
HL7 Työpaketti 3.2
Ajanvaraus ja asiointirajapinnat



Tehtävänanto

• Selvittää ajanvaraus- ja asiointirajapintojen status kansainvälisessä 
kehityksessä

• Johtaa kansainvälisistä määrityksistä Suomen kansalliset määrikset

• Määritellä tarvittavat resurssit ja rajapinnat kansalliseen 
ajanvarauksien käsittelyyn

• FHIR STU3 version mukaiset resurssit



Ajanvarauksen kulku 1/3

• Ajan varaaminen käynnistyy selvittämällä oikea Schedule
• Määritys: A container for slots of time that may be available for booking 

appointments

• Schedule voi olla esim. lääkärin, palvelun tai resurssin, kuten 
operointihuoneen, ajanvarauskirja

• Mahdolliset varattavat ajat on Sloteissa
• Määritys: A slot of time on a schedule that may be available for booking 

appointments

• Slot tarkoittaa varattavaa aikajaksoa Schedulessa 

• Slotia ei varata ennen kuin sitä vasten luodaan Appointment



Ajanvarauksen kulku 2/3

• Sopiva aika valittua slotiin luodaan Appointment
• Määritys: A booking of a healthcare event among patient(s), practitioner(s), 

related person(s) and/or device(s) for a specific date/time. This may result in 
one or more Encounter(s)

• Appointment on se aika jonka ajanvaraaja haluaa itselleen varata

• Appointment luodaan tilassa Appointment.status = ”proposed”

• Kaikki tapaamisen osalliset saavat ehdotuksen



Ajanvarauksen kulku 3/3

• Mahdolliset muut (toiminnanohjaus)järjestelmät ja toimijat
hyväksyvät ajanvarauksen AppointmentResponsella
• Määritys: A reply to an appointment request for a patient and/or 

practitioner(s), such as a confirmation or rejection

• Kun kaikki osalliset ovat vastanneet Appointment ehdotukseen, sen tila
päivitetään oikeaksi



Ajanvarauksen resurssit



Ajanvarauksen prosessi



Asiointi

• Muu asiointi voi tapahtua esim. lomakkeita täyttämällä ja 
järjestelmään tallentamalla tai herättein

• Lomakkeet toteutetaan Questionnaire ja QuestionnaireResponse 
resursseilla

• Viestinvälitys Communication resurssilla
• Communication kapseloi viestn Payload resurssiin

• Payload voi sisältää tekstiä, liitetiedostoja tai muuta sisältöä
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Asiointiresurssit


