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Yleistä  
  

Omakanta  Omatietovaranto  HL7  Finland  tukiprojektin  ensimmäinen  työpaja  pidettiin  Kelalla  Helsingissä  
11.5.2017.  Tässä  dokumentissa  on  kuvattu  työpajan  havainnot.    

Ensimmäisessä  työpajassa  käsiteltiin  fysiologisten  mittausten  yhteisiä  vaatimuksia  ja  mittauskohtaisia  erityispiir-
teitä.  Lisäksi  tutustuttiin  käytännön  määrittelyihin  simplifier.netin  kautta  ja  käsiteltiin  tietomallin  hallintamallia.  Työ-
pajan  tavoitteena  oli  käsitellä  lisäksi  itsehoitolääkityksen  tietomallia,  mutta  ajan  loppumisen  vuoksi  tämä  jouduttiin  
siirtämään  seuraavaan  työpajaan.  

Seuraava  työpaja  pidetään  keskiviikkona  24.8.2016  kello  9-12  THL:ssä  Helsingissä.  Itsehoitolääkityksen  
lisäksi  tavoitteena  on  käsitellä  ainakin  FHIR:n  soveltamista  Suomessa.  Tarkempi  ohjelma  toimitetaan  lähempänä  
työpajaa.  
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Fysiologisten  mittausten  yhteiset  vaatimukset  
  

Status  kenttä    

Pohdittiin,  pitäisikö  status  kentässä  olla  tilatieto,  joka  määrittää  voidaanko  tieto  näyttää  ammattilai-
sille.  Tämä  tarkoittaisi  siis  sitä,  että  tietokohtaisesti  olisi  nähtävissä  onko  tieto  jaettavissa  ammatti-
laisille  vai  vain  henkilön  omaan  käyttöön.  Tilatietoa  pidettiin  kätevänä  muiden  järjestelmien  kannal-
ta,  koska  muihin  järjestelmiin  voitaisiin  ladata  vain  ammattilaisten  käyttööntarkoitetut  tiedot.    

Tämän  hetkinen  ehdotus  ODA:n  kanssa  on  yksinkertaisempi  ja  perustuu  yhteen  suostumukseen,  
jolla  sallitaan  ammattilaisten  katselu.  Jatkokehityksessä  on  pohdittu  alakohtaisia  kieltoja  esim.  fy-
siologiset  mittaukset  tai  itsehoitolääkkeet.    

Keskusteltiin,  että  voiko  omatietovarantoon  yhteydessä  oleva  palvelu  poistaa  tietoja.  Todettiin,  että  
sovelluksen  itse  tuottamien  tietojen  poisto  onnistuu  aina  sovelluksen  kautta.  Muiden  sovellusten  
tuottamien  tietojen  poisto  on  sandboxissa  mahdollista,  mutta  tullaan  todennäköisesti  estämään  
tuotannossa.  Kaikkien  tiedot  ovat  tuotannossa  poistettavissa  ainoastaan  OmaKannan  kautta.  

  

Type  of  observation  

Perustuu  loinc.org  koodeihin.    

Liikuntaseurannan  mukana  ololle  tulee  tulevaisuudessa  oma  observation  tyyppi.    

Pohdittiin  FinLoincin  ja  kansainvälisen  Loinc  koodiston  yhdistämistä.  Todettiin,  että  yhdistämistä  
voidaan  myöhemmin  tehdä,  jos  sille  on  perusteet.  Siitä  ei  todennäköisesti  kuitenkaan  tehdä  pakol-
lista.  

  

Effective  time  

   Alku-  tai  loppuaika  on  pakollinen.  Tärkeä  esim.  liikuntasuorituksessa.  

  

The  date  and  time  this  observation  is  stored  

   OmaKanta  lisää  tämän  automaattisesti.  

  

Device  

   Reference  range  lisätään  valinnaisena.  

  

Interpretation  

Pohdittiin,  miten  voidaan  tarjota  viitearvoa  niin,  että  se  noudattaisi  yleistä  ohjeistusta,  mutta  toisaal-
ta  ihmisen  omaa  tilannetta.  Yhtenä  ratkaisuna  nähtiin,  että  viitearvon  voi  määrittää  mittarissa,  jol-
loin  voidaan  pohjatietona  käyttää  esim.  Käypä  hoito  suositusta,  mutta  mahdolistaa  kuitenkin  käyttä-
jäkohtainen  variointi.  
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Body  site  

Kansallinen  luokitus  tekeilään.    

Skaala  voi  olla  todella  laaja,  mutta  soveltamisessa  pitää  noudattaa  järkevyyden  periaatetta.  Pohdit-
tava  onko  joku  hierarkian  taso  jota  voidaan  hyödyntää.    

Olisi  tarve  yhdistää  kansainväliseen  koodistoon  (SNOMED  CT).  

  

  

Mittauskohtaiset  vaatimukset  
  

Blood  pressure  

   Identtinen  Loinc  ja  FinLoinc  koodi.  

  

Hear  beat  

Tulos  nyt  regular/irregular  boolean.  Pohdittiin  tulisiko  olla  vapaaehtoinen  sykevälivaihtelu,  jonka  
monet  laitteet  pystyvät  tuottamaan.  

  

PEF  

Diagnosointi  ja  hoito  tehdään  parhaan  puhalluksen  perusteella.  Pohdittiin  kuitenkin  tulisiko  mit-
tauksia  voida  tallentaa  kolme,  jotta  terveydenhuollon  ammattilaiselle  voidaan  näyttää  myös  huo-
nommat  mittaukset.  PEF  puhallus  epäonnistuu  helposti  ja  kokemusten  mukaan  ammattilaiset  ha-
luavat  nähdä,  että  potilas  on  onnistunut  mittauksessa  (ei  yli  20l  poikkeamaa  puhalluksissa).  

  

Blood  glucoce  

Pelkkä  veren  glukoosiarvo  ei  anna  riittävää  ymmärrystä  lääkevasteesta  hoitopäätösten  tekemisek-
si.  Fyysisen  aktiivisuuden  sekä  aterioiden  ja  niiden  hiilihydraattien  ymmärrys  on  diabeteksen  hoi-
don  kannalta  tärkeää.  Pohdittava  miten  tietomallia  voidaan  hyödyntää  näissä.  Tietomallin  tulisi  tu-
kea  sekä  potilaan  kykyä  oppia  sairauden  hoitamista  että  ammattilaisen  hoitopäätöksiä.  
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Määrittelyihin  tutustuminen  
  

Tutustuttiin  Simplifier.net  osoitteesta  löytyviin  käytännön  määrityksiin.  Kansalliset  määritykset  löy-
tyvät  ”Finnish  PHR”  osiosta.    

Määrityksiä  hyödyntäessä  on  huomioitava,  että  osa  on  luonnosvaiheessa.    

Määrittelyyn  on  mahdollista  osallistua  pyytämällä  Konstantinilta  oikeuksia  Simplifieriin.  

  

Tietomallin  hallintamalli  
  

Jari  Suhonen  esitteli  THL:n  tekemää  tietomallin  hallintamallin  ehdotusta.    

Hallinnasta  vastaavat  THL,  Kela  ja  HL7  PH  SIG,  joilla  kaikilla  on  omat  tehtävät  tietomallin  hallin-
nassa.  

Tietomalli  on  avoin  ja  laajennettavissa.  Kehitystyö  on  jatkuvaa.  

Sovelluskehittäjät  voivat  käynnistää  muutoksia,  jotka  tulevat  PH  SIG:n  ja  Kelan  käsittelyyn.  

  

Itsehoitolääkitys  
  

Itsehoitolääkitys  siirrettiin  seuraavaan  työpajaan.  

  


