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Tarjous GE Centricity Critical Care tilastoraportit 
 

Kiitämme tarjouspyynnöstänne ja tarjoamme Teille IT kehitystyötä perustuen 
päivystyspoliklinikan toiminnanohjausjärjestelmän tilastoraportointia varten. Osatilaukset 
ovat mahdollisia. 
 

Hinnat Hinnat ovat palvelin kohtaisia nettohintoja, joihin ei sisälly arvonlisäveroa. 

 
Maksuehto 30 päivää netto sovitun toimitusajan mukaisesti. 

 
Toimitusaika Sopimuksen mukaan, sovittava GE projektivastaavan kanssa. 
 
Toimitusehto IT projektityön osalta laskutus kun asiakas on hyväksynyt projektitoimituksen eli 

käytännössä käyttöönoton jälkeen. 
 
Takuu Voimassaolevan toimitus- ja ylläpitosopimuksen mukaan. 

 
Hyväksyminen Toimittaja ilmoittaa Asiakkaalle, kun toimitus on tapahtunut ja Asiakas on velvollinen 

suorittamaan vastaanottotarkastuksen viipymättä tämän jälkeen. Toimitus katsotaan 
hyväksytysti suoritetuksi kahden viikon kuluttua Toimittajan ilmoituksesta, jos Asiakas ei ole 
mainitussa ajassa kirjallisesti reklamoinut toimituksessa ilmenneistä virheistä tai puutteista 
riippumatta siitä, onko Asiakas suorittanut vastaanottotarkastuksen. Toimitus katsotaan 
hyväksytyksi myös, mikäli Asiakas on ottanut järjestelmän tuotantokäyttöön. Vähäiset 
puutteet ja viat, jotka eivät olennaisesti haittaa ohjelmiston käyttöä, eivät viivästytä 
toimituksen vastaanottoa. 

 
Voimassaolo Tarjous on voimassa 27.12.2015 asti 
 

Ystävällisin terveisin 

                            
Karri Ackalin 

GE Healthcare Finland Oy 
Karri Ackalin 
Kuortaneenkatu 2 
00510 Helsinki 
+358 40 8374735 
karri.ackalin@ge.com 
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Tilastoraportoinnin kehitysprojekti Koodi Kpl Yksikkö-
hinta 

Yhteensä 

     
Kehitystyö- tilastoraportointi M88001SC   19 000,00 € 
Kehitystyö- reaaliaikainen tilanneraportti  M88001SC   4 884,00 € 
     

Tuotteet ja palvelut yhteensä:    23 884,00 € 

ALV 24%     5 732,16 € 
Yhteensä (veroineen):    29 616,16 € 
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Toimituksen sisältö ja vuosittainen ylläpito 
 

 

Kehitystyö- tilastoraportointi 
 
Viiveet - laskennat: 

• Sisäänkirjaus – uloskirjaus 
• Sisäänkirjaus – ensitutkimus 
• Sisäänkirjaus – hoitopäätös 
• Hoitopäätös – uloskirjaus 

• Keskimääräinen, keskiarvo ja mediaani viive per muuttuja 
• Kun yli 6h minne mennyt jakauma:  
• Sisäänkirjaus – vitaalimittaukset (sis), (verenpaine, syke, saturaatio, hengitystaajuus) 

• Sisäänkirjaus – labrat määrätty* – labrat vastattu 
  

• Rtg-lähete(*) – rtg otettu  
               *toteutetaan vain jos lähetteestä tulee viesti nykyisessä sanomassa mukana Centricityyn 
 
Kuormitus (potilasmäärä)- laskennat 

• Minne mennyt ( myös lkm/minne mennyt muuttuja) 
• Pt kuormitus/tunti  /hoitolinja  - aula ja paaripotilaat 

• montako sisäänkirjattuna tunnin aikana, eri viikon päivät erikseen, viikonloput ja arkipäivät 
erilaisia 

• potilaita sisään/tunti – ts. uusien potilaiden tuottama kuormitus 
• kokonaislukumäärä potilasmäärät/vrk /hoitolinja:  uudet ja edeltävinä vrk sisäänkirjatut 

• eri ikäryhmät lisäksi erikseen, auttaa arvioimaan mm. ruuhkien syytä tai lisääntyneiden 
tutkimusten syytä tai sisätauti/kausapaikkojen tarpeen lisääntymisen syytä, onko vanhempaa 
porukkaa tai nuorempaa kuin yleensä 

 
Yllä olevat tarkastellaan seuraavasti: 

 
Ajan ( vuosi, kuukausi, päivä, tunti, viikonloppu, Viikon päivät) 
Tulotapa 
Triage 
Potilasryhmä 
Minne Mennyt 
HoitoTulos 
Ikäryhmät 
Sukupuoli 
Sairaala 
Petipaikka 
Lääkäri ( potilaalle kirjattu havaintomuuttujaan, ei psykiatria) 
Sisäänkirjaus – hoitopäätös  ryhmänä . Esim.  0-30min, 30-1h, 1-1h 30min 

 
Lisäksi toimitukseen sisältyy 1 päivän käyttäjäkoulutus 
 
Toteutustapa MS Excel BI, sisältää 3 perusnäkymää sovitun mukaisesti. Koulutuksessa koulutetaan asiakas 
toteuttamaan omia näkymiä peruskäyttökoulutuksen lisäksi. Tilastoraportit otetaan arkistokannasta, 3 päivän 
arkistointiväli. 
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Kehitystyö- reaaliaikainen tilanneraportti 

 
Reaaliaikainanen tilanneraportti  kuormituksen ennustamisen helpottamiseksi ( rajaus per Sairaala ja 
hoitolinja) 

- montako sisäänkirjattuna, uloskirjattuna, vanhoja potilaita tunnin aikana , viimeiset 24 h => 
ennustetaan potilasmäärät 

- Viiveiden jakauma joka näyttää tilanteen että onko viivet kasvamassa, viimeiset 24h => 
ennustetaan viiveiden vaihtelu 

- Eniten odottavat potilaat eri hoidonvaiheessa , ensitutkimus,  hoidonpäätös  => potilaat joitka 
odottavat eniten eri hoidovaiheessa nyt 

- Arvioitu  kuinka paljon aikaa vie hoitaa kyseiset potilaat , kuvaaja =>  antaa suunta miten seuraavat 
tunnit edistyvät 

- Pienet muutokset mahdolliset sovitun mukaisesti 
 
 
Vuosittainen tilastoraportoinnin ylläpito 1000€ ALV 0% ja reaaliaikaisen tilanneraportin ylläpito 1000€ ALV 0% 
lisätään voimassaolevaan ylläpitosopimukseen. 
 

 
 
Liite.  tilastoraportoinnin esimerkkejä 


