Merkinnän kuvailutiedot
(metatiedot) ja sisältö
Nimi
Laajempi kuvaus

Toistuvuus

Tässä on määritelty niiden merkintöjen rakennetiedot, joiden asiakirjan tyyppi on "kertomusteksti".

Pakollisuus

Versio 1.9
Päivitetty: 17.6.2016
Päivittäjät: Kela ja THL

Rakenne
Näkymä
Lisänäkymä

Hoitoprosessin vaihe
Otsikko
Lisäotsikko

Näkymä annetaan koodiston AR/YDIN - Näkymät (1.2.246.537.6.12.2002) koodiarvoilla, jotka merkattu päänäkymissä
käytettäväksi. Päänäkymänä voi olla vain yksi kansallinen näkymä.
Liittyy aina näkymään. Yhteen näkymään voi liittyä yksi tai useita lisänäkymiä tai lisänäkymiä ei ole lainkaan.
Lisänäkymänä voi olla yksi tai useita kansallisia näkymiä tai yksi tai useita organisaatiokohtaisia näkymiä tai molempia.
Kansalliset näkymät annetaan koodiston AR/YDIN - Näkymät (1.2.246.537.6.12.2002) koodiarvoilla, paikalliset näkymät
annetaan organisaatiokohtaisella koodistolla.jolloin koodisto on tunnistettu organisaation OID-haaran mukaisesti.
Lisänäkymien käyttötarkoituksena on:
1) organisaation omien näkymien kirjaaminen (liittäminen kansalliseen näkymään)
2) merkinnän esittäminen myös muilla näkymillä kuin, mihin se on (ensisijaisesti) kirjattu
3) tekninen käyttötarkoitus (mm. Yhteenveto (YHT), Erilli+A3nen asiakirja (ERAS) ja Kokonaishammastarkistus (HAMK)
lisänäkymät)
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Hoitoprosessin vaihe annetaan koodiston AR/YDIN - Hoitoprosessin vaihe (1.2.246.537.6.13.2006) mukaisilla
koodiarvoilla.
Otsikko annetaan koodiston AR/YDIN - Otsikot (1.2.246.537.6.14.2006) mukaisilla koodiarvoilla. Merkinnässä voi olla
useita kansallisia otsikoita.
Liittyy aina otsikkoon. Lisäotsikoilla voidaan esittää organisaatiokohtaisia otsikoita tai muita täsmällisemmin määriteltyjä
otsikoita, jotka voivat esiintyä vain kansallisen otsikon yhteydessä.Organisaatiokohtaiset lisäotsikot annetaan
organisaatiokohtaisella koodistolla.jolloin koodisto on tunnistettu organisaation OID-haaran mukaisesti.
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Sisältö
Teksti
Rakenteinen tieto
Rakenteisen tiedon
yksilöintitunnus
Viittaus ulkoiseen
dokumenttiin
Viittaus rakenteisen tiedon
yksilöivään tunnukseen

Merkintä tekstimuodossa näyttömuotoa varten. Voi olla sekä käyttäjän kirjaamaa vapaata tekstiä että rakenteisesta
P
tiedosta näyttömuotoon tuotettua tekstiä.
Merkinnän koko tai osasisältö rakenteisessa muodossa. Toteutettuna CDA entryn sisällä olevilla luokilla HL7 ohjeistuksen
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mukaisesti. Rakenteinen tieto tunnistetaan tempalteId:llä.
Merkinnän sisällä voi olla useita rakenteisia tietoja (teknisesti CDA entryn sisällä olevia clinical statements mallin mukaisia
T
luokkia, joiden välillä voi olla suhteita). * = jos merkintään on tuotettu rakenteisia tietoja, niin rakenteiselle tiedolle on
pakko tuottaa yksilöintitunnus (esim. observation.id tai procedure.id).
Viittaus toiseen asiakirjaan.

*

Viittaus merkinnän rakenteisesta tiedosta toisen rakenteisen tiedon yksilöivään tunnukseen.

Merkinnän kuvailutiedot (metatiedot)
Merkinnän yksilöintitunnus

Merkinnät yksilöidään oid-tunnuksella. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi käyttäen palvelutapahtuman tai asiakirjan
tunnusta tarkennettuna merkinnän tunnuksella.
Merkinnän tapahtuma-aika. Tapahtuma-aika on esim. havainnon, määräyksen tekoaika tai näytteenottoaika,
kuvantamisaika. Mikäli käyttäjä on syöttänyt merkinnän teon tapahtuma-ajan, aika on silloin minuutin tarkkuudella.
Potilastietojärjestelmän antamien aikojen osalta näkymätasolla merkinnän tekijän sekä muiden merkinnän tekoon
osallistuneiden roolien osalta aika annetaan sekunnin tarkkuudella.
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Merkinnän tekijän tunnus

Merkinnän tekijän tunnus. * = pääsääntöisesti pakollinen, joidenkin keskeisten terveystietojen kohdalla sallitaan tämän
tiedon puuttuminen, jos merkinnän tekijän roolina on OHJ (poikkeukset kuvattu ko. terveystietojen rakennemäärittelyssä).

*

Merkinnän tekijän nimi

Merkinnän tekijän nimi. * = pääsääntöisesti pakollinen, joidenkin keskeisten terveystietojen kohdalla sallitaan tämän
tiedon puuttuminen, jos merkinnän tekijän roolina on OHJ (poikkeukset kuvattu ko. terveystietojen rakennemäärittelyssä).
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Merkinnän tekijän
palveluyksikkö
Merkinnän tekijän rooli

Merkinnän tekijän palveluyksikkö
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Sallittuja arvoja ovat vain MER tai OHJ. Roolitieto ilmoitetaan koodistopalvelimen luokituksella eArkisto - tekninen CDA
R2 henkilötarkennin (1.2.246.537.5.40006.2003).
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Tapahtuma-aika

Muut merkinnän
käsittelyyn osallistuneet
Muun merkinnän käsittelyyn
osallistuneen tapahtuman
aika
Muun merkinnän käsittelyyn
osallistuneen tunniste
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Ajankohta, jolloin kirjaus tai hyväksyntä on tehty, sanelu on purettu tai laboratoriotulos tai röntgentutkimus on valmistunut
ja ollut käytettävissä (liitetty asiakirjaan). Potilastietojärjestelmä antaa ajan sekunnin tarkkuudella.
Kenen käyttäjätunnuksen nimissä alla kirjaus on tehty. Potilastietojärjestelmä lisää automaattisesti käyttäjän tunnisteen
kirjautumistiedoista

Muun merkinnän käsittelyyn Käyttäjätunnusta vastaavan henkilön nimi. Potilastietojärjestelmä lisää automaattisesti kirjautumistiedoista.
osallistuneen nimi
Muun merkinnän käsittelyyn Merkinnän käsittelyyn osallistuneen rooli (ei MER ja OHJ). Rooleja ovat esim. merkinnän kirjaaja (tekstin syöttäjä),
osallistuneen rooli
äänimuodossa olevan merkinnän sanelija, sanelun purkanut kirjaaja, merkinnän hyväksynyt henkilö. Roolitieto
ilmoitetaan koodistopalvelimen luokituksella eArkisto - tekninen CDA R2 henkilötarkennin (1.2.246.537.5.40006.2003).

