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Ekg:n digitaalinen tallentaminen 

•  Nopeuttaa ja helpottaa diagnosointia ja hoitopäätösten tekoa 
     (rekisteröinti lähes reaaliaikaisesti hoitavalla lääkärillä) (Wifi) 
•  Hyödyllinen potilaan siirtyessä hoitoketjussa eri hoitopaikkoihin 
•  (rekisteröinti nähtävissä siellä, missä potilaskin ilman manuaalisia kopiointeja) 
•  Mahdollistaa tarvittaessa konsultoinnin asiantuntijalta 
•  Helpottaa asiakkaiden asiointia eri laboratorioiden toimipisteissä 
•  (rekisteröinti nähtävissä lähettävällä lääkärillä laboratorion toimipisteestä 

riippumatta)  
•  Vähentää kirjaamis- ja postitusvirheitä 
•  Mahdollistaa rekisteröintien laaduntarkkailun 
 
 



Ekg digitaalinen tallentaminen edellyttää 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  Järjestelmän kanssa yhteensopivaa laitekantaa /konvertteri, koska yhtenäistä  
standardia signaalin siirrolle ei ole ollut. 

•  Sanomanvälitysliittymää laboratoriojärjestelmän ja digitaalisen 
tiedonhallintajärjestelmän välille. 

•  LIS-järjestelmää, johon ekg-tallennusjärjestelmä integroitu (työpöytäintegraatio 
tms) jotta vältytään useammilta, aikaa vieviltä sisäänkirjautumisilta kuitenkaan 
menettämättä jäljitettävyyttä. 

•  Tietokantaan tallennettavien rekisteröintien metatietojen oikeellisuuden 
tarkistamista. 



Haasteita digitaalisessa 
tallentamisessa  ? 
Virhe henkilötiedoissa 

•  Potilaan 
henkilötunnuksessa 
virhe. 

•  Potilaan 
henkilötunnus 
puuttuu. 



Haasteita digitaalisessa  
tallantamisessa ?  
 
Rekisteröity väärillä tiedoilla 
 

•  Potilas valittu 
pyyntölistalta 
(ORDER LIST) 
väärin.  

 
Tekniset 
ongelmat 

•  Potilas rekisteröity 
edellisen potilaan 
tiedoilla.  

 
 
 
 

 
 



Digitaalisen ekg-tallennusjärjestelmän 
hyödyntäminen rekisteröintien laaduntarkkailussa 

Häiriöt  ja virheet rekisteröinnissä 
•  viivästyttävät hoitoa ja lisäävät kustannuksia. 
•  vääristävät  ekg-piirturien tekemää tulkintaehdotelmaa ja hidastavat 

rekisteröinnin visuaalista tarkastelua. 
•  johtavat virhetulkintoihin, lisätutkimuksiin ja pahimmissa tapauksissa jopa 

tarpeettomiin toimenpiteisiin . 
 
Rekisteröintihäiriöt on helppo tunnistaa.  
	



ePPPPPPPPPPPPP Potilaaseen kytketty laite häiriön 
              lähteenä: 
             DBS 



e 
          Sydämen apupumppu     



Laitteen asetukset tunnettava; Pre-acquisition YES 



AC filter; OFF 



	
	
 Ekg-virheitä on usein vaikea todeta tai huomata rekisteröidyistä sydänfilmeistä 
jälkikäteen toisin kuin häiriöitä. 

1. Elektrodien sijoitteluvirhe 
 
•  Yleisimmät ongelmat liittyvät elektrodien kiinnittämiseen virheellisiin paikkoihin  
•  Pahimpia virheitä ovat raajaelektrodien sijoittaminen vartalolle ja rintaelektrodien 

sijoittaminen sovitusta poikkeaville, virheellisille paikoille. 

•  Raajojen tyveen tai vartalolle sijoitetut elektrodit vaikuttavat QRS-kompleksin 
muotoon, kokoon ja kestoon ja kääntävät sydämen sähköistä akselia oikealle. 

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Virheet rekisteröinnissä 



Elektrodien sijoitteluvirhe (jatkoa…) 
 Rintaelektrodien (anatomiset) paikat 

 

•  Yleisimmät virheet rintaelektrodien kiinnittämisessä on, että V1 ja V2 -elektrodit 
kiinnitetään jopa paria kylkiluuväliä liian korkealle ja että V3-elektrodi tippuu.  

•  Rekisteröijillä on saatavilla paljon virheellistä, tarkistamatonta materiaalia. 

	





	
	
 2.  Johtimien virheellinen liittäminen 

  
•  Rekisteröintilaitteiden tulkintaohjelmat eivät kykene tunnistamaan juurikaan 

johdinvirheitä (poikkeus: yläraajajohtimien vaihtuminen) 
•  Tulkintaohjelmat tulkitsevat johdinvirheitten aiheuttamat muutokset tutkittavan 

todellisiksi löydöksiksi  

		
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Virheet rekisteröinnissä	



Normaali sydämen sähköinen asento 



	
	
 

Johtimien virheellinen liittäminen (jatkoa…) 
 
Rintajohdinvirheen tunnistaminen 

•  R-aallon progression puuttuminen 

Raajajohdinvirheen tunnistaminen 

•  Raajakytkennät voidaan kytkeä 23 tavalla metsään. 
•  Yleisin virhe, jonka myös useimmat laitteiden tulkintaohjelmat löytävät, on 

yläraajojen kytkeminen ristiin .  ” Suspect arm lead reversal…” 
•  Käsijohtimen vaihtuminen aiheuttaa sydämen sähköisen ja P-aallon akselin 

poikkeaman 
 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Virheet rekisteröinnissä 



	
	
 	
	

	

	

	

	

	

	

	



RA/ RL reversal 

•  Lead II records a flat  line 
    (zero potential) 
•  Lead I becomes an inverted lead III 
•  Leads aVR and aVF become 

identical. 
•  Lead III unchanged 
 



	

 
Johtimien	virheellinen	liitäminen	(jatkoa…)	

 
LA-LL/ RA-RL reversal 
•  Lead I records a flat line  
•  (zero potential) 
•  Lead II approximates an inverted 

lead III 
•  Leads aVR and aVL become 

identical. 
 

 

 
 



	

 
Johtimien	virheellinen	liitäminen	(jatkoa…)	

 
LA/ RL reversal 
•  Lead I becomes identical to lead II 
•  Lead III records a flat line  
     (zero potential) 
•  Leads aVL and AVF become 

identical.  

•  Lead II is unchanged. 
 

 
 
 



Kanta-arkisto 
		
 
 

 

 

 

 

 

•  Siun sote on ottanut syyskuussa 2018 käyttöön Kanta-palvelujen Kuva-aineistojen 
arkiston (THL:n myöntämä valtionavustus käyttöönottoprojektissa).  

•  Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri. 

	

	

	

	


