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 Mobiililaitteiden käyttö lisääntyy terveydenhoidossa, tuoden uusia 

mahdollisuuksia terveydenhuoltoon, kuten

 Liikkuvan potilaan ”reaaliaikainen” monitorointi sairaalatiloissa

 Kotisairaanhoidon tehostuminen tulosten digitalisoitumisen myötä

 Potilaan nopeampi diagnosointi digitaalisten palveluiden myötä

 Hoitokertomukset suoraan PADillä tai muulla mobiililaitteella, nopeuttaen ja 

tehostaen osastokiertoja

 RFID tägien soveltaminen mahdollistaa potilaan hoidon yhteydessä 

tarvittavien materiaali- ja tarvikevirtojen tarkemman seurannan  

 Lääkärillä mukana useita eri alan erikoislääkäreitä PADille ladatun tekoäly 

sovelluksen myötä 

 Mobiiliteknologia ja sitä tukevat ohjelmistot luovat mahdollisuuden 

laadukkaampaan diagnosointiin tehostaen samalla hoitoprosesseja

MOBIILILAITTEIDEN KÄYTTÖ LÄÄKINTÄTILOISSA
UUSI TEKNOLOGIA – MAHDOLLISUUDET? 
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REQULAATIO

MOBIILILAITTEIDEN KÄYTTÖ LÄÄKINTÄTILOISSA
UUSI TEKNOLOGIA – HAASTEET? 

TEKNOLOGIA
HOITO-

PROSESSIT

NYKYINEN

INFRA HANKINTA

ORGANISAATIO
JOHTAMINEN Kotisairaanhoito

Leikkaussalit

TehotBody-Worn laitteet

Padit, Älypuhelimet

Lääkintälaitteet

Tietojärjestelmät

Tietojärjestelmät

Lääkintälaitteiden

kytkeytyminen 

tietojärjestelmiin

MDD, MDR, standardit

Vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä 

allekirjoituksista annetussa laissa (617/2009)

159/2007 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen 

sähköisestä käsittelystä

Requlaatiosta johtuvat vaatimukset 

hankinnan ”teknisiksi eritelmiksi”Tietoturva

Teknologian vaikutus 

hoitoprosessiin



4
Tampere 5-6.2.2019 /  © Ilpo Pöyhönen

MOBIILILAITTEIDEN KÄYTTÖ LÄÄKINTÄTILOISSA
PERINTEINEN LEIKKAUSSALI & MOBIILILAITTEET 

 Lääkintälaitteiden 

lisäksi salissa, 

Dectejä, Virve-

puhelimia kännyköitä, 

RFID lukijoita, 

erilaisia tukiasemia 

jne.

 Lääkintälaitteiden 

näkökulmasta ns. 

vieraslaitteet eivät 

saa heikentää 

lääkintälaitteiden 

toimintaa

 Langaton teknologia ja -laitteet osana leikkaussalitoimintaa edellyttää 

lisää tutkimusta ja tätä kautta ohjeistusta organisaatioille
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LÄHDE
”Langaton päätelaite”

KOHDE
”LÄÄKINTÄLAITTEET”

Induktiivinen

Galvaaninen

Kapasitiivinen

Säteilevä

LÄÄKINTÄLAITEJÄRJESTELMIEN HÄIRIÖSIETO 

TOIMENPIDETILOISSA – LANGATTOMAT PÄÄTELAITTEET?

Tätä tutkittiin
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 Tehtävänä oli tutkia lääkintälaitteiden häiriösietoa, kun lääkintätilassa käytetään 

samanaikaisesti erilaisia päätelaitteita

Tausta 30 MHz - 3 GHz

RFID lukija (lukija 1) 100 MHz – 1 GHz

RFID lukija (lukija 2) 700 MHz – 900 MHz

Virve –puhelin (puhelin 1) 100 MHz – 1 GHz

Virve –puhelin (puhelin 2) 300 MHz – 500 MHz

Virve –puhelin (puhelin 3) 300 MHz – 500 MHz

Dect –puhelin (puhelin 1) 30 MHz – 2 GHz

Dect –puhelin (puhelin 2) 1,7 Ghz – 2 GHZ

Dect –puhelin (puhelin 3) 1,7 Ghz – 2 GHZ

Dect –puhelin (puhelin 4) 1,7 Ghz – 2 GHZ

Dect –puhelin (puhelin 5) 1,7 Ghz – 2,2 GHZ

3 G –puhelin (puhelin 1) 850 Ghz – 2,2 GHZ

3 G -puhelin (puhelin 2) 1,7 Ghz – 2,2 GHZ

3 G -puhelin (puhelin 3) 1,7 Ghz – 2,2 GHZ

4 G -puhelin (puhelin 1) 700 MHz – 2,7 GHz

4 G -puhelin (puhelin 2) 700 MHz – 2,7 GHz

4 G -puhelin (puhelin 3) 700 MHz – 2,7 GHz

Bluetooth –laitteita Bluetooth kaiutin 2.4GHz

ALUSTAVIA HAVAINTOJA
LANGATTOMIEN LAITTEIDEN VAIKUTUS LÄÄKINTÄLAITTEISIIN
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BODY-WORN

LÄÄKINTÄLAITE

RADIO

RED (2014/53/EU)

MOBIILILAITTEIDEN KÄYTTÖ LÄÄKINTÄTILOISSA
MOBIILITEKNOLOGIA VS. REQULAATIO

 Radio-laitteille RED –direktiivi

 Kun radio asennetaan 

lääkintälaitteeseen, tulee 

huomioida MDD ja IEC 60601-1-2

 Kattaako radio laitteen 

turvallisuusvaatimukset myös 

lääkintälaitteelle asetetut arvot 

(esim. SAR-arvot)

 Kun tällainen potilaan mukana 

kulkeva laite kasataan useista 

erillishyväksytyistä 

komponenteista, tulee 

organisaatiolla olla kyky arvioida 

hyväksyntätodistuksia

 Organisaation infran tulee olla yhdenmukainen 

näiden vaatimusten kanssa

LÄHDE: IEC 60601-1-2 ed.4.0 (näytössä vain osa vaatimuksista)
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ESIMERKKI –

BODY-WORN Siirtotie Keskusvalvomo

 Jos järjestelmän käyttötarkoitus muodostaa MDD/MDR:n ”Medical Device”, niin 

järjestelmän laitteissa tulee huomioida relevantin requlaation vaatimukset

 Mitä kriittisempi järjestelmä, sitä vahvemmin koko järjestelmä tulisi hyväksyttää 

”lääketieteellisenä” laitteena

 Essential Performance ja Basic Safety ovat avainasemassa järjestelmän 

turvallisuutta arvioitaessa

LÄHDE: IEC 60601-1-2 ed.4.0 (näytössä vain osa vaatimuksista)
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MOBIILILAITTEIDEN KÄYTTÖ LÄÄKINTÄTILOISSA
OHJELMISTOT VS REQULAATIO

Risk Management

(22)

ANNEX I 
GENERAL SAFETY AND

PERFORMANCE

REQUIREMENTS

2017/745

EU
ISO 14971

IEC/EN 62304
IEC/EN 82304

IEC/EN

62366

Yksinkertaistettu kaavio

USER 

INTERFACE

17.2 For devices that incorporate software or for software that are devices in 

themselves, the software shall be developed and manufactured in 

accordance with the state of the art taking into account the principles of 

development life cycle, risk management, including information security, 

verification and validation.

5. In eliminating or reducing risks related to use error, the 

manufacturer shall: 

(a) reduce as far as possible the risks related to the ergonomic 

features of the device and the environment in which the device 

is intended to be used (design for patient safety), and ….

Huomioi tekninen tietämys, kokemus, koulutus, käyttö- ja käyttöympäristö sekä 

käyttäjäprofiilien lääketieteelliset tai fyysiset (häly, kiire, väsymys jne.) 

olosuhteet (maallikot, ammattilaiset, vammaiset, tai muut käyttäjät).

Huom: Harmonisoidut 

standardit puuttuvat

Artikla 62

4l State of Art

SRS
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MEDICAL DEVICE

Applikaatio

Client

Server

<
-

X
M

L
 M

e
s
s
a

g
e

 ->

Initiating causes -> hazardous events

ESD, RFI -> 

Humidity 9%

Error detection, 

checksum
1. W3C's XML

1.0 Specification

HW & OS

FIREWALL

FLOAT to Integer

Number to text

PLATFORM

DATABASE
WEB SERVER

Application
Speksi: 1280 X 720

 Valmistajan vastuulla aina 

tuotteen/ohjelmiston 

vaatimustenmukaisuuden 

osoittaminen

 Silloin kun BODY-WORN tuotteen 

ohjelmiston toiminnallisuus 

hyödyntää organisaation infraa, 

tulee organisaation tunnistaa 

ohjelmistolle asetettavat 

vaatimukset

 Tietoturvan merkitys kasvaa 

oleellisesti

 Valmistajan spesifikaatiot, 

riskianalyysit ja rajoitteet 

muuttuvat nyt organisaation 

järjestelmille spesifikaatioiksi

 ISO/IEC TR 22678:2019, 
Information technology - Cloud 

computing - Guidance for policy 

development

Speksi: 

Ketkä palvelua

tarvitsevat ja mitä

palvelua, missä

hoidetaan

virussuojaus

Yksinkertaistettu kaavio

MOBIILILAITTEIDEN KÄYTTÖ LÄÄKINTÄTILOISSA
OHJELMISTOT VS REQULAATIO

HYBRID
PUBLIC

PRIVATE
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SRS 3

Sw 1.2.1SRS 2

Sw 1.2.1SRS 1

Sw 1.2.1

PEMS:lle ja sen jokaiselle alijärjestelmälle 

tulee olla vaatimusspesifikaatio

Vaatimusspesifikaation pitää sisältää ja 

eritellä vaatimukset, joilla ylläpidetään 

olennaista suorituskykyä ja hallitaan / 

eliminoidaan jonkin vaaran toteutumista 

IEC 60601-1 sc. 14.7

Toiminnallisuus & valmius vaatimukset

SW inputit & outputit

Rajapinnat SW ja muiden järjestelmien välillä

SW ohjatut hälytykset, varoitukset ja viestit

Tietoturvavaatimukset

Käytettävyysvaatimukset, huomioiden käyttövirheet ja koulutus

Datan määrittely ja tietokantavaatimukset [protokollat, TCPIP, 

Indeksoinnit, viestinrakenne jne..]

Käyttöön ja asennukseen liittyvät hyväksyntäkriteerit sekä 

vaatimukset

Käyttäjädokumentaatioon liittyvät vaatimukset

Ylläpitoon liittyvät vaatimukset

Viranomaisvaatimukset

IEC 62304 sc. 5.2.2

Huom: vaatimuksia lyhennetty

MOBIILILAITTEIDEN KÄYTTÖ LÄÄKINTÄTILOISSA
OHJELMISTOT VS REQULAATIO

Käyttäjäorganisaatiolle nämä 
ovat speksejä, joita tulisi 
noudattaa

IEC 82304 tulee lisää 
vaatimuksia, jotka olisi hyvä 
tiedostaa
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LÄÄKINTÄTILOJEN TURVALLISUUS
MOBIILITEKNOLOGIA EDELLYTTÄÄ VIELÄ POHDISKELUA

Mobiililaitteet lääkintätiloissa

turvallisuus

RISKIKARTOITUS
Liittyykö mobiilitekniikkaan ongelmia?

Ongelmien ratkaisu havaintojen perusteella

Analyysistä johdetut korjaavat toimenpiteet -> 

ohjeistukset/suunnittelukäytännöt

OHJEISTUS

HÄIRIÖIDEN MINIMOINTI

LANGATTOMAN TEKNIIKAN

KÄYTÖN EDELLYTYKSET

HOITOPROSESSIT

ASENNUKSET
OHEJEISTUSTA LÄÄKINTÄTILOJEN 

ASENNUKSIIN mobiiliteknologian 

näkökulmasta (kaapelointi, tietoturva jne.)
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YHTEENVETO

 Mobiiliteknologian hyödyntäminen terveydenhoidossa edellyttää 

organisaatiolta myös valmiuksia

▪ Requlatiivisten vaatimusten tiedostaminen, tällä on merkitystä niissä tapauksissa, 

kun mobiili järjestelmä kytkeytyy osaksi sairaalan oma infraa (HW&SW)

▪ Hoitoprosessien näkökulmasta mobiiliteknologialla erilaisia vaatimuksia, esim. 

leikkurit, emissiot/immuniteetti avainasemassa, kotisairaanhoito, jossa 

ympäristöolosuhteet ja tietoturvan merkitys korostuu 

 Kaikkiin teknologioihin liittyy rajoituksia kuin myös ongelmia, 

mobiiliteknologiaan liittyvät rajoitukset tulee organisaation tiedostaa 

(kattaen tekniikan kuin hoitoprosessitkin) -> Laki 629/2010 5, 24 § :

1. henkilöllä, joka käyttää terveydenhuollon laitetta, on sen turvallisen käytön vaatima 

koulutus ja kokemus; 

5. käyttöpaikka soveltuu laitteen turvalliseen käyttöön;

6. laitteeseen kytkettynä tai välittömässä läheisyydessä olevat toiset 

terveydenhuollon laitteet, rakennusosat ja rakenteet, varusteet, ohjelmistot tai muut 

järjestelmät ja esineet eivät vaaranna laitteen suorituskykyä tai potilaan, käyttäjän tai 

muun henkilön terveyttä;
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YHTEENVETO

 Lääkintälaitteille ja järjestelmille on myös sähköturvallisuusvaatimuksia, 

tämä tule huomioida myös mobiiliteknologiassa

 Lääkintälaitteiden mukana seuraavat asiakirjat velvoittavat kertomaan 

mahdollisista sähkömagneettisista tai muista häiriöistä sekä 

ohjeistamaan keinot välttää tai minimoida tällaiset häiriöt (valmistajan 

vastuulla)

 Käytännössä tämä edellyttää käyttäjäorganisaatiolta tutustumista 

käyttöohjeisiin sekä ohjeistamaan käyttäjiä välttämään tai minimoimaan 

tallaisia häiriöitä

 Etäisyydet, laitteiden sijoittelut, toiminnan tarkastus jne.

 Edellyttää myös sairaalakohtaisia koulutuksia asiasta

 Koulutuksissa mukana niin tekniikan väki kuin myös hoitopuoli
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KIITOKSIA MIELENKIINNOSTANNE

KYSYMYKSIÄ?


