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Käyttöönotto

Siirry käyttöliittymään linkin avulla:

https://ammattilainen.medified.fi/

(Paina linkkiä tai kirjoita teksti osoitekenttään)

Sovellus toimii kaikissa selaimissa, mutta on suositeltavaa 
käyttää uusimpia selainversioita (esim. Google Chrome ja 
Mozilla Firefox)

LUOTTAMUKSELLINEN
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Rekisteröityminen
Rekisteröidy käyttäjäksi omalla 

sähköpostiosoitteella ja salasanalla
Vahvista sähköpostiosoite 6-

numeroisen koodin avulla
Aktivoi käyttöliittymä 

henkilökohtaisen tunnisteen avulla
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Potilaat:
Tarkastele sovellukseen lisättyjä potilaita 
yksitellen.

Näet valikossa kaikki potilaat, jotka ovat sallineet 
tietojen jakamisen omalla terveydenhuollon 
ammattilaiselle

Asetukset:
Muokkaa sovellukseen asetettuja omia tietoja, 
kuten nimeä ja toimipaikkaa. Tiedot välittyvät 
potilaalle, joka voi niiden avulla tunnistaa oman 
ammattilaisen

Palaute:
Anna käyttöliittymän kautta suoraa palautetta 
sovelluksen käytöstä ja mahdollisista 
ongelmatilanteista. 

Voit olla myös yhteydessä ja antaa palautetta 
tekniseen tukeen support@medified.fi

Kirjaudu ulos:
Muista aina kirjautua ulos sovelluksesta käytön 
jälkeen. Tietoturva syistä johtuen sovelluksen 
istunto vanhenee vuorokaudessa.  
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Potilaat:
Tarkastele sovellukseen lisättyjä potilaita yksitellen.

Näet valikossa kaikki potilaat, jotka ovat sallineet 
tietojen jakamisen omalla terveydenhuollon 
ammattilaiselle.

Asetukset:
Muokkaa sovellukseen asetettuja omia tietoja, 
kuten nimeä ja toimipaikkaa. 
Tiedot välittyvät mobiilikäyttäjälle, joka voi niiden 
avulla tunnistaa oman ammattilaisen.

Palaute:
Anna käyttöliittymän kautta suoraa palautetta 
sovelluksen käytöstä ja mahdollisista 
ongelmatilanteista. 

Voit olla myös yhteydessä ja antaa palautetta 
tekniseen tukeen info@medified.fi

LUOTTAMUKSELLINEN

mailto:Info@medified.fi


Tunnistetiedot:
Potilaan syöttämät 
perustiedot 

Kliiniset kyselyt:
Potilaiden sovelluksen 
kautta tehtyjen kyselyiden 
tulokset. 

Kyselyä painamalla saat 
näkyviin aikaisemmat kyselyt 
ja yksittäiset vastaukset. 

Hoitomuodot:
Sovellukseen lisätyt 
hoitomuodot (lääkitys ym.) 

Laatikkoa painamalla saat 
hoitomuodot näkyviin 
mielialakaavioon. 

Mielialakaavio:
Kuvaaja näyttää mielialan 
kehityksen ja yksittäisten päivien 
merkinnät. 

Lisäksi on mahdollista lisätä eri 
oireet ja hoitomuodot  
näkymään. 

Aikajakso:
Valitse tarkastelun aikaväli. Tehty valinta muuttaa 
kaikkia eri osioita näkymässä (kuvaaja, 
kriteerioireet, päiväkirjamerkkinnät yms.). 

Aktiivisuus ja yhteenveto:
Näkymän tarkastelun aikaväli, sovelluksen käyttöaste
(kuinka usein on tehty päivittäinenmerkintä), 
Mielialan keskiarvo tarkastelujaksolla 

Oirekuvaus:
Esittää oireet listattuna 
joko yleisyyden tai vaikeusasteen 
mukaan.

Laatikkoa painamalla saat 
yksittäiset oireet ja tuntemukset 
lisättyä kuvaajaan. 

Oirekuvaus:
Sovellukseen syötetyt 
päiväkirjamerkinnät luokiteltuna 
positiiviseksi tai negatiiviseksi.
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Lisätietonäkymät avattuna



Tekninen turvallisuus
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Sovellus on kehitetty tiiviissä yhteistyössä 
mielenterveydenhoidon ammattilaisten 
(mukaan lukien erikoislääkäreiden, 
psykologien ja psykiatristen 
sairaanhoitajien) kanssa.

Ohjelmiston soveltuvuus 
käyttötarkoitukseensa on vahvistettu useissa 
käytettävyystutkimuksissa ja pilotti- ja 
kehittämishankkeissa, jotka on tehty 
todellisissa kliinisissä toimintaympäristöissä 
sekä perusterveydenhuollossa että 
erikoissairaanhoidossa.

Ohjelmistossa on voimassa oleva 
laadunhallintajärjestelmä luokan I 
lääkinnällisten laitteiden (MDR) vaatimusten 
mukaisesti. Asiakirjat ja niiden arviointi 
perustuvat ISO 13485: 2016 -standardeihin, 
ja ulkopuoliset lääkinnällisen laitteisiin 
erikoistuneet konsultit ovat suunnitelleet ja 
tarkastaneet tehdyt dokumentaatiot.

Laajan kliinisen arvioinnin, teknisen 
dokumentaation ja kattavan 
riskienhallintasuunnitelman perusteella 
ohjelmisto on rekisteröity Suomen 
lääkeviraston (FIMEA) I luokan 
lääkinnällisten laitteiden CE-sertifikaatille. 

Reg. No: FI-CA01-2020-0789

CONFIDENTIAL

Ohjelmiston tietosuoja- ja turvallisuusasiat 
on toteutettu MyData-käytäntöjen 
mukaisesti. Tietoturva on yhdenmukainen 
ISO / IEC 27001- ja OWASP-standardien
kanssa.

Tietosuoja on suunniteltu ja toteutettu 
yhteistyössä ulkoisen GDPR / HIPAA-
asiantuntijan ja yksityisyyteen ja 
immateriaalioikeuksiin erikoistuneiden 
lakimiesten kanssa.

Lisää tietoa:
https://www.medified.fi/your-data
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Valtteri Korkiakoski
LinkedIn: 

+358 445567807


