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1. JOHDANTO
Terveysjärjestelmät ja -laitokset Euroopan maissa (sekä muualla) kohtaavat useita uusia haasteita ja
vaatimuksia nykyaikaisten maailmanlaajuisten trendien ja kehitysten vuoksi. Väestön vanheneminen
ja elinajan ennusteen jatkuva nousu ovat epäilemättä nykyaikaisen lääketieteen positiivisimpia
tuloksia, mutta samalla vakaasti kasvava monia lääketieteellisiä hoitomuotoja, kuntoutusta ja
hoivaa vaativa vanhempien ihmisten määrä luo suuria haasteita terveysjärjestelmille suunnittelun
ja rahoituksen muodossa. Tämä muutos ja itse asiassa ikäpyramidin suunnanmuutos useimmissa
Euroopan maissa johtaa siihen, että terveysjärjestelmille ja terveyspalvelujen tarjoajille asetetaan
ennenkuulumattomia vaatimuksia.
Lisäksi informaatioteknologian tarjoamiin mahdollisuuksiin
liittyvät nykyaikaiset kehitykset ovat johtaneet siihen, että
sairauksien hoito ja hallinta muovautuvat ammattimaisemmiksi
ja korkealaatuisemmiksi. Samanaikaisesti nykyaikaiset tietoja viestintätekniikat, erityisesti internet sekä sen nykyaikaiset
sosiaalisen verkon ja viestinnän muodot, ovat dramaattisesti
muokanneet
terveysammattilaisten,
lääkäreiden
ja
terveysalan henkilökunnan asemaa ja roolia.
Euroopan nykyisten arvioiden mukaan noin 50 % eurooppalaisista etsii terveystietoa internetistä
ja eräs yhdysvaltalainen tutkimus osoitti, että lähes 60 % ihmisistä hakee usein terveystietoa
internetistä. ”Tohtori Internetistä” on tullut tärkein lääkäri, jolta kysytään useimmiten neuvoa
Euroopassa! Palveluntarjoajat tietysti reagoivat tähän erityiseen kysyntään ja tarjoavat nyt
verkkokonsultointeja lääkärien kanssa, chat-huoneita terveysalan ammattilaisten kanssa ja jopa
lääketieteellisiä verkkopalveluja lääkäreiltä Euroopan eri maista.
Terveysjärjestelmien sisäisiä nykyaikaisen tieto- ja viestintätekniikan kehityksiä tarkastellessa on
huomattu, että joillakin Euroopan mailla on jo melko teknisesti kehittyneitä järjestelmiä käytössään
tai ainakin kehitteillä (esim. Ruotsi, Suomi, jne.), mikä sallii lääketieteellisen verkkokonsultoinnin
omalääkärin kanssa sekä reseptien lähettämisen apteekkeihin potilastietojen säilyessä täysin
luottamuksellisina. Muut maat vasta kokeilevat mahdollisia ratkaisuja tai eivät ole edes aloittaneet
verkkoterveysjärjestelmien ja potilaiden välisen viestinnän
mahdollisuuksien harkitsemista palveluidensa laadun
parantamiseksi. Usein tiukat tieto- ja yksityisyyssuojalait,
eettiset sekä henkilön tunnistamista koskevat syyt
hankaloittavat tällaista kehitystyötä. Lobbaus ja erilaisten
ammattijärjestöjen väittämät oikeuksien ja vallan
menettämisen pelosta hidastavat yhtä lailla tällaisia
kehitysprosesseja.
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Nykypäivän Euroopassa on kuitenkin yksinkertaisesti mahdotonta jättää huomiotta modernin tietoja viestintätekniikan mahdollisuudet ja todellisuus terveysjärjestelmissä, erityisesti nuorempien ja
potentiaalisten potilaiden vaatimien asianmukaisten tietojen ja kanssakäymisen vuoksi. Tämä johtaa
siihen, että internetin verkkosivuilla ja alustoilla on lukematon määrä terveystietoresursseja, jotka
eivät valitettavasti aina pidä paikkaansa ja jotka monissa tapauksissa ovat joko harhaanjohtavia
tai suorastaan vääriä. On hyvin tunnettua, että esimerkiksi Wikipedia on yleisesti hyödynnetty
terveyteen liittyvän tiedon lähde, vaikka hyvin harvat ihmiset ymmärtävät, että Wikipedia on
täysin avoin tietoportaali, jossa ei ole laadunvalvontaa, eivätkä sitä tue minkäänlaiset terveysalan
ammattilaiset, lääkärit, tms. Tämä saattaa johtaa siihen,
että tietystä sairaudesta Wikipediaan lisätty tieto on
joko täysin väärää tai parhaimmillaan epätäydellistä.
Tiedon etälähteiden vuoksi potilaiden saapuessa
lääkärin vastaanotolle tai sairaalaan heillä saattaa olla
epätäydellistä, epäluotettavaa tai väärää tietoa oireistaan,
sairauksistaan, lääketieteellisestä tilastaan, mahdollisista
hoitomuodoista, seurauksista jne.
Vastaus tähän saattaa olla luotettavan paikallisen
terveyskumppanin tarjoamien luotettavien terveyteen
liittyvien tieto- ja oppimislähteiden kehittäminen verkossa,
mikä näyttää olevan sopiva ja tärkeä ratkaisu. Tällaiset resurssit voivat myös helpottaa oppimisen ja
tiedon viestintää potilaiden tai potentiaalisten potilaiden sekä yhteisön terveyspalvelujen tarjoajien
(mukaan lukien yksittäiset henkilökunnan edustajat) ja (yleis)lääkäreiden välillä. Nykyaikaiset ja
seuraavien sukupolvien web 2.0 -viestintätekniikat mahdollistavat useita nopeita ja ongelmattomia
viestintäkeinoja yksilöiden ja terveysjärjestelmien välillä. Näiden mahdollisuuksien hyödyntäminen
potilaiden ja terveyspalvelujen tarjoajien välisessä viestinnässä tiedon välittämiseksi terveyteen
liittyvistä ongelmista, menetelmistä, kysymyksistä, pikakonsultoinneista, jne. olisi tärkeä askel
eteenpäin terveysorganisaatioihin kohdistuvien paineiden vähentämisessä.
H.E.-L.P.-yhteistyöprojektin päämäärä oli modernia web 2.0 -tekniikkaa käyttävän paikallisen sairaalan
tarjoaman tieto- ja oppimisalustan (jota käytetään tiedottamaan potilaille ja kiinnostuneille yleisön
edustajille terveysasioista ja asiaan liittyvistä paikallisista aiheista) toteuttaminen sekä tällaisen
lähestymistavan hallinta teknisesti, metodologisesti ja didaktisesti, ja sen lähtökohtana oli yksi ainoa
potilaiden ja terveydenhuoltohenkilökunnan toiveiden mukaisesti kehitetty perusalusta.
Seuraavat yleisohjeet ja laatustandardit tarjoavat yleiskuvan tärkeistä, harkittavista asioista,
kun tietoalustaa perustetaan potilaille ja potentiaalisille potilaille sekä paikallisten terveysalan
palveluntarjoajien henkilökunnalle (esim. sairaalat, kuntoutuskeskukset, vakinaiset lääkärit, jne.).
Lisäksi yleisohjeet tarjoavat tietoa siitä, kuinka voit käyttää H.E.-L.P.-projektin tätä tarkoitusta varten
kehittämää perusalustaa omassa terveysorganisaatiossasi.
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2. H.E.-L.P.-PROJEKTI
H.E.-L.P.-projekti - sairaaloiden e-oppimisen tiedonvaihtoportaali (Hospitals’ E-Learning Information
Exchange Portal) - on toteutettu monikansallisessa kahdeksan organisaation yhteistyössä
seitsemässä eri maassa. Projektin kumppanit ovat:
AT – Landeskrankenhaus Bruck/Mur (aluesairaala)
DE – INIT Developments Ltd (konsultointi)
FI – Karier Oy (Konsultointi ja tuki)
IT - Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti Ancona (yliopiston sairaala)
IT - ASUR Marche (alueellinen terveyspalveluiden tarjoaja)
EL - National School of Public Heath (korkeakoulu)
TR - Ankara Provincial Health Directorate (Ankaran kunnan terveyspalvelujen tarjoaja)
SE - Jönköping Business School (korkeakoulu)
Kaikki kahdeksan yhteistyökumppania olivat mukana H.E.-L.P.-projektissa 1. tammikuuta 2011 - 31.
maaliskuuta 2013, projektin koko 27 kuukauden keston ajan.
Vastauksena aiemmin mainittuihin eurooppalaisten terveysjärjestelmien kohtaamiin haasteisiin
H.E.-L.P.-projekti visioi neljä tärkeää tavoitetta:
1.
2.
3.
4.

tietoisuuden lisääminen oppimisen ja tiedon merkittävästä roolista nykypäivän ja
tulevaisuuden terveysjärjestelmissä
web 2.0 -ominaisuuksien tutkiminen viestinnän mahdollistamiseksi sairaaloiden ja
potilaiden välillä
tieto- ja oppimisalustan kehittäminen sairaaloille ja potilaille projektin ydinelementtinä
tulosten valtavirtaistaminen ja hyvien toimintatapakokemusten jakaminen.

Projektityön pääpaino suunnattiin kolmannelle tavoitteelle, tieto- ja oppimisalustan kehittäminen
sairaaloille ja potilaille, keskittyen kohderyhmän tarpeisiin ja vaatimuksiin sekä sisältäen web 2.0:n
ominaisuuksien ja sosiaalisten verkkosovellusten tarjoamat mahdollisuudet viestinnän ja tiedon
vaihdon parantamiseksi potilaiden ja terveysjärjestöjen välillä.
H.E.-L.P.-projektin omaksuma lähestymistapa tieto- ja oppimisalustan kehittämiseksi ja
valtavirtaistamiseksi voidaan myös nähdä innovatiivisena ja toteuttamiskelpoisena seuraavien
vaiheiden kautta:
a)
b)

Potilaiden ja terveyspalvelujen tarjoajien pyytämä vaatimuksiin, oppimisen ja tiedon
sisältöön, sekä didaktiseen (tietosuunnittelu) perustaan liittyvä tutkinta ja tutkimus.
Yleisen kantaversion luominen potilaiden ja terveyspalvelujen tarjoajien mainitsemien
räätälöitävän ja avoimen sisällönhallintajärjestelmän käyttöön liittyvien tarpeiden
perusteella.
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c)
d)

e)

f)

g)

Kantaversion siirtäminen yksittäisille
terveydenhuoltojärjestöille eri yhteistyömaissa.
Lokalisoidun version mukauttaminen ja
täydentäminen yksittäiselle sairaalalle tai
terveyspalveluiden tarjoajalle paikallisesti
asianmukaisella tiedolla täydennettynä ja
samanaikaisesti asianmukaisen yleisen sisällön
jakaminen toisten lokalisoitujen versioiden ja / tai
kantaversion kanssa.
Lokalisoidun version kääntäminen (sisällön
täydellinen kääntäminen) englanniksi ja kahdelle
laajimmin puhutulle vähemmistökielelle kussakin
yhteistyömaassa (perustuen tilastolliseen
todistusaineistoon kussakin yhteistyömaassa
puhutuista vähemmistökielistä).
Lokalisoidun version testaus potilaiden ja
sairaalahenkilökunnan kanssa kattavassa
pilottitestivaiheessa.
Lokalisoidun version viimeistely saadun palautteen perusteella sekä jatkuvien päivitysten
ja sisällönhallinnan avulla.

Projektiprosessin ydininnovaationa pidetään siirtymistä yleisestä tutkimustuloksiin perustuvasta
sekä potilaiden ja sairaalahenkilökunnan tarpeita ja vaatimuksia vastaavasta kantaversiosta
(joka periaatteessa rajoittaa käyttäjien pyytämään tietosuunnitteluun liittyvää oppimisalustan
käynnistämislaajuutta) sellaiseen alustaan, joka tarjoaa laajempaa mahdollisuutta mukautua
paikallisiin vaatimuksiin, sisältöön, kuviin, videoihin ja muuhun mahdollisesti kiinnostavaan
multimediasisältöön.
H.E.-L.P.-projektin esimerkit ilmaisevat selkeästi, että tieto- ja oppimisalustaa voidaan käyttää
menestyksekkäästi niin aluesairaalan yleiskirurgiassa, suuren kaupunkisairaalan korva-, nenä- ja
kurkkuklinikalla kuin yleisiä terveysongelmia hoitavalla poliklinikalla sekä esittelemään asiaan
liittyviä terveysorganisaatioita ja kuvaamaan kliinisiä polkuja. Kaikki kumppanit Itävallasta, Italiasta,
Kreikasta, Suomesta ja Turkista käyttivät H.E.-L.P.:n tieto- ja oppimisalustaa menestyksekkäästi
paikallisessa terveysjärjestössä ja totesivat H.E.-L.P.:n työtulosten monet mahdollisuudet ja
merkittävän asiaankuuluvuuden laajalti terveysorganisaatioissa. Seuraavat linkit tarjoavat paikallisia
H.E.-L.P-esimerkkejä.
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www.he-lp-austria.eu
www.he-lp-finland.eu
www.he-lp-italy.eu
www.he-lp-greece.eu
www.he-lp-turkey.eu
Lisää yleistä tietoa H.E.-L.P.-projektista on saatavilla projektin verkkosivustolla osoitteessa
www.he-lp.eu
Yhteistyössä saavutetut kokemukset H.E.L.P.-projektia toteuttaessa, erityisesti tieto- ja
oppimisalustan tutkimus- ja kehitysvaiheiden
aikana, muodostavat perustan seuraaville
yleisohjeille.
Esitetyt yleisohjeet ja laatustandardit keskittyvät näihin päätavoitteisiin:
a) Potilaiden, potentiaalisten potilaiden ja sairaalahenkilökunnan tarpeisiin liittyvien ja
tietoa ja oppimista koskevien kokemusten ja tutkimustulosten esittely käyttämällä
nykyaikaisia tieto- ja viestintätekniikoita.
b) H.E.-L.P.:n kantaversion asentamisen esittely myöhempää käyttöä varten.
c) Yksityiskohtainen johdanto H.E.-L.P.:n kantaversion räätälöintimahdollisuuksiin tiedon
lokalisoimiseksi ja oman tieto- ja oppimisalustasi luomiseksi.
d) Tietoa opitusta sekä mahdollisista ongelmista ja haasteista (yhdessä mahdollisten
ratkaisujen kanssa), kun tieto- ja oppimisalusta otetaan potilaiden ja
sairaalahenkilökunnan käyttöön.
Saadaksesi lisätietoa H.E.-L.P.:n käyttämisestä paikallisessa terveysjärjestössäsi ota yhteyttä
johonkin projektikumppaniin projektin verkkosivun kautta www.he-lp.eu
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3. MITÄ POTILAAT JA SAIRAALAHENKILÖKUNTA TODELLA
HALUAVAT - EMPIIRISEN TUTKIMUKSEN TULOKSIA
H.E.-L.P.-projektin toteuttamisen aikana kaikki yhteistyökumppanit suorittivat empiirisen
tutkimuksen potilaiden, mahdollisten potilaiden, sairaalahenkilökunnan (lääkärit, sairaanhoitajat
ja johtokunta) sekä IT-ammattilaisten kanssa saadakseen tietoa kohderyhmän perustarpeista
kehitettäessä viestintää ja tieto- ja oppimisalustaa paikallisille terveysorganisaatioille. Pääsyy
kyselylle oli saada selville, miten yleinen perusrakenne tulisi muotoilla, sekä hankkia mahdollisten
käyttäjien tarvitsemaan tietosuunnitteluun liittyviä vinkkejä.
Kaikki H.E.-L.P.-kyselyn tulokset ovat ladattavissa projektin verkkosivustolta osoitteesta www.
he-lp.eu. Joitakin pääkriteereitä esitetään kuitenkin tässä, sillä ne voivat toimia yleisohjeina ja
laatustandardeina jokaiselle terveysalalla kehitetylle tietoalustalle. Mitä potilaat, mahdolliset
potilaat ja sairaalahenkilökunta todella haluavat:
a)

b)

c)

Samanlaisia näkökulmia: seitsemässä yhteistyömaassa ja laajemmaltikin
toteutettu tutkimus osoitti selkeästi, että potilaiden, potentiaalisten potilaiden
sekä sairaalahenkilökunnan tarpeet ja vaatimukset suhteessa paikallisen
terveysorganisaation tarjoamaan tieto- ja oppimisalustaan ovat samantyyppisiä.
Aiheet ja kysymykset, joista he haluavat kuulla ja oppia, liittyvät läheisesti toisiinsa,
ja viestinnän suositut ominaisuudet potilaiden ja sairaalahenkilökunnan välillä ovat
myös melko samanlaisia. Sairaalahenkilökunta vaikuttaa kuitenkin varsin kriittiseltä
web 2.0 -työkalujen viestintäkäytön suhteen, sillä web 2.0:n käyttäminen mihin
tahansa tieto- ja viestintätarkoituksiin vaatii aikaa, jota ei ole saatavilla sairaalan
normaalissa päiväaikataulussa. Kun tietoalusta otetaan käyttöön ja tarjolla on työkalu
molemminpuoliseen IT-pohjaiseen viestintään, voidaan kuitenkin olettaa, että jokin
yksittäinen työkalu pystyy laajalti vastaamaan molempien kohderyhmien tarpeita
(sairaalat ja niiden ulkopuolinen maailma).
Projektissa selvitettiin viisi perusaihetta, jotka ovat kiinnostavimpia potilaille ja
potentiaalisille potilaille oppimis- ja tietoalustassa. Potilaat haluavat oppia ja saada tietoa
seuraavista:
1) yleisiä aiheita terveellisistä elämäntavoista
2) taudinmääritystavat
3) lääketieteellinen hoito / tietyn terveyslaitoksen hoitamat sairaudet
4) hoito ja kuntoutuspalvelut
5) yleistä tietoa terveyspalvelujen tarjoajasta / sairaalasta organisaatiota koskevissa
ongelmissa.
Terveellisiin elämäntapoihin liittyvien aiheiden tulisi keskittyä fyysisen terveyden,
henkisen terveyden, ravitsemuksen, stressin ja burnoutin oireiden, masennuksen sekä
muiden henkisten sairauksien pääongelmiin. Potilaat vastasivat hyvin selkeästi, että
kaikki nämä ovat erittäin tärkeitä ongelmia ja että kaikkien terveysorganisaatioiden tulisi
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d)

e)

tarjota yleistä tietoa sairauksien ehkäisystä, ennen kuin ne kuvaavat kykyään määrittää
tai hoitaa tautitiloja. Potilaat ja potentiaaliset potilaat, mutta myös sairaalahenkilökunta,
pitävät tärkeänä jokaisen terveysorganisaation vastuuta avustaa huonon terveyden
ennaltaehkäisyssä.
Taudinmääritysmahdollisuudet ja -menetelmät tulee esittää kullekin potilaalle soveliaalla
tavalla. Kaikista tärkein kysymys: onko menetelmä vaarallinen? Mitä henkilökohtaisia
riskejä siihen liittyy? Sattuuko se? Liittyykö tiettyyn menetelmään todellista kipua?
Kuinka kauan se kestää?
Kuinka turvallinen / pätevä
menetelmä on (esim. vatsan
röntgen verrattuna suolen
tähystykseen)? Potilaat
ja mahdolliset potilaat
haluavat myös tietää kuinka
paljon taudinmääritys
maksaa, jos tämä on
asiaankuuluva aihe tietyn
maan terveysjärjestelmässä.
Lisäksi saatetaan haluta
tuoda esiin kysymyksiä, jotka
liittyvät suoraan yksittäisiin
taudinmääritysmenetelmiin sekä ajanvarauksen tekemiseen verkkoalustan kautta
taudinmäärityksen saamiseksi.
Lääketieteellisten hoitokeinojen mahdollisuudet: samanlaisia kysymyksiä tuodaan esille ja
oppimissisältöä vaaditaan. Tämän lisäksi olisi tärkeää esitellä tietyn terveysorganisaation
/ -osaston hoitamat pääsairaudet. Tässä mielessä on äärimmäisen tärkeää, että
tieto esitetään muulla kuin tieteellisellä tavalla, mikä tuntuu olevan hyvin vaikeaa
lääketieteelliselle henkilökunnalle. Tämän vuoksi suositellaan, että joku muu kuin
lääketieteellinen henkilö kirjoittaa ja kehittää oppimissisällön, jonka ammattilainen
sitten oikolukee tieteellisen perustarkkuuden varmistamiseksi. Potilaat tarvitsevat tietoa
sellaisessa muodossa, jota he voivat lukea ja ymmärtää ja joka sijaitsee tieteellisten
artikkeleiden ja Wikipedia-materiaalin välimaastossa.
Toinen tärkeä tekijä oppimissisällön kehittämisessä ja esittämisessä potilaille ja
mahdollisille potilaille sekä myös muulle kuin lääketieteelliselle henkilökunnalle
terveysorganisaatiossa on pelko, joka täytyy käsitellä ja hoitaa huolellisesti. Kaikki
pelkäävät kipua, huonoja taudinmäärityksiä, joutumista toisen henkilön käsiin
leikkauksen ajaksi, jne. Uskomukset ja H.E.-L.P.-alustojen pilottitutkimuksen tulokset
osoittavat, että tärkein ratkaisu pelkotilojen vähentämisessä on vakaan ja ymmärrettävän
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f)

g)

h)

i)

tiedon tarjoaminen kaikista asiaan liittyvistä aiheista. Tärkeitä tekijöitä ovat
leikkaussalitoimenpiteiden selittäminen, kuvien tai videoiden näyttäminen hoitokeinoista,
pyrkimys olla piilottamatta ongelmia maton alle tai vaikenemisen estäminen. Tämä
tulisi ottaa huomioon, kun kehitetään minkäänlaista terveyteen liittyvää sisältöä tai
toteutetaan verkko- ja IT-pohjaisia tietoalustoja terveysorganisaatioille.
Pelkotilojen vähentämisessä on tärkeää myös tarjota mahdollisuus kysyä kysymyksiä
mistä tahansa lääketieteellisestä hoitokeinosta, mikä myös mahdollistaa kysymysten
nopean selvittämisen.
Hoito ja kuntoutusaiheet: toteutetussa kyselyssä selvisi, että hoito ja kuntoutus ovat
tärkeämpiä potilaille ja potentiaalisille potilaille kuin sairaalahenkilökunnalle. Tämän
vuoksi on tärkeää, että näistä aiheista esitetään hyödyllistä sisältöä terveysorganisaation
verkkoalustalla. Potilaat haluavat saada tietoa terveysorganisaation tai jopa sen
ulkopuolisen hoito- ja kuntoutusprosessin rakenteesta. Hoidon ja lääketieteellisten
hoitomuotojen välinen yhteistyö yhdessä yhtenäisessä prosessissa on erityisen kiinnostavaa
potilaille ja sen tulisi olla jossain muodossa näkyvillä oppimisalustassa. Lisäksi samat
pelkoon liittyvät säännöt koskevat myös tätä aihetta. Vakaa, kattava ja ymmärrettävä tieto
prosesseista ja toiminnoista on ainoa tapa vähentää pelkoja ja parantaa potilaiden ja
mahdollisten potilaiden luottamusta prosesseihin ja koko organisaatioon.
Potilaat, potentiaaliset potilaat ja sairaalahenkilökunta haluavat saada tietoa
ja oppimissisältöä terveysorganisaatiosta. Tämä saattaa liittyä aukioloaikoihin,
vierailuaikoihin, potilaille ja vierailijoille saatavilla oleviin mukavuuksiin ja palveluihin, jne.
Huolimatta nykyaikaisten tieto- ja viestintätekniikoiden tarjoamista mahdollisuuksista niin
potilaat, potentiaaliset potilaat kuin sairaalahenkilökuntakin luokittelivat tekstimuodon
tärkeimmäksi tavaksi siirtää tietoa ja oppimissisältöä. Kuvien, graafisten esitysten sekä
ääni- ja videomateriaalin tulisi tarjota vahvaa tukea, mutta tieto- ja oppimisalustojen tulisi
pysyä pääasiassa tekstipohjaisina.
Potilaat ja mahdolliset potilaat pitävät mieluisimpina erilaisia
vaihtoehtoja verkossa tapahtuvaan kanssakäymiseen ja
viestintään terveysorganisaatioiden kanssa. Tämä on kuitenkin
ainoa tekijä, jossa potilaiden ja terveysorganisaation mielipiteet
poikkeavat toisistaan. Vaikka potilaat suosivat voimakkaasti
verkossa tapahtuvaa kanssakäymistä esittääkseen kysymyksiä,
tehdäkseen ajanvarauksia, saadakseen tuloksia, jne., useimpien
maiden terveysorganisaatiot ovat vastahakoisia tutustumaan
näihin mahdollisuuksiin. Tämä johtuu useista syistä, jotka kunkin
tieto-, oppimis- ja viestintäalustan perustamista haluavan
terveysorganisaation tulee arvioida H.E.-L.P.-projektin kokemusten
ja tulosten perusteella. Muutamat yleisohjeelliset kysymykset
voivat mahdollisesti tukea päätöksentekoprosessia:
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1)

Onko meillä aikaa verkkoviestintään? Verkkoviestintä terveyskysymyksistä ja
-ongelmista on järkevää vain, jos niihin vastataan lyhyen ajan kuluessa. Tämä
vaatii, että terveysorganisaatio tarjoaa vaadittavat resurssit (lääkärien tai
sairaanhoitohenkilökunnan täytyy olla verkossa vastaamassa kysymyksiin).
2) Onko se teknisesti mahdollista? Ajanvaraus, kysymysten esittäminen ja
terveysongelmiin liittyvän chat-huoneen ylläpito on teknisesti mahdollista
käyttöliittymien avulla. Terveysorganisaatiot on kuitenkin hyvin usein upotettu
suuriin IT-ratkaisuihin, jotka käyttävät monimutkaisia tietojärjestelmiä ja vaikeita
palomuureja sekä antavat erilaisia viestintäoikeuksia eri käyttäjille, jne. Teknisiä
mahdollisuuksia koskeviin kysymyksiin tulee vastata ottaen huomioon nämä
paikalliset IT-järjestelmät.
3) Onko se laillisesti mahdollista? Yksityisiin terveysongelmiin, taudinmäärityksiin,
hoitokeinoihin, lääkitykseen, jne. liittyvä verkkoviestintä on monissa maissa
ongelma, johon liittyy yksityisyys- ja tietosuojasäädöksiä. Säännöllisesti ja usein
käytetyt verkkoviestintäjärjestelmät kuten chat-huoneet jne. eivät todellakaan tarjoa
kansallisten tietosuojalakien vaatimaa yksityisyyttä. Euroopan eri maissa on käytössä
tai testattavana malleja, jotka kunnioittavat yksityisyys- ja tietosuojalakeja ja jotka
tarjoavat verkkokonsultointeja (esim. www.1177.se)
4) Onko se henkilön tunnistamisen kannalta mahdollista? Terveysongelmien
verkkokonsultoinneista syntyy aina ongelmia ja keskustelua henkilön
tunnistamiseen liittyvissä seikoissa. Kuinka on mahdollista tarjota näkökulma
tai alustava taudinmääritys terveysongelmasta edes näkemättä potilasta?
Onko verkkokonsultointi (esim. suoritettujen testien perusteella) henkilön
tunnistamisen kannalta mahdollista vai ongelmallista maassasi? Kantavatko
terveysorganisaatiossasi työskentelevät lääkärit vastuun?
5) Mikä on henkilökohtainen hinta-hyötysuhteesi? Verkkoviestinnän ja -konsultoinnin
tarjoaminen maksaa tietysti rahaa IT-pohjaisten ratkaisujen muodossa (varsinkin kun
yksityisyys- ja tietosuojan tulee olla täysin taattu), pääasiallisesti viestintäprosessista
huolehtivien henkilökuntakustannusten muodossa. Toisaalta voi olla niin,
että potilaiden tai potentiaalisten potilaiden ei tarvitse tulla vastaanotolle,
jos se saavat hyvää palvelua verkkopalvelusta, mikä alentaa talon sisäisiä
hallintokustannuksia. Kuinka julkiset sairausvakuutusyritykset toisaalta maksavat
verkkokonsultointipalvelun?
Kaikki nämä kysymykset vaikuttavat päätökseesi siitä, kannattaako
verkkokonsultointipalvelu käynnistää tieto- ja oppimisalustassa. Paras lähestymistapa
on kirjata taulukkoon kaikki positiiviset ja negatiiviset näkökulmat sekä suorittaa hintahyötyanalyysi ja päättää asiasta niiden perusteella.
Yhteistyökumppanit päättivät H.E.-L.P.-projektin puitteissa tarjota potilaille ja
potentiaalisille potilaille rajattuja verkkoviestintämahdollisuuksia terveysorganisaatioiden
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kanssa. Esimerkiksi ajanvarauksen tekeminen terveysorganisaation kanssa tai kysymysten
esittäminen oli mahdollista. Molemmat viestintämahdollisuudet ovat ei-reaaliaikaisia,
eli palaute tai vastaukset annetaan aikarajan kuluessa, ei välittömästi. H.E.-L.P.-projektin
puitteissa ei käytetty reaaliaikaista verkkoviestintää aikarajoitusten sekä yksityisyyteen ja
henkilön tunnistamiseen liittyvien laillisuusongelmien vuoksi.
j) Potilaiden luottamus: kuten käsikirjan kappaleessa 1 kuvataan, yli 50 % ihmisistä käyttää
internetiä resurssina etsiessään terveyteen liittyvää tietoa. Tohtori Internet ei ole
valitettavasti aina luotettava lähde ja eri terveysverkkosivuilla on paljon harhaanjohtavaa
tai jopa väärää tietoa. Tieto- ja oppimisalustan luotettavuus on yksi tärkeimmistä
seikoista tällaista palvelua perustettaessa, ja tämä onkin paikallisen terveysorganisaation
tarjoaman tieto- ja oppimisalustan perusarvo. Yhteistyömaissa suoritettu tutkimus
näyttää hyvin selkeästi, että potilaat, potentiaaliset potilaat sekä sairaalahenkilökunta
luottaisivat täysin palveluun, jos sen tarjoajana olisi paikallinen terveysorganisaatio. Tämä
on hyvin tärkeää, koska ihmiset käyttäisivät sitä hankkiakseen tieto- ja oppimissisältöä, ja
he uskoisivat mitä lukevat, mutta toisaalta se asettaa suuren vastuun sisällön kehitykselle,
jotta kaikki verkossa esitetty todella olisi ajankohtaista, tasapainoista, ymmärrettävää,
hyvin selitettyä ja laadukasta (katso kohta e).
Suoritetun tutkimuksen sekä potilaille, potentiaalisille potilaille ja sairaalahenkilökunnalle
suunnatun tieto- ja oppimisalustan käytännön kehityksen tuloksia ja päätelmiä tulee käyttää
perusohjeina kaikissa alustan ja järjestelmän kehitysnäkökulmissa.
H.E.-L.P.-projektin yhteistyökumppanit (joihin voi ottaa suoraan yhteyttä projektin verkkosivun
www.he-lp.eu kautta) tarjoavat lisätukea.
H.E.-L.P.-projektin kantaversio kehitettiin ja perustettiin vastauksena mahdollisten käyttäjien
tunnistettuihin vaatimuksiin ja tarpeisiin. Tämä kantaversio on rajoitettu siihen tietosuunnittelun
perusrakenteeseen, joka sisältää tunnistetut tarpeet, mutta se on toisaalta samalla tarpeeksi
joustava, jotta sen voi mukauttaa yksittäisen terveysorganisaation käyttämäksi kansalliseksi /
paikalliseksi versioksi. Sisältöä (kaikissa sähköisissä muodoissa) voidaan mukauttaa, lisätä ja poistaa,
kääntää ja muokata. Tämän vuoksi H.E.-L.P. on hyvin joustava ja helppokäyttöinen apuväline.
Tekninen alusta on rakennettu avoimen lähteen sisällönhallintajärjestelmälle (Drupal), joka
mahdollistaa vapaan käytön, erinomaisen dokumentoinnin ja laajan tuen.
H.E.-L.P.:n kantaversio, joka on perustana kaikille räätälöidyille / lokalisoiduille versioille missä
tahansa terveysorganisaatiossa, on liitetty tähän käsikirjaan ja se voidaan myös ladata projektin
verkkosivustolta (www.he-lp.eu).
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4.

H.E.-L.P. SINULLE! - H.E.-L.P.:N KÄYTTÖ
OMASSA TERVEYSORGANISAATIOSSASI

Jos haluat käyttää H.E.-L.P.:iä omassa terveysorganisaatiossasi ja tarjota potilaillesi, potentiaalisille
potilaillesi sekä henkilökunnallesi terveyskysymyksiin liittyvän oppimis- ja tietoalustan, tietyt
vaiheet ja toiminnot ovat tarpeen. Nämä esitellään seuraavilla sivuilla.
H.E.-L.P.:n käyttäminen terveysjärjestössäsi vaatii periaatteessa kaksi eri roolia:
a)
b)

Ylläpitäjä
Muokkaaja

On suositeltavaa valita vain yksi ylläpitäjä, jolla on käytännössä täydet oikeudet asentaa ja
poistaa kaikki tiedot ja koko oppimisalusta. Ylläpitäjällä tulee olla vankat verkkopohjaisten
sisällönhallintajärjestelmien käyttöönottotaidot ja hänen tulee osata käyttää PHP- ja MySQLtietokantoja.
Ylläpitäjän lisäksi voidaan nimetä haluttu määrä muokkaajia. Muokkaajilla on oikeus muuttaa,
poistaa, mukauttaa, kääntää ja syöttää sisältöä, mutta heillä ei ole pääsyä alustan tai
tietokannan ydinrakenteeseen. Muokkaajat voivat olla lääkäreitä, sairaanhoitohenkilökuntaa,
terveysorganisaation ylläpitohenkilökuntaa, potilaita, ulkopuolisia ammattilaisia, jne.
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4.1 YLLÄPITÄJÄN YLEISOHJEET
HE-LP-PORTAALISSA
Nämä yleisohjeet auttavat sinua asentamaan, säätämään ja ylläpitämään H.E.-L.P.terveystietoportaalia. Tämä kappale on tarkoitettu vain ylläpitäjille!
Mikä tahansa klinikka, sairaala tai kansallinen terveysorganisaatio voi asentaa oman H.E.-L.Pkopionsa. Kaikki versiot ovat erillisiä eivätkä ne ole millään tavoin yhteydessä toisiinsa. Yksi H.E.L.P.-asennus ei pysty kattamaan kahden erillisen sairaalan yksittäisiä tarpeita, sillä se on tarkoitettu
tarjoamaan tietoja yhdestä organisaatiosta.
Teksti on jaettu kolmeen osaan:
1) H.E.-L.P.:n asentaminen
2) H.E.-L.P.:n säätäminen
3) H.E.-L.P.:n ylläpito
H.E.-L.P. käyttää Drupal-sisällönhallintajärjestelmää. Jos sinulla on kysymyksiä, joihin nämä
yleisohjeet eivät vastaa, lue Drupal-dokumentti osoitteessa http://drupal.org/documentation/!
Määritelmät:
Seuraavassa tekstissä H.E.-L.P.:iin viitataan sanalla ”verkkosivusto”. ”Käyttäjä” on kuka tahansa
henkilö, jolla on tili, mikä saattaa tarkoittaa sekä ylläpitäjiä että muokkaajia.

H.E.-L.P.:N ASENTAMINEN
Mitä tarvitsen H.E.-L.P.:n asentamiseen?
H.E.-L.P.:n asentamiseen tarvitaan verkkosivujen isännöintipalvelu, joka tarjoaa PHP-tietokannan ja
ainakin yhden MySQL-tietokannan.
Varmista, että tiedonsiirtoa koskevat rajat on asetettu riittävän suureksi.
Mistä voin ladata H.E.-L.P.-paketin?
Tiedosto H.E.-L.P.zip on ladattavissa sivulta http://he-lp.eu/download/help-release.zip
Tämä zip-tiedosto sisältää kaksi arkistoa: help-release-cms ja help-release-sql.
help-release-cms
Tämä on kustomoitu Drupal-asennus.
help-release-sql
Tämä on MySQL-tietokannan kokonaispaketti, joka sisältää kaiken tarpeellisen tiedon kustomoitua
asennusta varten.
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Kuinka asennan H.E.-L.P.:n?
1. Asenna release-cms verkkopalvelimen juurihakemistoon (esimerkiksi /www).
2. Luo uusi tietokanta nimellä stage_help.
3. Luo käyttäjätili, jolla on oikeus päästä tietokantaan.
4. Tuo help-release-sql käyttämällä mitä tahansa MySQL-työkalua.
5. Muokkaa settings.php ja syötä käyttäjätunnus, salasana sekä se SQL-palvelin, jota aiot käyttää
tietokantaan pääsemiseksi. Kaikki muutettavat kentät on merkitty tiedoston sisällä merkinnällä
”**”, esimerkiksi **KÄYTTÄJÄ**.

H.E.-L.P.:N SÄÄTÄMINEN
H.E.-L.P. vaatii hieman muokkausta, ennen kuin voit aloittaa sen käyttämisen.
Käyttäjät
Kun olet asentanut H.E.-L.P.:n, verkkosivustoon pitäisi päästä verkkopalvelimen osoitteen kautta.
Aluksi käyttäjiä on kaksi:
a) admin/admin (ylläpitäjä)
b) editor/editor (muokkaaja)
Turvallisuussyistä ylläpitäjän tulee vaihtaa näiden käyttäjien salasanat ensimmäisellä
sisäänkirjautumiskerralla. Heille tulee antaa myös todelliset sähköpostiosoitteet.
Kielet
Poista tarpeettomat kielet käytöstä, jotta H.E.-L.P. olisi käyttäjäystävällinen.
1. Mene <verkkosivusto>/admin/config/regional/language
2. Poista tarpeettomat kielet käytöstä.

H.E.-L.P.:N YLLÄPITO
Varmuuskopio
Varmista, että järjestelmästä tehdään säännöllisesti varmuuskopio. Jos verkkosivujesi
palveluntarjoaja ei tee tätä, sinun tulee tehdä se itse. Varmuuskopion tekeminen H.E.-L.P.:stä juuri
ennen ja suuren muutoksen jälkeen on myös hyvä käytäntö.
Päivitykset
Kehittäjät päivittävät säännöllisesti joko sisällönhallintajärjestelmän ytimen tai joitakin
käyttämiämme moduuleita uusien ominaisuuksien lisäämistä tai virheiden korjaamista varten. On
tärkeää, että ylläpitäjät pitävät H.E.-L.P.:n asennuksen ajan tasalla, jotta ohjelmistosta olisi aina
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käytössä turvallisin ja parhaiten toimiva versio. Vierailemalla sivustolla /admin/reports/updates/
update (myös saatavilla hallintovalikon kautta) on mahdollista nähdä lista päivitystä kaipaavista
sivustoista.
Aloittaaksesi päivityksen valitse moduulit rastilla ne ja napsauta”Download these updates” (Lataa
nämä päivitykset) -painiketta.
Lisätietoja on saatavilla Drupal-verkkosivustolla.
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4.2. MUOKKAAJIEN YLEISOHJEET HE-LP-			
PORTAALIIN
Näiden yleisohjeiden tarkoitus on auttaa sinua H.E.-L.P.-terveystietoportaalin asentamisessa,
säätämisessä ja ylläpidossa. Järjestelmässä on kaksi käyttäjäluokkaa: a) ylläpitäjät eli järjestelmän
asentamisesta ja käytöstä vastuussa olevat teknikot, sekä b) autentikoidut käyttäjät (”muokkaajat”),
eli sisällön ylläpidosta vastuussa oleva lääketieteellinen tai hallintohenkilökunta. Tämä osio on
tarkoitettu vain muokkaajille.
Mikä tahansa klinikka, sairaala tai kansallinen terveysorganisaatio voi asentaa oman H.E.-L.Pkopionsa. Kaikki versiot ovat erillisiä eivätkä ne ole millään tavoin yhteydessä toisiinsa.
Teksti on jaettu kahteen osaan:
1) Käyttäjätilit
2) Verkkosivuston hallinta
H.E.-L.P. käyttää Drupal-sisällönhallintajärjestelmää. Jos nämä yleisohjeet eivät tarjoa vastauksia
kysymyksiisi, lue Drupal-dokumentti osoitteessa http://drupal.org/documentation/!

Määritelmät:
Seuraavassa tekstissä H.E.-L.P.:iin viitataan sanalla ”verkkosivusto”. ”Käyttäjä” on kuka tahansa
henkilö, jolla on tili, mikä saattaa tarkoittaa sekä ylläpitäjiä että muokkaajia.

1) KÄYTTÄJÄTILIT
Sinun tulee olla rekisteröity käyttäjä, eli sinulla täytyy olla tili, jotta voit kirjautua verkkosivulle tai
tehdäksesi minkäänlaisia muutoksia.
Käyttäjätyyppejä on kaksi: ylläpitäjät ja muokkaajat.

Ylläpitäjät
Ylläpitäjät ovat vastuussa järjestelmän asentamisesta ja mutkattomasta toiminnasta. Yleensä
jokaisella verkkosivustolla on vain yksi ylläpitäjä. Kun järjestelmä on asennettu, ylläpitäjä voi luoda
tilejä muokkaajille. Kuka tahansa ylläpitäjän tilin omaava henkilö voi muuttaa verkkosivustolla
kaikkea yleisestä rakenteesta tekstiin.

Muokkaajat
Muokkaajat ovat vastuussa verkkosivuston tekstisisällöstä. Tämä tarkoittaa erityisesti kahta asiaa:
a) alkusisällön kääntämien ja muokkaaminen, jotta se vastaisi kyseisen klinikan/sairaalan/
kansallisen terveysjärjestelmän tarpeita
b) uuden oppimissisällön kehittäminen ja julkaiseminen
c) sisällön pitäminen ajankohtaisena.Gli autori possono aggiungere, modificare o eliminare
il testo e le immagini sul sito web.
Muokkaajat voivat lisätä, muuttaa tai poistaa tekstiä ja kuvia verkkosivuilla.
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Kuinka uudet tilit luodaan?
Ylläpitäjä luo kaikki tilit. Muokkaajat eivät voi luoda uusia tilejä.

Kuinka kirjaudun sisään?
Lisää H.E.-L.P.-asennuksesi URL-osoitteeseen /user/login ja syötä käyttäjätunnuksesi ja
salasanasi.

Kuinka muutan tietojani tai asetuksiani?
Kaikki käyttäjät voivat muuttaa omia tietojaan (käyttäjätunnus, salasana, sähköpostiosoite ja kuva)
sekä asetuksiaan (kieli-, yhteystieto- sekä paikalliset asetukset).
1.
2.
3.

4.

Mene kotisivullesi. Tämä on sisäänkirjautumisen jälkeen ensimmäisenä näkemäsi sivu. Jos olet
jo kirjautunut, löydät kotisivusi napsauttamalla painiketta Hei [sinä] oikeassa yläreunassa.
Valitse Muokkaa.
Muuta tietojasi tai asetuksiasi.
HUOM: Turvallisuussyistä joudut syöttämään nykyisen salasanasi, jotta voit vaihtaa salasanasitai sähköpostiosoitteesi.
Napsauta Tallenna.

Kuinka peruutan tilini?
Kaikki käyttäjät voivat peruuttaa oman tilinsä. Vain ylläpitäjä voi peruuttaa toisten käyttäjien tilit.
1. Mene kotisivullesi. Tämä on sisäänkirjautumisen jälkeen ensimmäisenä näkemäsi sivu. Jos olet
jo kirjautunut, löydät kotisivusi napsauttamalla painiketta Hei [sinä] oikeassa yläreunassa.
2. Valitse Muokkaa.
3. Napsauta Peruuta tili.
4. Vahvista napsauttamalla Peruuta tili.

2) VERKKOSIVUSTON HALLINTA
Muokkaajat voivat hallita verkkosivuston sisältöä ja valikoita.

Sisältö
Sisältö viittaa kaikenlaiseen tekstiin, kuviin ja mediaan verkkosivustolla. Sisältö on löydettävissä
sekä pääsarakkeessa että sivusarakkeissa.

Valikot
”Valikot” viittaavat kaikkiin verkkosivuston valikoihin, sekä päävalikkoon että sivusarakkeiden
alavalikoihin.
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Sisältö
Kaikki käyttäjät voivat lisätä, muokata, julkaista, kumota julkaisun, kääntää ja poistaa verkkosivuston
sisältöä.

Sisällön lisääminen
Verkkosivustolle voidaan lisätä enemmän sisältöä. Muokkaajat saavat lisätä sisältöön artikkeleita,
laitoksia (sairaalan osastoja) ja verkkolomakkeita. Ylläpitäjä lisää kaiken muun sisällön.

Sisällön muokkaaminen
Verkkosivuston sisältö on alunperin englanniksi. Tarkoituksena on, että teksti käännetään sairaalan
paikalliselle kielelle. Tämä tehdään muokkaamalla alkuperäisiä tekstejä, ei käyttämällä Käännätoimintoa. Verkkosivuston tekstin ei ole tarkoitus olla muuttumatonta. Muokkaajien täytyy muokata
sisältöä säännöllisesti, jotta se on ajankohtaista.

Sisällön julkaiseminen / julkaisun kumoaminen
Muokkaajat voivat tallentaa uutta sisältöä julkaisematta sitä välittömästi. Tämä on hyödyllistä, kun
työn alla on teksti, joka ei ole täysin valmis tai joka vaatii jonkun toisen henkilön hyväksynnän.
Aikaisemmin julkaistun sisällön poistaminen on myös mahdollista.

Sisällön kääntäminen
Pääkielen lisäksi on myös mahdollista kääntää verkkosivuston sisältö vähemmistökielille. Vierailijat
voivat siten lukea verkkosivustoa haluamallaan kielellä.
Sisällön poistaminen
Sisältö, jota ei enää tarvita, voidaan poistaa pysyvästi. Tätä toimintoa ei voi peruuttaa.
Muokkaajat saavat poistaa vain omaa sisältöään.

Missä hallitsen sisältöä?
Sisällönhallintaan pääsee kahta reittiä:

Sisällön ylläpitonäkymä
Käytä sisällön ylläpitonäkymää lisätäksesi, muokataksesi, kääntääksesi, julkaistaksesi, kumotaksesi
julkaisun tai poistaaksesi sisältöä. Löydät sisällön ylläpitonäkymän napsauttamalla Sisältö-painiketta
vasemmassa yläkulmassa. Poistu ylläpitonäkymästä napsauttamalla talon kuvaa Sisällön vieressä.

Oikopolut
Kirjautunut käyttäjä voi verkkosivustoa selaillessaan myös napsauttaa Muokkaa tai Käännä jokaisen
tekstikappaleen yläreunassa päästäkseen suoraan muokkaus- tai käännösnäkymään. Voit myös
muokata tekstiä sivupalkeissa napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa hammaspyöräkuvaketta
ja valitsemalla Konfiguroi.
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Kuinka lisään sisältöä?
1. Napsauta Sisältö vasemmassa yläreunassa.
2. Napsauta linkkiä Lisää uutta sisältöä.
3. Valitse lisättävän sisällön tyyppi.
•
“Artikkeli” on tietoa tietyistä taudeista.
•
“Laitos” on tietoa paikallisen sairaalan laitoksista.
•
“Verkkolomake” luo uusia lomakkeita tai kyselyitä.
4. Täytä lomake.
•
Otsake: Uuden sivun otsake.
•
Kieli: Neutraali kieli tai paikallinen kielesi.
•
Runko: Tekstin runko.
•
Laitokselle: Puhelinnumero: Laitoksen puhelinnumero.
•
Laitokselle: Vierailuajat: Laitoksen vierailuajat.
•
Laitokselle: Sähköposti: Laitoksen sähköpostiosoite (jos olemassa).
•
Artikkelille: Merkinnät: Artikkeliin liittyvät avainsanat. Erota avainsanat pilkulla.
Tietty järjestys ei ole tarpeen.
•
Artikkelille: Kuva:
i. Napsauta Selaa ja valitse tiedosto, jota haluat käyttää artikkelissa.
ii. Napsauta Lataa.
iii. Syötä kuvalle vaihtoehtoinen teksti ja otsake.
iv. Napsauta Sijoita.
v. Raahaa kuva haluamaasi kohtaan tekstilaatikossa.
5. Valikon asetukset
•
Valitse Anna valikkolinkki.
•
Syötä valikon linkin otsake.
6. Tarkistustiedot: Ei käytössä.
7. URL-polun asetukset: Ei käytössä.
8. Kommenttien asetukset: Ei käytössä.
9. Kirjoittajan tiedot: Ei käytössä.
10. Julkaisuvaihtoehdot
•
Poista valinta kohdasta Julkaistu, jos et halua sivua välittömästi näkyville. Voit muuttaa
tämän myöhemmin.
11. Napsauta Tallenna.

Kuinka muokkaan sisältöä?
1. Mene Muokkaa-näkymään (ks. 2.1.1).
2. Etsi sivu, jota haluat muokata, ja napsauta Muokkaa.
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3. Tee haluamasi muutokset.
4. Napsauta Tallenna.

Kuinka julkaisen sisältöä tai kumoan julkaisun?
1.
2.
3.
4.
5.

Napsauta Sisältö vasemmassa yläreunassa.
Etsi sivu, jonka haluat julkaista tai kumota, ja napsauta Muokkaa.
Napsauta Julkaisuvaihtoehdot.
Napsauta Julkaistu, jos haluat julkaista sivun.
Poista valinta kohdasta Julkaistu, jos haluat kumota julkaisun.
Napsauta Tallenna.

Muokkaajat voivat kumota kaiken julkaistun sisällön, mutta he voivat julkaista uudelleen vain omaa
sisältöään.
Ota yhteyttä ylläpitäjään, jos haluat julkaista muuta kumottua sisältöä!

Kuinka käännän sisältöä?
Sisältö voidaan kääntää vähemmistökielille. Järjestelmän asennuksen myötä saat automaattisesti
mallitekstejä englanniksi. Näitä ei kuulu kääntää omalle kielellesi, vaan niitä muokataan.
1.
2.
3.
4.

Mene kohtaan Käännösnäkymä (ks. yllä).
Etsi käännöksen kohdekieli ja napsauta Lisää käännös.
Syötä teksti uudella kielellä.
Napsauta Tallenna.

Kuinka poistan sisältöä?
1.
2.
3.

Napsauta Sisältö vasemmassa yläreunassa.
Etsi sivu, jonka haluat poistaa ja napsauta Poista.
Vahvista napsauttamalla Poista.

Kuinka lisään, muutan tai poistan kuvia?
Kuvat ovat liitoksissa siihen tekstiin, jossa ne ovat näkyvillä. Esimerkiksi Sairaala Sigma kuuluu
tekstiin nimeltä ”Sairaala Sigma”.
1. Napsauta Sisältö vasemmassa yläreunassa.
2. Etsi sivu, joka on liitoksissa siihen kuvaan, jonka haluat lisätä, muuttaa tai poistaa, ja napsauta
Muokkaa.
3. Vieritä alaspäin kuvaan.
4. Poista vanha kuva napsauttamalla Poista.
Lisää uusi kuva napsauttamalla Selaa , valitsemalla kuva ja napsauttamalla Lataa.
5. Napsauta Tallenna.
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Varmista, että sinulla on oikeus käyttää verkkosivustolle lisäämääsi kuvia!

Kuinka muokkaan kotisivun diaesitystä?
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Napsauta Sisältö vasemmassa yläreunassa.
Etsi diaesitys ja napsauta Muokkaa.
Poista kuva diaesityksestä vierittämällä alaspäin kuvaan ja napsauttamalla Poista.
Lisää uusi kuvan diaesitykseen vierittämällä alaspäin kohtaan Lisää uusi tiedosto ja lataa uusi kuva.
Raahaa kuvia tarttumalla niiden vasemmassa yläkulmassa olevaan rastiin, jos haluat vaihtaa
kuvien järjestystä.
TAI vaihda niiden rivien painoarvoa - mitä korkeampi numero, sitä aiemmin kuva ilmestyy.
Napsauta Tallenna.

Kuinka lisään videon sivulle?
Kaikki H.E.-L.P.-videot on tallennettu yhteiselle tilille Vimeo.com-sivustolla. Täten sairaalat voivat
jakaa videoita ja säästää kaistanlaajuutta. Sivustolle voidaan ladata 500 MB dataa joka viikko.
1. Mene sivustolle http://www.vimeo.com
2. Napsauta Log In
3. Luo oma Vimeo-tilisi
4. Lataa video sivustolle:
a. Napsauta Upload a video.
b. Napsauta Choose a File to upload…
c. Valitse videotiedosto.
d. Napsauta Open.
e. Lisää otsake ja kuvaus.
5. Sivustolle ladatun videon käyttäminen:
a. Napsauta My Stuff.
b. Napsauta videota, jota haluat käyttää.
c. Napsauta Embed videon oikeassa yläkulmassa.
d. Kopioi koodi “Get the Embed Code” -laatikosta.
e. Mene sille sivulle, jolle haluat lisätä videon.
f. Liimaa koodi videolle tarkoitettuun kohtaan.

Kuinka luon kartan paikallisen sairaalani alueesta?
Tarvitset Google-tilin, jotta voit luoda Google-kartan.
1. Kirjaudu Google-tilillesi.
2. Mene kohtaan Gmaps.
3. Napsauta Luo kartta.
4. Käytä työkaluja haluamasi kohteiden paikantamiseen.
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5.
6.
7.

Seuraa interaktiivisia ohjeita.
Vie kustomoitu kartta (tätä varten on ponnahdusikkuna) asettamalla leveydeksi 600px.
Kopioi ja liimaa Google-koodi sivulle kohtaan /hospital/map.

VALIKOT
Missä hallitsen Valikkoja?
1. Pidä hiiren osoitinta valikon päällä.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa hammaspyörää ja valitse Listaa linkit.

Kuinka lisään valikkonimikkeitä valikkoon?
Jos haluat lisätä uutta sisältöä ja saada sen näkyville valikkoon, lue kohta 2.1.2.
1. Pidä hiiren osoitinta valikon päällä.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa hammaspyörää ja valitse Listaa linkit.
3. Napsauta Lisää linkki.
4.

Täytä lomake:
• Valikon linkin otsake: Uuden valikkonimikkeen otsake
• Polku: URL, johon valikkonimike linkitetään

• Kieli: Työskentelykielesi.
5. Napsauta Tallenna.

Kuinka käännän valikon?
Ennen kuin käännät valikkonimikkeitä, kyseisen valikon käännökset tulee mahdollistaa.
1. Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa hammaspyörää ja valitse Konfiguroi.
2. Napsauta Kielet-laatikkoa.
3. Valitse Mahdollista tämän erän käännös.
4. Napsauta Tallenna.
Toimi seuraavasti valikkonimikkeen kääntämistä varten:
1. Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa hammaspyörää ja valitse Listaa linkit.
2. Napsauta Muokkaa sen valikkonimikkeen kohdalta, jonka haluat kääntää.
3. Napsauta Käännä.
4. Etsi käännöksen kohdekieli ja napsauta Käännä.
5. Muuta otsake.
6. Napsauta Tallenna.

Kuinka konfiguroin Twitter-syötteen?
1.

Napsauta Twitter-sarakkeen oikeassa yläkulmassa olevaa hammaspyörää ja valitse Konfiguroi

24

2.
3.

Tee haluamasi muutokset.
Napsauta Tallenna erä.

Aikaisemmat versiot
Drupal tallentaa artikkeleiden aikaisemmat versiot ja sallii niihin pääsyn mahdollisten virheiden tai
muutosten vuoksi.
Pääset aikaisempaan versioon seuraavasti:
1. Kun olet kirjautuneena, siirry artikkeliin ja napsauta Tarkistus-linkkiä. Lista saatavilla olevista
muutoksista näkyy ruudulla.
2. 2. Valitse se, johon haluat palata ja napsauta Palauta, jos haluat ottaa sen uudelleen käyttöön.

Linkitys
H.E.-L.P. on suunniteltu luotettavaksi tietolähteeksi. Sen vuoksi on tärkeää, että kaikki ulkoiset linkit
suunnataan korkealaatuisille virallisille verkkosivustoille. Harkitse kaikkea linkitystä huolella.
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5.

ESIMERKKEJÄ TODELLISISTA H.E.-L.P.-		
ALUSTOISTA

ITÄVALTA: www.he-lp-austria.eu
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ITALIA: www.he-lp-italy.eu
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KREIKKA: www.he-lp-greece.eu
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TURKKI: www.he-lp-turkey.eu
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SUOMI: www.he-lp-finland.eu
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6. MODERNIEN IT-POHJAISTEN TIETO-, OPPIMIS- JA
VIESTINTÄALUSTOJEN LAATUKRITEERIT
H.E.-L.P.-projektin yhteistyökumppanit ovat työskennelleet räätälöitävän oppimis- ja tietoalustan
käyttöönoton parissa yli kaksi vuotta. Yksittäisten kehitysvaiheiden aikana tutkittiin ja analysoitiin
suuri määrä portaaleita, alustoja, verkkosivustoja sekä verkossa olevaa sisältöä. Alustan
kehittämisestä sekä neljän Euroopan maan kohderyhmän edustajien suorittamasta laajasta
testauksesta saadut kokemukset ovat myötävaikuttaneet asianmukaisten tieto- ja oppimisalustojen
laatukriteerien kokoamiseen. Sopivan ja asianmukaisen tieto- ja oppimisalustan luomista harkitsevan
terveysorganisaation tulisi ottaa huomioon seuraavat kriteerit:
LAATUKRITEERIT

KYLLÄ

Tarjoaako alusta todellisia oppimismahdollisuuksia?
-

Oppiminen on muutakin kuin pelkkää tiedon tarjoamista

-

Esittääkö alusta sisältöä helposti muistettavissa, mielessä
pidettävissä, jne. muodoissa?
Antaako alustalla tarjottu sisältö konkreettisia esimerkkejä
mahdollisten käyttäjien jokapäiväisestä elämästä?

-

Salliiko alusta ajattelua vaativaa oppimista, esim. kysymysten
esittämistä, testien suorittamista, palautteen antamista?

-

Tarjoaako alusta sairauksien estämiseen ja terveisiin
elämäntapoihin liittyviä oppimismahdollisuuksia?

-

Tarjoaako alusta taudinmääritysmenetelmiin liittyviä
oppimismahdollisuuksia?

-

Tarjoaako alusta lääketieteellisiin hoitokeinoihin liittyviä
oppimismahdollisuuksia?

-

Tarjoaako alusta hoitoon ja kuntoutukseen liittyviä
oppimismahdollisuuksia?

Onko alustan sisältö olennaista kohderyhmälle?
-

Mainitseeko alusta asiaan liittyvät tärkeimmät kohderyhmät?

-

Onko sisältö monimutkaisuudeltaan tai kieleltään asianmukaista ja
ymmärrettävää kohderyhmälle?

-

Onko kuvien, videoiden ja muun sisällön esitystapa asianmukaista
kohderyhmälle?

-

Onko sisältö saatavilla eri kielillä ja myös englanniksi? (Vain osa vai
alustan koko sisältö? Myös videot, jos saatavilla?)
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NEIN

Onko sisällön yleislaatu hyvä?
-

Millainen on tekstin laatu (virheet, keskeneräiset lauseet, jne.)?

-

Millainen on kuvien laatu?

-

Millainen on videoiden laatu?

-

Millainen on äänen laatu?

-

Millainen on graafisten esitysten laatu?

-

Tukevatko kaikki tekstit, kuvat, videot jne. selkeästi aihetta?

Millaisia ovat alustan tarjoamat viestintäpalvelut?
-

Tarjoaako alusta useamman kuin yhden tavan ottaa yhteys
terveysorganisaatioon?

-

Tarjoaako alusta ei-reaaliaikaisia viestintäpalveluita (sähköposti,
yhteydenottolomake, jne.)?

-

Tarjoaako alusta reaaliaikaisia viestintäpalveluita (chat-huone, blogi,
Twitter-syöte, jne.)?

-

Tarjoaako alusta tekstiviestimuistutuksia tehdyille ajanvarauksille?

-

Kuinka nopeasti esitettyihin kysymyksiin vastataan?

Käyttääkö alusta web 2.0 -ominaisuuksia viestinnässä ja oppimisessa?
Käyttääkö alusta Twitter-syötteitä?
Käyttääkö alusta Facebook-syötteitä?
Käyttääkö alusta blogeja?
Käyttääkö alusta muita web 2.0 -työkaluja (esim. RSS-syöte, jne.)?
Millainen on alustan teknisen / tietosuunnittelun laatu?
-

Kuinka kauan vaaditun tiedon löytyminen kestää?

-

Kuinka monta vaihetta vaaditaan asianmukaisen tieto- ja
oppimissisällön löytymiseksi?

-

Kuinka kauan sivun näkyville tulo kestää?

-

Kuinka kauan kuvien näkyville tulo kestää?

-

Kuinka kauan videoiden näkyville tulo kestää?
Mainitseeko alusta sisällöstä ja teknisestä asennuksesta vastaavien
henkilöiden nimet?

-

Mainitseeko alusta viimeisimmän päivityksen päivämäärän?
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-

-

Onko alustan sisällön näkyminen asianmukaisesti mahdollista
erilaisilla laitteilla (esim. tietokoneet, taulutietokoneet,
älypuhelimet)?

-

Pääseekö alustaan eri selaimia käyttämällä (esim. Firefox, Internet
Explorer, Safari)?

-

Pääseekö alasivuilta takaisin kotisivulle vain yhdellä painalluksella?

-

Onko myös alasivuilla sama tyyli (kirjaintyyli, värit, sivun asetukset,
jne.)?

-

Tukevatko graafiset esitykset, merkit, jne. navigointia?
Ist die Navigation durch Diagramme, Symbole etc. gut untermauert?

Tämä muistilista sisältää tietenkin vain muutamia tieto- ja oppimisalustoihin liittyviä laatukriteereitä. H.E.-L.P.-projektin täytäntöönpanon aikana kerättyjen kokemusten pohjalta kuitenkin ilmeni, että
nämä ovat asiaankuuluvimpia projektin tarkoituksen kannalta ja että niiden harkitseminen takaa vakaan ja asianmukaisen alustan kehittämisen.

33

7. YLEISIÄ NÄKÖKOHTIA, VAATIMUKSIA JA HAASTEITA
E-TERVEYDESSÄ
H.E.-L.P.-projektin yli kaksivuotisen täytäntöönpanon aikana pääpaino oli e-terveydessä,
terveystiedossa ja verkossa oppimisessa sekä verkkoviestinnässä terveysorganisaatioiden ja
potilaiden välillä, ja tänä aikana koko projekti on jatkuvasti kohdannut yleisiä näkökohtia ja
haasteita e-terveysjärjestelmien toteuttamisessa nykyaikaisessa Euroopassa. Koska näitä haasteita
tulee kohtaamaan myös jokainen yksittäinen käyttäjä tai terveysorganisaatio, joka haluaa perustaa
e-pohjaisen terveyspalvelun, on tärkeää omistaa tämän käsikirjan viimeinen kappale tälle aiheelle.
Kaikki e-terveyteen liittyvät tekniset mahdollisuudet ovat kehittyneet viimeisten 10-15 vuoden
aikana paljon nopeammin kuin eettisesti ja laillisesti on toivottavaa ja mahdollista. E-terveyden
eettisiä näkökulmia ja tutkimuksia on julkaistu uuden vuosisadan alusta lähtien, ja ne ovat viime
vuosina kehittyneet omaksi erityiseksi liikkeelle panevaksi voimaksi ja johtaneet niin sanottuihin
sähköisiin terveysrekistereihin, joista keskustellaan ja jotka ovat itse asiassa jo osittain käytössä
joissakin Euroopan jäsenmaissa.
Jo vuonna 2000 USA:n eettinen e-terveyshanke (e-Health Ethics Initiative) (http://www.
ihealthcoalition.org) julkaisi e-terveyspalvelujen tarjoamiseen liittyvät eettiset säännöt.
Nämä säännöt kattavat paljon enemmän kuin vain tietosuojalakien noudattamisen ja antavat
selkeitä suosituksia huomioon otettavista seikoista e-terveyspalveluiden yleisessä kehityksessä.
E-terveyspalvelujen eettisissä ohjeissa on kahdeksan johtavaa periaatetta, joita kaikkien
verkkopalveluita tarjoavien terveysorganisaatioiden tulee kunnioittaa:

1) Vilpittömyys: verkkosivustojen ja verkkomateriaalien tulee selkeästi mainita
•
•

•

kuka omistaa tai kenellä on huomattava taloudellinen intressi sivustoon tai palveluun
mikä sivuston tai palvelun tarkoitus on (onko se esimerkiksi vain opettavainen, myykö se
terveystuotteita tai -palveluita vai tarjoaako se henkilökohtaista lääketieteellistä hoivaa tai
neuvoja)
mikä tahansa suhde (taloudellinen, ammattimainen, henkilökohtainen, jne.), jonka järkevät
ihmiset voisivat uskoa vaikuttavan heidän käsitykseensä sivuston tarjoamaan tietoon,
tuotteisiin tai palveluihin liittyen.

2) Rehellisyys: verkkosivustojen ja verkkomateriaalien tulee olla selkeitä liittyen
•
•

kaikkeen sisältöön, joka edistää terveystuotteiden tai -palveluiden myyntiä
mihin tahansa vaateisiin tuotteiden tai palveluiden tehokkuudesta, suorituskyvystä tai
eduista.

3) Laatu: erityisesti terveysaiheisten verkkosivustojen käyttäjillä ja niillä vierailijoilla on oikeus saada
oikeaa ja korkealaatuista tietoa. Terveysorganisaatioilla on tämän suhteen suuri vastuu. Tämän vuoksi sivustojen ja verkkomateriaalien tulee
• arvioida tietoa perusteellisesti ja reilusti, mukaan lukien tuotteiden ja palveluiden
kuvaukset
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•
•
•
•

tarjota parhaimman mahdollisen todistusaineiston mukaista tietoa
varmistaa, että tarjotut personalisoidut lääketieteelliset tiedot tai neuvot ovat lähtöisin
päteviltä ammatinharjoittajilta
ilmoittaa selkeästi perustuuko tieto tieteellisiin tutkimuksiin, ammattilaisten
yksimielisyyteen vai ammattimaiseen tai henkilökohtaiseen kokemukseen tai mielipiteeseen
myöntää, että jotkut aiheet ovat kiistanalaisia ja tehdä näissä tapauksissa kaikkensa, jotta
kaikki järkeenkäyvät näkökulmat esitetään reilulla ja tasapainoisella tavalla (esimerkiksi
ilmoittaa käyttäjille, että tietyille sairauksille on olemassa vaihtoehtoisia hoitomuotoja,
kuten leikkaus tai säteilyhoito eturauhassyövälle).

4) Tietoon perustuva suostuminen: jokaisella verkkoalustalla tai materiaalisarjalla on periaatteessa mahdollista kerätä eritasoisia käyttäjätietoja, joiden tarkkuus vaihtelee. Tästä tulee ilmoittaa
käyttäjille ja heidän tulee saada valita kerätäänkö heidän henkilökohtaisia tietojaan vai ei. Tästä syystä verkkosivuston ja verkkomateriaalien tulee ilmoittaa käyttäjille
• että käyttäjien yksityisyydelle koituu mahdollisia riskejä internetissä (esimerkiksi toiset
organisaatiot tai yksilöt voivat pystyä keräämään henkilökohtaisia tietoja sivustovierailun
aikana sivuston tietämättä asiasta tai että jotkut toimivallat (kuten Euroopan unioni)
suojelevat yksityisyyttä tarkemmin kuin toiset).
• mitä tietoja kerätään käyttäjän vieraillessa sivustolla (tietoja esimerkiksi siitä, missä
kohdissa sivustoa käyttäjä vierailee, käyttäjän käyttäjätunnus tai sähköpostiosoite tai
erityistä tietoa käyttäjän terveydestä tai verkko-ostoksista)
• kuka tätä tietoa kerää (esimerkiksi sivusto itse vai kolmas osapuoli)
• kuinka sivusto käyttää tätä tietoa (auttaako se esimerkiksi tarjoamaan käyttäjille
parempia palveluita, onko se osa tieteellistä tutkimusta vai tarjoaako se personalisoitua
lääketieteellistä hoitoa tai neuvoja)
• jakaako sivusto tietoisesti tietoja toisten organisaatioiden tai yksilöiden kanssa ja jos kyllä,
mitä tietoja se jakaa
• mitä seurauksia vierailijalle saattaa aiheutua, jos hän kieltäytyy antamasta henkilökohtaisia
tietojaan (sivusto ei esimerkiksi pysty räätälöimään tarjoamaansa tietoa vierailijan tarpeisiin
sopivaksi, tai vierailijalla ei ole oikeuksia päästä kaikkialle sivustolla.

5) Yksityisyys: e-terveyspalvelujen käyttäjillä on oikeus tietojensa pysymiseen luottamuksellisina.
Tietojen väärinkäytöstä johtuvat seuraukset voivat olla hyvin vakavia, jonka vuoksi verkossa toimitettavien e-terveyspalvelujen tarjoajien tulee
• tehdä kaikkensa, jotta luvaton pääsy henkilökohtaisiin tietoihin tai niiden luvaton käyttö
voidaan estää (esimerkiksi tietojen „salaaminen“, tiedostojen suojaaminen salasanoilla tai
sopivan turvallisuusohjelmiston käyttäminen kaikkiin tapahtumiin, jotka sisältävät käyttäjien
henkilökohtaisia lääketieteellisiä tai taloudellisia tietoja)
• tehdä käyttäjien luovuttamien henkilökohtaisten tietojen katselu ja tarpeen vaatiessa
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•
•
•

päivittäminen helpoksi käyttäjille
omaksua kelvollisia mekanismeja jäljittämään henkilökohtaisten tietojen käyttöä
ilmoittaa, kuinka sivusto tallentaa käyttäjien henkilökohtaisia tietoja ja kuinka kauan tietoja
säilytetään.
varmistaa, että kun henkilökohtaiset tiedot ”epäidentifioidaan” (toisin sanottuna, kun
käyttäjän nimi, sähköpostiosoite tai muut henkilökohtaisesti tunnistavat tiedot poistetaan
tiedostosta), niitä ei voida linkittää takaisin käyttäjään

6) Ammattimaisuus verkossa tapahtuvassa terveydenhoidossa: verkossa tapahtuvassa terveydenhoidossa, tiedossa ja oppimisessa mukana olevalla koko henkilökunnalla on suuri vastuu ammattimaisista eettisistä ohjeista. Tämän vuoksi tarjottujen palvelujen tulee
•
noudattaa ammattia hallinnoivia eettisiä sääntöjä sekä asiakkaana että ammatinharjoittajana
henkilökohtaisissa suhteissa
•
olla tekemättä haittaa
•
asettaa potilaiden ja asiakkaiden edut etusijalle
•
suojata potilaiden luottamuksellisuutta
•
ilmoittaa selkeästi minkäänlainen sponsorointi, taloudelliset kannustimet tai muut tiedot,
jotka todennäköisesti vaikuttavat potilaan tai asiakkaan käsitykseen tarjottujen palveluiden
ammattimaisuudesta
•
ilmoittaa selkeästi mitä maksuja, jos mitään, verkkokonsultoinnista peritään ja kuinka maksu
palveluista tulee suorittaa
•
noudattaa asiaan kuuluvan toimivallan/toimivaltojen lakeja ja säädöksiä, mukaan lukien
ammattimaista lisensointia ja lääkkeiden määräystä koskevat lait.

7) Vastuullinen kumppanuus: organisaatiot eivät ole vastuussa vain omasta sisällöstään ja palveluistaan tarjotessaan terveyspalveluita ja -tietoa verkossa, vaan myös kumppaneidensa, sponsoreidensa ja muiden valitsemiensa ja käyttämiensä yhteistyöhankkeiden palveluista ja tiedosta. Tämän
vuoksi verkkoterveyspalveluiden tarjoajien tulee
•
tehdä kaikkensa varmistaakseen, että sponsorit ja muut asianomaiset noudattavat asianmukaisia
lakeja ja pitävät yllä samoja eettisiä standardeja kuin terveyspalvelujen oma verkkosivusto
•
vaatia, että nykyiset tai mahdolliset sponsorit eivät vaikuta siihen, miten tietyillä avainsanoilla
tai -aiheilla saadut hakutulokset esitetään
Niiden tulee myös selkeästi ilmoittaa käyttäjille
•
tarjotaanko muille sivustoille johtavia linkkejä vain tiedollisia tarkoituksia varten vai ilmaistaanko
niillä muiden sivustojen kannatusta
•
kun he lähtevät sivustolta (esimerkiksi siirtymäruutuja käyttämällä)
8) Vastuuvelvollisuus: e-terveyspalveluiden käyttäjien tulee voida luottaa siihen, että tehdyt tarjoukset noudattavat eettisiä periaatteita ja että niiden tarjoajat ovat tehneet kaikkensa käyttääkseen
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luotettavia tiedonlähteitä. Tämän vuoksi verkkotarjousten ja -materiaalien tulee:
•
ilmoittaa selkeästi käyttäjille, kuinka he voivat ottaa yhteyttä sivuston tai palvelun omistajaan
ja/tai sivuston hallinnoinnista vastuussa olevaan osapuoleen (esimerkiksi yhteydenotto tiettyyn
johtajaan/johtajiin tai sellaiseen asiakaspalvelun edustajaan, jolla on valtuudet ratkaista ongelmia)
•
tarjota vierailijoille helppokäyttöisiä työkaluja palautteen antamiseen sivustosta sekä sen tietojen,
tuotteiden tai palveluiden laadusta
•
tarkastella välittömästi käyttäjiltä saatuja valituksia ja vastata niihin ajallaan ja asianmukaisesti
•
rohkaista käyttäjiä ilmoittamaan sivuston hallinnoijille tai asiakaspalvelun edustajille, mikäli he
uskovat, että sivuston kaupalliset ja ei-kaupalliset kumppanit tai asianosaiset tahot, mukaan lukien
sivustoille ohjaavat linkit, rikkovat lakia tai eettisiä periaatteita.
Kaikki projektikumppanit kunnioittivat yllä mainittuja periaatteita niin pitkälti kuin mahdollista H.E.L.P.-projektin oppimis-, tieto- ja viestintäalustojen kehittämisen aikana. Eettisten ohjeiden lisäksi
tärkein elementti e-terveyspalveluita perustettaessa on kuitenkin tietosuoja. Euroopan unionilla on
onneksi hyvin vahvat tietosuojasäädökset, joita hallinnoi tietosuojadirektiivi 95/46/EY
(katso: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:en:HTML)
Lisäksi eurooppalainen sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi 2002/58/EY (katso: http://eur-lex.
europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0058:en:HTML) tulee ottaa huomioon
tarjottaessa verkkoterveyspalveluita ja alustoja, jotka keräävät ja käsittelevät henkilökohtaisia
tietoja.
Näiden kahden eurooppalaisen laillisen viitekehyksen lisäksi on olemassa myös kansallisia
tietosuoja- ja yksityisyyslakeja, jotka tulee ottaa huomioon siinä maassa, johon verkkopalveluita
perustetaan.
Koko H.E.-L.P.-projektin toteuttamisen aikana e-terveyspalveluiden eettiset ja lailliset viitekehykset
otettiin huomioon kaikissa projektin kehitys- ja päätöksentekovaiheissa. H.E.-L.P.-prototyyppi,
jota voi käyttää vapaasti kansallisten ja paikallisen verkossa olevien oppimis- ja viestintäalustojen
luomiseen, kunnioittaa täysin asianmukaisia laillisia ja eettisiä viitekehyksiä.
Erityisesti yksityisyyden ja tietosuojan lailliset viitekehykset vaikuttivat merkittävästi
päätösten tekoon tarjotuista viestintäpalveluista sekä terveysorganisaatioiden tarjoamista
verkkokonsultointipalveluista. H.E.-L.P.-prototyypin tarjonta on yhdenmukaista kaikkien
tietosuojalakien kanssa. Prototyyppiä pidemmälle kehitettäessä yllä mainitut periaatteet sekä
asiaan liittyvät eurooppalaiset ja kansalliset viitekehykset tulee ottaa täysin huomioon.

H.E.-L.P.-projektiryhmä
Helmikuu 2013
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Hanke on rahoitettu Euroopan komission
tuella.
Tästä julkaisusta (tiedotteesta) vastaa
ainoastaan sen laatija, eikä komissio
ole vastuussa siihen sisältyvien tietojen
mahdollisesta käytöstä.
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