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1 Tavoite 

Tämän oppaan tavoite on tarjota EBMeDS-päätöksentuen käyttäjälle perustiedot, joiden avulla hän pystyy 

soveltamaan päätöksentuen antamia tietoja potilaansa parhaaksi. Aluksi oppaassa käsitellään päätöksentu-

en toimintaperiaatteita, kuten mihin potilaan tietoihin muistutteet perustuvat, minkä jälkeen tutustutaan 

mahdollisiin virhelähteisiin.  

Päätöksentuki on toteutettu potilastietojärjestelmissä hieman eri tavoin. Esimerkiksi joissakin järjestelmissä 

päätöksentuki on näkyvissä koko ajan ja toisissa se pitää erikseen klikata auki. Lisäksi vaikkapa lääkeinterak-

tiot voivat tulla osana EBMeDS-päätöksentukea tai potilastietojärjestelmätoimittaja on voinut toteuttaa ne 

itse. Tässä oppaassa päätöksentuen toimintaperiaatteet käsitellään yleisellä ja kaikille järjestelmille yhtei-

sellä tasolla. Varsinaisen käyttöohjeen laatimisesta vastaa potilastietojärjestelmän toimittaja. 

2 Vastuunrajoitus 

Päätöksentuki hyödyntää uusinta ja parasta saatavilla olevaa lääketieteellistä tietoa, hoitosuosituksia ja 

näytönastekatsauksia. Päätöksentukijärjestelmän sisältöä kehitetään Kustannus Oy Duodecimin toimituk-

sessa suurella huolellisuudella ja hyödyntäen parhaita toimituksellisia tapoja. Sisällöntuotantomenetelmät 

ovat saaneet NHS Evidence -akkreditoinnin vuonna 2012. 

 

Päätöksentuki saattaa näyttää myös aiheettomia muistutteita, muun muassa koska se on riippuvainen vas-

taanottamiensa rakenteisten potilastietojen laadusta. Hoitoon liittyvät päätökset ja vastuu niistä kuuluvat 

poikkeuksetta vastaavalle lääkärille tai muulle potilasvastuussa olevalle terveydenhuollon ammattilaiselle. 

Päätöksentuki on yksi hoitoon liittyvän tiedon lähde eikä se korvaa lääkärin tai muun terveydenhuollon 

ammattihenkilön ammattitaitoa. Kustannus Oy Duodecim ei vastaa hoitopäätöksistä. 

3 EBMeDS pähkinänkuoressa 

EBMeDS (Evidence-Based Medicine electronic Decision Support) on tietokoneohjelma, joka analysoi potilas-

tietojärjestelmältä automaattisesti saamaansa potilastietoa, ja antaa sen perusteella muistutteita, jotka 

potilastietojärjestelmä näyttää käyttäjälle. 

Ohjelma analysoi potilastiedot skriptien avulla. Skriptit ovat tietokoneen ymmärtämään muotoon sopeutet-

tuja pieniä hoitosuosituksia. Niitä on satoja, ja kukin keskittyy rajattuun tilanteeseen. Esimerkiksi skripti 

numero 16 kannustaa käyttämään metformiinia aikuistyypin diabeteksen ensisijaislääkkeenä. 

Skriptit perustuvat lääketieteelliseen näyttöön (evidence-based), kuten näytönastekatsauksiin ja hoitosuosi-

tuksiin. Skriptejä voidaan muokata myös paikallisiin käytäntöihin soveltuviksi. Kaikista skripteistä on julkais-

tu kuvaus internetsivuillamme1. Kuvaus sisältää skriptin toimintaperiaatteen sekä näytön, johon skripti pe-

rustuu (katso esimerkiksi edellä mainitun skriptin 16 kuvaus2). Osassa potilastietojärjestelmiä jokaisen 

muistutteen yhteydessä on linkki, jota klikkaamalla pääsee skriptikuvaukseen. Jos linkkiä ei ole, kuvauksen 

löytää kotisivujemme Skriptit-osiosta. 

                                                           

1 http://www.ebmeds.org 
2 Skriptikuvausesimerkki (Metformiini ensisijaisena lääkkeenä tyypin 2 diabeteksessa) 
[http://www.ebmeds.org/web/guest/scripts?id=scr00016&lang=fi] 

http://www.ebmeds.org/
http://www.ebmeds.org/web/guest/scripts?id=scr00016&lang=fi
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EBMeDS ei ymmärrä vapaata tekstiä, joten analysoitavan tiedon on oltava kirjattuna rakenteisesti. Raken-

teisuus tarkoittaa käytännössä sitä, että tieto on kirjattu omaan, juuri kyseistä tietoa varten varattuun loke-

roonsa, usein vielä sovitussa muodossa (esim. ICD-10 koodilla), jolloin tietokonekin voi tulkita kyseistä tie-

toa. Joitakin esimerkkejä3 EBMeDSin hyödyntämästä rakenteisesta tiedosta ovat 

 potilaan ikä ja sukupuoli 

 potilaalle kirjatut diagnoosit (esim. ICD-10- tai ICPC-koodein4) 

 potilaalle kirjatut lääkitykset ja rokotukset (esim. ATC- ja VNR-koodein) 

 laboratoriotuloksiin kirjautuneet koetulokset (esim. Kuntaliiton KL-koodein) 

 toimenpidelistalle kirjatut toimenpiteet tai kuvantamistutkimukset (esim. toimenpideluokituksen 

sekä radiologisten tutkimusten koodein) 

 kliiniset löydökset kuten pituus, paino, verenpaine (esim. FinLOINC-koodein) 

 muut potilaan riskeihin ja hoitovalintoihin vaikuttavat tiedot, kuten tupakointi, raskaus ja lääkkei-

den aiheuttamat haittavaikutukset 

 käyttäjän ammattiryhmä (lääkäri tai hoitaja) 

Saatuaan rakenteiset potilastiedot EBMeDS analysoi ne. Analyysi tapahtuu vertaamalla potilastietoja esi-

merkiksi hoitosuosituksista saatuihin kriteereihin tai etsimällä niistä vaaratilanteen merkkejä. Analyysin 

perusteella luodaan muistutteita ja varoituksia sekä linkkejä potilaan sairauksia koskeviin hoitosuosituksiin, 

jotka lähetetään potilastietojärjestelmälle. Potilastietojärjestelmä esittää tiedot käyttäjälle omassa käyttö-

liittymässään, mikä tarkoittaa sitä, että tietojen esitystapa voi vaihdella potilastietojärjestelmästä toiseen. 

EBMeDS voi myös siirtää potilastietoja sähköisiin lomakkeisiin, kuten laskureihin, lähetteisiin, lausuntoihin 

ja vuokaavioihin. 

4 Tärkeitä virhelähteitä 

Tämä luku keskittyy päätöksentukijärjestelmän virhelähteisiin potilastietojen loogisessa analysoinnissa ja 

muistutteiden tuottamisessa. Nämä virhelähteet ovat samantapaisia riippumatta potilastietojärjestelmästä, 

johon päätöksentukijärjestelmä on liitetty. Sen sijaan virhelähteitä, jotka riippuvat päätöksentukijärjestel-

män yksityiskohtaisesta liittämistavasta potilastietojärjestelmään (muistutteiden esitystapa, kiireellisyys-

luokan ilmaiseminen, päätöksentukijärjestelmälle lähetettävien tietojen valikoituminen, jne.), ei tässä käsi-

tellä tarkasti. Näiden virhelähteiden huomioimisen kannalta potilastietojärjestelmän toimittajan oma oh-

jeistus ja koulutukset ovat avainasemassa. 

Virheitä päätöksentuessa voivat aiheuttaa pääosin kolmenlaiset syyt:  

                                                           

3 Tarkempi kuvaus EBMeDSin tukemista rakenteisista tiedoista löytyy rajapintakuvauksesta. 
[http://www.ebmeds.org/dssscripts/Documentation/development/EBMeDS%20Basic%20Interface%20v1.2%20Overvi
ew.pdf] 
4 Potilastietojärjestelmät eivät yleensä vaadi koodien muistamista vaan tarjoavat tarvittavat hakutoiminnot. THL yllä-
pitää Kansallista koodistopalvelua [http://www.thl.fi/koodistopalvelu] jossa on Suomessa käytettävät koodistot. Ter-
veysportti [http://www.terveysportti.fi] tarjoaa myös työkaluja koodien hakemiseen. 

http://www.ebmeds.org/dssscripts/Documentation/development/EBMeDS%20Basic%20Interface%20v1.2%20Overview.pdf
http://www.ebmeds.org/dssscripts/Documentation/development/EBMeDS%20Basic%20Interface%20v1.2%20Overview.pdf
http://www.thl.fi/koodistopalvelu
http://www.terveysportti.fi/
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1) virheet tai puutteet potilaan rakenteisissa tiedoissa,  

2) virheet EBMeDSin tekemän analyysin logiikassa, sekä  

3) päätöksentukisääntöjen päivittämiseen liittyvät viiveet lääketieteellisen tiedon kehittyessä ja hoito-

käytäntöjen muuttuessa. 

On myös tärkeä ymmärtää, ettei päätöksentuki koskaan voi kattaa kaikkia kliinisesti merkittäviä tilanteita. 

Näin ollen potilaalla saattaa olla vakaviakin terveyteen liittyviä ongelmia, vaikka päätöksentuki ei reagoisi 

tilanteeseen mitenkään. 

4.1 Virheet rakenteisissa tiedoissa 

Rakenteisen tiedon laatuun ei aina voi luottaa. Tiedon tallentaminen ja ylläpitäminen rakenteisesti voi olla 

hankalaa. Kokemuksemme mukaan tämä koskee etenkin potilaan diagnooseja sekä lääkitystä sekä niitä 

koskevia voimassaolotietoja. Diagnoosiluokitus ei aina ole yksiselitteinen ja tarkan koodin löytäminen voi 

viedä aikaa, minkä takia koodeja ei ehkä kirjata sellaisella tarkkuudella joka tarjoaisi parhaat mahdollisuu-

det päätöksentuen tarjoamiseen. Lääkelista taas saattaa muistuttaa enemmän reseptilistaa, josta on vaikea 

päätellä, minkälainen potilaan voimassaoleva lääkitys todella on. Toimenpiteiden ja radiologisten tutkimus-

ten kirjaamisen luotettavuus saattaa riippua siitä, tapahtuuko toimenpiteen tilaaminen potilastietojärjes-

telmästä vai erillisjärjestelmän kautta: jos toimenpidekoodi on vain erillisjärjestelmässä, päätöksentuki ei 

yleensä saa sitä lainkaan. Rakenteisten tietojen välittyminen esimerkiksi sairaalan ja terveyskeskuksen välil-

lä voi olla puutteellista, koska tieto on usein vapaana tekstinä lähetteissä ja epikriiseissä, joista sitä ei suo-

raan saada päätöksentuen käyttöön. Laboratoriotulokset sen sijaan ovat yleensä valmiiksi rakenteisessa 

muodossa, mutta koodeissa voi esiintyä laboratoriokohtaisia vaihteluita. 

Virheellisten tai puuttuvien rakenteisten tietojen yleisin haitta ovat aiheettomat muistutteet. Päätöksentuki 

saattaa esimerkiksi ehdottaa verenpaineen mittaamista, vaikka se todellisuudessa on tehty, mutta tulosta 

ei ole rakenteisessa muodossa kirjattu. Toisaalta aiheellisia muistutteita voi jäädä antamatta. Esimerkiksi 

jos potilas on aikaisemmin syönyt varfariinikuurin syvän laskimotukoksen vuoksi, mutta hoidon loppumista 

ei ole merkitty lääkelistalle, saattaa varfariinia uudestaan tarvitseva potilas (esim. kroonisen eteisvärinän 

kehittyessä) jäädä ilman muistutetta. 

4.1.1 Diagnoositietojen virhelähteitä 

ICD-10-tautiluokitus on laaja ja monimutkainen, ja sen käyttö koetaan usein vaivalloiseksi. Lisäksi diagnoo-

sien kirjaaminen on palvellut suurelta osin hallinnollisia tarpeita, eikä tarkasta kirjaamisesta ole ollut mer-

kittävää hyötyä potilaan hoidon välittömässä suunnittelussa tai toteutuksessa. Sen vuoksi ei ole kovin yllät-

tävää, että rakenteisissa diagnoositiedoissa on usein puutteita. Päätöksentukijärjestelmien yleistyessä 

diagnoosien tarkemmasta kirjaamisesta koituva hyöty saattaa kuitenkin siirtyä lähemmäs kliinikoita ja poti-

laita. 

Mahdollisia diagnooseihin liittyviä virheitä voivat aiheuttaa ainakin 

 diagnoosikoodin puuttuminen kokonaan 

 epätarkka diagnoosikoodi (esim. aikuistyypin diabetes, johon liittyy useita komplikaatioita, tulisi 

koodata E11.7, mutta usein käytetään koodia E11 joka kattaa kaikki aikuistyypin diabeetikot) 

 virheellinen diagnoosikoodi 
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 etenkin diagnoositiedon päättymisajankohta voi siirtyä virheellisenä päätöksentuelle, jos tietoa py-

syväisdiagnoosista ei ole merkitty, tai jos diagnoosille ei ole merkitty loppumispäivämäärää 

Koska diagnoosien päättymisajankohdat on usein puutteellisesti kirjattu, on päätöksentukeen toteutettu 

automaattinen suodatus, joka tunnistaa pitkäaikaiset diagnoosit ja jättää pääsääntöisesti huomioimatta yli 

puoli vuotta vanhat lyhytaikaiseksi tarkoitetut diagnoosit. Tämä ominaisuus on jo käytössä useimmissa pää-

töksentuen asennuksissa Suomessa. 

4.1.2 Lääketietojen virhelähteitä 

 Muualta määrätyt, tai potilaan itse toteuttamat muutokset lääkityksessä, tai sen annostelussa. 

 Lääkelistalle on jäänyt vanhoja lääkekuureja jotka eivät enää ole käytössä. 

 Vanhoja rokotuksia ei ole kirjattu rakenteisessa muodossa potilastietojärjestelmään. 

4.1.3 Laboratoriotuloksiin liittyviä virhelähteitä 

 EBMeDS ei tunnista potilaalle tehdyn laboratoriotutkimuksen olemassaoloa, jos potilastietojärjes-

telmän kyseisestä tutkimuksesta käyttämä koodi puuttuu EBMeDSin koodilistalta. Syynä voi olla 

esimerkiksi yksittäisen laboratorion käyttämä poikkeava koodi jollekin tutkimukselle. 

 Potilastietojärjestelmällä ei ole suoraa pääsyä tuloksiin, joten ne eivät välity EBMeDSille (tällöin la-

boratoriotulokset usein katsotaan erillisestä järjestelmästä esim. selaimen kautta) 

 Laboratoriossa tapahtuneet virheet (näytteiden sekaantuminen, näytteiden käsittely jne.) 

 EBMeDSillä ei yleensä ole käytössään kaikkia potilaan laboratorio- ja muita mittaustuloksia, sillä tu-

losten määrää saatetaan rajoittaa tutkimuskohtaisesti, jotta järjestelmän suorituskyky säilyisi hy-

väksyttävänä. Tällöin pyritään lähettämään kaikista mittaustuloksista muutama tuorein lukema. 

 Laboratoriolähete saattaa jäädä roikkumaan lähetelistalle käyttämättömänä, jolloin EBMeDS saat-

taa tulkita kokeen tilatuksi vaikka potilas ei olisikaan menossa tutkimukseen. 

4.1.4 Toimenpidekoodeihin liittyviä virhelähteitä 

 Toisessa hoitolaitoksessa (esim. sairaalassa) tehdyt toimenpiteet eivät välttämättä siirry rakentei-

sena tietona omaan (esim. terveyskeskuksen) potilastietojärjestelmään. 

 Jos tilattu toimenpide tai kuvantamistutkimus jää jostakin syystä tekemättä, tilaustieto saattaa jää-

dä listalle roikkumaan, vaikkei se enää luotettavasti kuvasta tulevia tapahtumia.  

 Toimenpideluokitusta saatetaan käyttää eri tavoin eri yksiköissä (sama toimenpide kirjataan eri 

koodilla). 

4.2 Virheet analyysin logiikassa 

Päätöksentuen skriptit suunnitellaan huolellisesti ja tarkistetaan skriptitoimituksessa, jolla on sekä lääketie-

teellistä että teknistä asiantuntemusta. Päätoimittaja hyväksyy skriptit ennen julkaisua. Tästä huolimatta 

skriptin logiikkaan voi joskus jäädä virheitä, jotka saavat sen toimimaan epätarkoituksenmukaisesti. 
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Jos käyttäjä epäilee virhettä skriptin logiikassa, kannattaa hänen ensin lukea skriptikuvaus. Se pyrkii kuvaa-

maan skriptin toiminnan logiikan riittävällä tarkkuudella ollakseen käyttökelpoinen virheellistä muistutetta 

selvitellessä. Kaikkien julkaistujen skriptien skriptikuvaukset ovat nähtävillä päätöksentuen kotisivuilla5.  

4.3 Lääketieteellisen tiedon kehittyminen 

Skriptejä pyritään ylläpitämään säännöllisesti, mutta jos hoitokäytännöt äkillisesti muuttuvat esimerkiksi 

havaittujen lääkkeen haittojen tai paremman hoidon ilmaantumisen vuoksi, EBMeDS saattaa antaa vanhoi-

hin käytäntöihin perustuvia neuvoja kunnes asiaan liittyvä skripti on päivitetty ja potilastietojärjestelmän 

toimittaja on asentanut päivityksen potilastietojärjestelmään. 

Jos käyttäjä epäilee skriptin neuvojen perustuvan vanhentuneeseen tietoon, kannattaa ensimmäiseksi tar-

kistaa skriptikuvaus. Skriptikuvaukseen on linkitetty se lääketieteellinen näyttö, johon skriptin antamat 

neuvot perustuvat. Skriptikuvauksesta ilmenee myös skriptin viimeinen päivityspäivämäärä, joka kuitenkin 

kuvastaa tilannetta Duodecimin palvelimella, mistä löytyvät aina uusimmat skriptiversiot. Päivitysaikatau-

luista riippuen uusien skriptiversioiden käyttöönotto potilastietojärjestelmissä saattaa kestää pitkäänkin. 

5 Palautteen tai ideoiden antaminen 

Otamme mielellämme vastaan palautetta käyttäjien havaitsemista virheistä, puutteista, tai ehdotuksista. 

Joissakin potilastietojärjestelmissä palautetoiminto on rakennettu suoraan järjestelmän antamien muistut-

teiden yhteyteen. Lisäksi palautetta voi aina antaa päätöksentuen kotisivujen palautetoiminnon kautta6. 

Kotisivuilta voi myös lähettää toimitukselle skripti-idean7. Jos sinulla siis on hyvä idea jonka uskot hyödyttä-

vän omaa ja kollegoidesikin työtä, otamme sen mielellämme vastaan! 

6 Lopuksi 

Päätöksentukea tulkitessa on hyvä muistaa, että päätöksentuen laatu on riippuvainen rakenteisten tietojen 

laadusta. Diagnoosi- ja lääketietojen huolellinen ylläpitäminen ovat palautteen antamisen ohella tehok-

kaimpia keinoja vaikuttaa päätöksentuen laatuun. Myös käytettyjen koodistojen lääke- ja sairauskeskeisyys 

vaikuttavat päätöksentuen perusedellytyksiin: voi olla vaikeaa luoda päätöksentukea, joka ehdottaisi lääk-

keetöntä hoitoa tai terveyden ylläpitämistä ennaltaehkäisevin toimenpitein, koska näille toiminnoille löytyy 

heikosti rakenteisen kirjaamisen mahdollistavia koodeja, joiden perusteella päätöksentuki tietäisi lopettaa 

muistuttamisen kun asia on huomioitu. 

Päätöksentuki on hyvä renki, mutta huono isäntä. Sen tarkoitus on edistää hoitotilanteeseen liittyvän tie-

don löytämistä ja huomioimista, mutta sen toiminnot eivät kata kaikkia mahdollisia tilanteita, eivätkä sen 

johtopäätökset aina ole virheettömiä. Kliinisen kokonaisarvion ja hoitopäätösten tekeminen on luonnolli-

sesti edelleen ammattilaisen vastuulla. 

Tarkempia tietoja päätöksentuen tekniikasta ja toiminnasta kiinnostuneille on saatavilla EBMeDS-

kotisivuilla (http://www.ebmeds.org). 

                                                           

5 Skriptikuvaukset [http://www.ebmeds.org/web/guest/scripts] 
6 Palaute [http://www.ebmeds.org/web/guest/home?p_id=130971&b_id=129273&s_id=129273&lang=fi]  
7 Skripti-idea [http://www.ebmeds.org/web/guest/home?p_id=130973&b_id=129273&s_id=129273&lang=fi] 

http://www.ebmeds.org/
http://www.ebmeds.org/web/guest/scripts
http://www.ebmeds.org/web/guest/home?p_id=130971&b_id=129273&s_id=129273&lang=fi
http://www.ebmeds.org/web/guest/home?p_id=130973&b_id=129273&s_id=129273&lang=fi

