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Laboratorion verikeskustietojärjestelmän käyttökatko ti 17.5.2022 klo 

22.00 alkaen 

Asia Laboratorion My+ verikeskustietojärjestelmän päivityksen vuoksi Weblab Clinicalin Veri-

tilaukset-linkki on pois käytöstä tiistaina 17.5.2022 klo 22.00 – keskiviikkona 

18.5.2022 klo 00.15 (HUS Diagnostiikkakeskuksen HUSLAB Digipalveluiden ar-

vio katkon kestosta). Kaikki muut laboratoriojärjestelmät toimivat normaalisti.  

Käyttökatkolla ei ole vaikutusta Lifecaren toimintaan. Kaikki katkon aikana Lifecareen tehdyt 
pyynnöt siirtyvät laboratoriojärjestelmään, mutta eivät siirry My+ Verikeskukseen.  

Toiminta käyttökatkon aikana 

• Verivalmistetilausten, sopivuusnäytepyyntöjen (2935 B-SOPnäyt) tai lähetyspyyntö-
jen tekeminen ei onnistu My+ Verikeskuksella.  

• Jos potilas tarvitsee verta katkon aikana (tai pian sen päättymisen jäl-
keen), 

o Verivalmistetilaukset ja sopivuusnäytepyynnöt (2935 B-SOPnäyt) tehdään 
paperilomakkeilla ja soittamalla verikeskukseen.  

o Paperilomakkeesta täytetään kaikki kohdat huolellisesti, täytetyt lomakkeet 
on toimitettava laboratorioon. 

o Lähetyspyynnöt tehdään ATK-jatkuvuussuunnitelman mukaisesti soittamalla 
ja/tai tulemalla verikeskukseen. 
 
Huomioi poikkeuskäytäntö: Jos kyseessä on Type&Screen-kelpoisen potilaan 
punasolutilaus (joka on voitu vastata valmiiksi jo ennen ATK-katkoa), soita 
verikeskukseen vähintään tuntia ennen kuin haluat veret: ATK-katkossa veri-
keskus tekee Type&Screen-kelpoistenkin potilaiden punasoluvalmisteille se-
rologiset sopivuuskokeet. 

 

• Verikeskustutkimusten vastaukset eivät välity katkon aikana Weblab Clinicaliin tai 
Lifecareen. 

• Katkon aikana My+ Verikeskuksella ei voi tehdä esim. verensiirron siirtokirjausta. 

• Katkon aikana käytettäviä lomakkeita on saatavilla laboratoriosta. Pyyntölomakkeet 

löytyvät myös HUSLABin sivuilta: 

o Tutkimuspyyntölomake (HUOM! koskee ainoastaan B -SOPnäyt -pyyntöjä):  

▪ KOKS: https://huslab.fi/ohjekirjan_liitteet/lahetteet/atk_katkola-

hetteet/muut_sairaalalaboratoriot_ja_yhteiset_lomakkeet/atk_kat-

kolomake_kotka_20220425.pdf  

▪ PoKS: https://huslab.fi/ohjekirjan_liitteet/lahetteet/atk_katko-

lahetteet/muut_sairaalalaboratoriot_ja_yhtei-

set_lomakkeet/atk_katkolomake_kouvola_20220425.pdf  

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

makkeet_ja_lahetteet/40_lomake_verentilaus_20190221.pdf 

• Verikeskuksien yhteystiedot: 

o KotVK (Kotkan verikeskus): https://www.huslab.fi/verensiirtoketju/husla-

bin_verikeskukset/ohje_veritilaukset_ja_lahetyspyynnot_kotkan_verikes-

kukseen_20210909.pdf  

o KouVK (Kouvolan verikeskus): https://www.huslab.fi/verensiirto-

ketju/huslabin_verikeskukset/ohje_veritilaukset_ja_lahetyspyynnot_kou-

volan_verikeskukseen_20210909.pdf  
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• Kiireellisenä pyydettyjen verikeskustutkimuksien  vastaukset soitetaan tilaajalle, mer-

kitse puhelinnumero lomakkeelle. 

• Katkon päätyttyä laboratorio tallentaa vastaukset My+ Verikeskukseen, minkä jälkeen 

ne ovat luettavissa Weblab Clinicalissa ja Lifecaressa.  

 
Pahoittelemme häiriötä. 

Allekirjoitukset Tuomas Mäntylä 

Osastonlääkäri 
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