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Kymsoten Lifecaren versiopäivitys ke 3.11.2021 klo 22:15 alkaen (kat-

kon kesto n. 8 - 9 h) - vaikutukset laboratorion tutkimuspyyntöihin ja 

vastauksiin sekä verituotetilauksiin  
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Kymsoten Lifecare päivitetään ke 3.11.2021 klo 22:15 alkaen. Päivitys vaatii Lifecaren käyttö-

katkon, jonka arvioitu kestoaika on 8 - 9 h. Käyttökatkon vuoksi laboratorion tutkimuspyyntö-

jen ja -tulosten sekä veritilausten osalta pyydämme huomioimaan Kymsoten oman ohjeistuk-

sen lisäksi seuraavaa:  

 

Toiminta ennen katkoa 

 

• Katkon ajalle suunnitellut laboratoriopyynnöt ja erityisesti to 4.11.2021 

aamukierron tutkimuspyynnöt tulee tehdä valmiiksi Lifecareen jo ennen 

versiovaihdon alkua. Tämä nopeuttaa oleellisesti laboratorion aamukierron näyt-

teenottoa ja tulosten valmistumista.  

• Ennen versiovaihtoa Lifecareen tehtyjen tutkimuspyyntöjen tulokset ovat katkon ai-

kana katsottavissa Weblab Clinicalista. HUOM! Kirjautumisongelmissa tulee olla yh-

teydessä Kymsoten oman ohjeistuksen mukaisesti Helppi24 / 2M-IT. 

 

Toiminta katkon aikana 

 

• Kaikki laboratoriopyynnöt on toimitettava laboratorioon paperilomakkeilla.  

• Verituotetilaukset tehdään ensisijaisesti Weblab Clinicalin Veritilaukset-linkin kautta. 

Verikeskustutkimukset tulee tehdä laboratorioon toimitettavalla paperilomakkeella. 

• Mikäli potilaalla on väliaikainen henkilöturvatunnus, tulee kaikki laboratoriopyynnöt 

ja veritilaukset tehdä paperilomakkeilla. 

• Pyynnöistä soitetaan laboratorion päivystäjälle: 

o Kymenlaakson keskussairaala, G-osan päivystävä näytteenottaja  

puh. 045 524 104 227 

o Kymenlaakson keskussairaala, laboratorion päivystävä näytteenottaja  

puh. 044 223 1337 (muiden kuin G-osan hoitoyksiköiden pyynnöt) 

o Pohjois-Kymen sairaalan laboratorio puh. 050 017 9249 

• Paperilomakkeesta täytetään kaikki kohdat huolellisesti. 

• Katkon aikana käytettäviä lomakkeita on saatavilla laboratoriosta. Pyyntölomakkeet 

löytyvät myös HUSLABin sivuilta: 
o Tutkimuspyyntölomake: https://huslab.fi/ohjekirjan_liitteet/lahet-

teet/atk_katkolahetteet/muut_sairaalalaboratoriot_ja_yhteiset_lomak-

keet/atk_katkolomake_kymenlaakso_20201229.pdf 

o Verivalmisteiden tilauslomake: https://www.huslab.fi/verensiirtoketju/lo-

makkeet_ja_lahetteet/40_lomake_verentilaus_20190221.pdf 

• Lomakkeiden mukana pyydetään toimittamaan henkilötietotarroja laboratorioon. 

https://huslab.fi/ohjekirjan_liitteet/lahetteet/atk_katkolahetteet/muut_sairaalalaboratoriot_ja_yhteiset_lomakkeet/atk_katkolomake_kymenlaakso_20201229.pdf
https://huslab.fi/ohjekirjan_liitteet/lahetteet/atk_katkolahetteet/muut_sairaalalaboratoriot_ja_yhteiset_lomakkeet/atk_katkolomake_kymenlaakso_20201229.pdf
https://huslab.fi/ohjekirjan_liitteet/lahetteet/atk_katkolahetteet/muut_sairaalalaboratoriot_ja_yhteiset_lomakkeet/atk_katkolomake_kymenlaakso_20201229.pdf
https://www.huslab.fi/verensiirtoketju/lomakkeet_ja_lahetteet/40_lomake_verentilaus_20190221.pdf
https://www.huslab.fi/verensiirtoketju/lomakkeet_ja_lahetteet/40_lomake_verentilaus_20190221.pdf
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• Lomakkeilla pyydettyjen tutkimuksien tulokset vastataan ensisijaisesti paperilla, kii-

reellisiä tuloksia voi tiedustella laboratoriosta puhelimitse. 

o KOKS:n päivystyksen tulokset toimitetaan tarkkailualueen välikansliaan  

o KOKS:n päivystysosaston tulokset toimitetaan POS sihteerin kansliaan 

o PoKS:n päivystyksen tulokset toimitetaan triagehoitajalle 

o Muiden osastojen tulokset ovat haettavissa laboratorioista: 

▪ KOKS: Kliinisen kemian näytteiden vastaanoton pöydältä, johon 

osastot toimittavat itse ottamiaan näytteitä (kyltti: ”osastojen näyt-

teet”). 

▪ PoKS: Tulosteet jaetaan osastoittain lokerikkoihin laboratorion erot-

telun/näytteidenvastaanoton tiskille, johon myös osastoilta otetut 

näytteet tuodaan. 

• Katkon aikana vanhat digi-EKG-rekisteröinnit ovat katseltavissa Weblab Clinicalin 

kautta sekä MUSE Client -sovelluksen kautta.  

 

 

Toiminta katkon päätyttyä 

 

• Kaikki katkon aikana paperilähetteille tehdyt tutkimuspyynnöt tulee kat-

kon jälkeen tehdä myös Lifecareen. Ilman hoitoyksikön tekemää sähköistä tut-

kimuspyyntöä tuloksia ei voida vastata potilaan sähköiseen tuloskertymään eivätkä ne 

näin ollen ole nähtävissä esim. Kanta-palvelussa. 

• Kun hoitoyksiköt ovat kirjanneet tutkimuspyynnöt tietojärjestelmään, laboratorio 

pyrkii mahdollisimman nopeasti kirjaamaan sinne vastaukset. Tämän jälkeen vas-

taukset ovat luettavissa Lifecaresta potilaan sähköisestä tuloskertymästä.  

 

 

Allekirjoitukset Tuomas Mäntylä 

Osastonlääkäri 
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Sairaalakemisti 
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