiakirjoista (sample clinically-valid documents) sekä
testauskäytännöistä

• 2014 Edition CEHRT -vaatimukset (for MU Stage 2) eivät tarjoa teknistä
ohjeistusta C-CDA -toteutusopasta noudattaville implementoinneille
• ei ole käytännön tiekarttaa siihen kuinka C-CDA toteutusopasta käytetään
implementoinneissa siten, että ammattilaisten tarpeet täytetään ja
saavutetaan Meaningful Use
• täyttää aukon MU2-vaatimusten ja C-CDA:n välillä
• Määrittelyä päivitetty v. 2013: HL7 Implementation Guide: S&I Framework
Transitions of Care Companion Guide to Consolidated-CDA for Meaningful
Use Stage 2, Release 1 – US Realm (v3.3, 18.7.2013, HL7 first informative
ballot)
Lähde:
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wiki.siframework.org/file/view/ToC_Intro_to_CompGuide_to_CCDA_for_MU2_v2.pptx/386887438/ToC_Intro_to_CompGuide_t
o_CCDA_for_MU2_v2.pptx

Consolidated CDA – yhteenveto (1/2)
• C-CDA
– Tällä hetkellä 14 CDA-dokumentin template-kokoelma
– Tavoitteena CDA-määritysten yhdenmukaistaminen ja
kokoaminen yhteen paikkaan
– Muita tavoitteita mm.
• hoidon jatkuvuuden/pitkittäisen koordinoinnin ja priorisoinnin
(tavoitteet, toimenpiteet) kehittäminen potilaan siirtyessä
palveluntarjoajalta toiselle
• tiedon parempi siirtyvyys akuutin ja post-akuutin hoidon välillä
• Meaningful Use -vaatimusten huomioonottaminen

– Määritykset täydentynevät jatkossa esim. potilaiden
tuottaman tiedon osalta
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Consolidated CDA – yhteenveto (2/2)
• Suomen kannalta mielenkiintoista
–

–

–

Template-ajattelu ja -toteutus yleensä: asiakirjojen koostuminen
rakenneosista/rakenteisuus, mahdollisuus valinnaisten section-templatejen
lisäämiseen ’avoimiin’ dokumentti-templateihin
Määrittelyjen johdonmukaiset kuvaustavat: templatejen suhteet
toisiinsa/sisältyminen, vaatimusten yksikäsitteiset ja pysyvät tunnisteet,
hypertekstilinkit toteutusoppaassa
Työkalut, jotka mahdollistavat templatejen käsittelyn ja hallinnan sekä
määrämuotoisen määrittelydokumentaation tuottamisen

• Mahdollisia jatkoselvitys-aihioita
– template-arkiston / dokumenttisisältöjen sisältöanalyysi
– määritystyökalujen ja kuvaustapojen tarkempi arviointi
– C-CDA:n mukainen tapa dokumentoida määrittelyjä uusien CDAsoveltamisalueiden (esim. ensihoito) tai jo olemassaolevien määritysten
laajempien muutosten yhteydessä (esim. lääkitys)
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