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Tiedote HUSLABin verikeskuksille (paitsi Kymenlaakso):
My+Verikeskus -verensiirtotietojärjestelmän ja Type&Screen-käytän-
nön käyttöönotto lauantaina 2.3.2019

Asia My+Verikeskus ja Type&Screen otetaan käyttöön HUSissa lauantaina 2.3.2019. Muutok-
sista on julkaistu myös HUSLABin tutkimustiedotteet 2018:59 , 2019:08 ja 2019:12.

Tämä tiedote on HUSLABin verikeskuksille ja verivalmisteita välittäville laboratorioille
(poislukien Kymenlaakso).

Vertin käyttö
päättyy ja
My+Verikeskus
otetaan käyttöön

Tällä hetkellä käytössä oleva Vertti-ohjelma on toiminnassa lauantaihin 2.3 klo 8.00
asti. Tämän jälkeen alkaa Vertin ATK-katko. Uusi My+ Verikeskus –järjestelmä ote-
taan suunnitellusti käyttöön 2.3. klo 14.30. ATK-katkon aikana Verikortisto-tiedot
ovat luettavissa Weblab Clinicalin kautta.

ATK-katkon aikana toimitaan ATK-jatkuvuussuunnitelman mukaisesti. ATK-katkon ai-
kana Weblab Clinical on toiminnassa ja verikortisto on luettavissa Multilabin ja Weblab
Clinicalin kautta.

Mikäli ATK-katko kestäisi pidempään, siitä tiedotetaan erikseen.

Itse käyttöönottoon liittyvästä toiminnasta tulee erilliset ohjeet viikolla 9.

Sopivuusnäyte Hoitoyksiköt tilaavat sopivuusnäytteen (2935 B -SOPnäyt) My+Verikeskus -järjestel-
mästä veritilauksen yhteydessä (voi olla myös ns. punasolujen 0-tilaus); sopivuusnäy-
tettä ei voi enää tilata Weblab Clinical –järjestelmän kautta My+ Verikeskus –järjestelmän
käyttöönoton jälkeen. Sopivuusnäyte poistetaan Weblab Clinicalin pyyntöalustoilta ja
useimmista pyyntöpaketeista HUSLAB tietohallinnon toimesta 2.3.2019.

Huom! Mikäli hoitoyksikkö ei saa tilattua sopivuusnäytettä veritilauksen yhteydessä, he
soittavat alueensa verikeskukseen, joka tilaa ko. veritilaukselle sopivuusnäytteen.  (Selai-
men ponnahdusikkunoiden avautumisessa on havaittu ajoittain ongelmia).

Alle 5 vrk ennen käyttöönottoa otetut sopivuusnäytteet, joista ei ole veritilausta, vanhene-
vat viimeistään käyttöönoton hetkellä eikä niitä voi käyttää My+Verikeskuksessa.

Hoitoyksikköjä on ohjeistettu tekemään veritilaus perjantaihin 1.3. mennessä, mikäli arve-
levat potilaalla olevan verensiirtotarve 2.3.-4.3. välisenä aikana.

Avoimet  veriryhmä- ja sopivuusnäytepyynnöt, jotka on tilattu otettaviksi 25.2 klo
00.01 alkaen, siirretään My+Verikeskukseen käyttöönottovaiheessa.

Kaikkien verikeskusten tulee ottaa kopio kaikista valmistetilauksista, jotka on
suunniteltu tehtäväksi 25.2.2019 klo 00.01 jälkeen (kopiot toimitetaan myöhemmin Mei-
lahden verikeskukseen. Tarkempi ohje lähetetään pääkäyttäjille viikolla 9).

My+Verikeskus-
järjestelmään
kirjautuminen

My+Verikeskus -järjestelmään kirjautuessa käytetään Internet Explorer -selainta.
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Verikeskuksen henkilökunta kirjautuu My+Verikeskus -järjestelmään omilla
henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla intran ohjelmistolinkkien kautta ja tal-
lentaa sivun suosikkeihinsa. Unohtuneen käyttäjätunnuksen ja salasanan saa aluksi lähet-
tämällä sähköpostia koulutusmyveri@hus.fi tai kiireellisessä tapauksessa soittamalla alla
oleville ydinkäyttäjille.
My+Verikeskus -järjestelmä on erillinen ohjelma, jonka oikeudet eivät muodostu auto-
maattisesti. 11.3.2019 alkaen tunnushakemukseen on täytettävä erillinen HUSLAB käyttö-
oikeuksien hakulomake tai lähetettävä vastaavat tiedot sähköpostilla osoitteeseen labora-
torionatk@hus.fi. Tunnuksia varten tarvitaan työntekijän sijaintisairaala ja hus.fi -sähkö-
postiosoite.

Tiedoksi: Hoitoyksikön käyttäjät kirjautuvat My+Verikeskukseen Weblab Clinicalin
kautta. Potilaan valinnan jälkeen sivuvalikkoon avautuu ”Veritilaukset”, johon menemällä
pääsee hoitoyksikön My+Verikeskus -järjestelmään.

Mikäli verikeskuskäyttäjän on tarvetta kirjautua hoitoyksikön puolelle My+Verikeskuk-
seen (eli Weblab Clinicalin kautta), täytyy My+Verikeskus -järjestelmästä ensin kirjautua
ulos. My+Verikeskus -järjestelmässä ei voi olla kahdella eri tason tunnuksella kirjautu-
neena yhtä aikaa.

Tehostettu tuki Käyttöönottoviikonlopun ja sitä seuraavan viikon ajan (2.-10.3.2019) on My+Verikeskus -
järjestelmän käyttämiseen tarjolla tehostettu tuki sekä verikeskuksissa että hoitoyksi-
köissä. My+Verikeskus -järjestelmään ja uuteen Type&Screen-toimintamalliin liittyvissä
ongelmissa hoitoyksikkö on ensisijaisesti yhteydessä aina ensin oman osastonsa (tai sai-
raalansa) tukikäyttäjiin ja toissijaisesti oman sairaalansa verikeskukseen.

Verikeskuksissa pääkäyttäjät antavat tehostettua tukea aikavälillä 2.3. klo 14 – 4.3. klo
22). Tämän jälkeen tuki siirtyy My+Verikeskuksen ydinkäyttäjille 10.3 asti (4.3. klo 22  -
10.3. klo 22).

Ei-kiireelliset huomiot My+ verikeskusjärjestelmästä ja Type&Screen toiminnallisuu-
desta voi lähettää 31.3.2019 asti sähköpostitse koulutusmyveri@hus.fi .

Sairaaloiden verikeskusten pääkäyttäjät:
Meilahden verikeskus 040 7560388

Töölön verikeskus 050 4270150

Peijaksen verikeskus 050 4279993

Jorvin verikeskus 046 9221458

Lohjan verikeskus 050 5972579

Hyvinkään verikeskus 019 45872315

Porvoon verikeskus 040 0697090

Tammisaaren verikeskus 019 2242263

Malmin laboratorio 050 4025832

mailto:koulutusmyveri@hus.fi
mailto:laboratorionatk@hus.fi
mailto:laboratorionatk@hus.fi
mailto:koulutusmyveri@hus.fi
https://huslab.fi/ohjekirjan_liitteet/tutkimustiedotteet/index.html


LABORATORIOTIEDOTE 2019 3 (3)
HUSLAB, Verikeskukset
20.02.2019

HUSLABin tutkimustiedotteet julkaistaan osoitteessa
https://huslab.fi/ohjekirjan_liitteet/tutkimustiedotteet/
Samasta osoitteesta voi tilata uusista tiedotteista
ilmoittavan sähköposti-ilmoituksen.

HUSLABin ydinkäyttäjät:
Nessa Mehrabipour,

Liisa Mäki,

Pia Aronta,

Ulla Peltola

040 7292665

Allekirjoitukset Tuulia Palukka
Osastonlääkäri
HUSLAB
Meilahden verikeskus
Kliininen kemia ja
näytteenottopalvelut
puh. 040 828 6673

Johanna Forsten
Tietojärjestelmäsuunnittelija
HUSLAB
Tietohallinto

puh. 040 631 3862

Lotta Joutsi-Korhonen
ylilääkäri
HUSLAB
Kliininen kemia ja
näytteenottopalvelut

puh. 050 427 2402

https://huslab.fi/ohjekirjan_liitteet/tutkimustiedotteet/index.html

	Tiedote HUSLABin verikeskuksille (paitsi Kymenlaakso):
	My+Verikeskus -verensiirtotietojärjestelmän ja Type&Screen-käytännön käyttöönotto lauantaina 2.3.2019

