Yhteistestaus
Luovutustenhallintamuutokset
Jaana Luhtanen

Välitila ja Tavoitetila
 Tässä esityksessä käytetään Välitila ja Tavoitetila termejä
 Välitilassa luovutustenhallinnan muutokset on viety testiympäristöön, mutta
niitä ei vielä hyödynnetä informoinneissa tai tietojen luovutuksissa. Kantasuostumus (SUO) ja nykyinen informointi (INFO) ovat käytössä Tavoitetilaan
saakka.
 Tavoitetilassa testiympäristössä otetaan käyttöön luovutustenhallinnan
muutokset: Kanta-informointi (KINFO) ja Laaja kielto-lomake (LKIE).
Kieltoyhteenvetotuloste (KIEYHT) toimii myös välitilan aikana.
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Vaikutukset käynnissä oleviin yhteistestauksiin
 Välitilassa yhteistestaukset jatkuvat normaalisti.
 Ongelmatilanteissa yhteys kantakehitys@kanta.fi

 Kun AT-ympäristöön on asennettu tavoitetila, ei INFO ja SUO –testejä
voi suorittaa. Tällöin siirrytään KINFO-, KIE- ja LKIE–lomakkeiden
testaamiseen:
 Yhteistestaus toimittaa uudet testitapaukset käynnissä oleviin testeihin.
 Luotainta ja Omakantaa voi hyödyntää KINFO:n tekemisessä. Myös Kevyitä
kyselyrajapintoja voi hyödyntää informointitietojen tarkastamisessa.
 Järjestelmätoimittajat tekevät tarvittavat informoinnit testipotilaille.
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Muutosten yhteistestausvalmius
 Kun potilastietojärjestelmiin on toteutettu luovutustenhallinnan
muutokset, tulee niille suorittaa yhteistestaus
 Yhteistestauksen voi aloittaa n. 2 kk päästä arkiston teknisten
määrittelydokumenttien julkaisemisesta
 Julkaisusuunnitelmaan päivitetään uusi tieto aloitusajankohdasta
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Välitila AT-ympäristössä 26.11.2020 – 1/2021
 Vanhojen suostumuksenhallintalomakkeiden arkistointi ja haut
säilyvät ennallaan. Myös INFO säilyy vielä ennallaan.
 Uusien KINFO ja LKIE arkistointi ja haku mahdollisia, mutta eivät
vaikuta luovutuksiin
 Kielto-lomakkeen (KIE) tarkistuksia on lisätty MR-kuvauksen
mukaiseksi
 Validointipalvelussa voi testata lomakkeen toimivuutta
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Tavoitetila AT-ympäristössä 1/2021- 31.3.2021
 Nykyisten suostumus-ja infolomakkeen arkistointi päättyy, mutta
niiden haku onnistuu toistaiseksi
 Luovutushaku edellyttää, että testipotilas on informoitu uudella
KINFO:lla
 KINFO ja LKIE arkistointi ja haku mahdollisia ja ne vaikuttavat
luovutuksiin
 AT-ympäristö toimii uuden asiakastietolain mukaisesti
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TK-ympäristön Välitila 1/2021-31.3.2021
 TK-ympäristö toimii välitilassa vastaavasti kuin AT-ympäristö
 Vanhojen suostumuksenhallintalomakkeiden arkistointi ja haut säilyvät
ennallaan. Myös INFO säilyy vielä ennallaan.
 Uusien KINFO ja LKIE arkistointi ja haku mahdollisia, mutta eivät vaikuta
luovutuksiin
 Kielto-lomakkeen (KIE) tarkistuksia on lisätty MR-kuvauksen mukaiseksi
– Validointipalvelussa voi testata lomakkeen toimivuutta
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Yhteenveto
Lomake

TK Välitila 1/2021-31.3.2021

SUO

arkistointi ja haku sallittu, mahdollistaa arkistointi ja haku sallittu, mahdollistaa
luovutuksen
luovutuksen
arkistointi ja haku sallittu, edellytys SUO arkistointi ja haku sallittu, edellytys SUO ja
ja KIE-lomakkeiden arkistoinnille
KIE-lomakkeiden arkistoinnille
arkistointi ja haku, käytössä, ei
arkistointi ja haku, käytössä, ei muutoksia
muutoksia
arkistointi ja haku mahdollinen, ei voida arkistointi ja haku mahdollinen, ei voida
vielä hyödyntää tuotannossa
vielä hyödyntää tuotannossa

INFO
KIE
KINFO

LKIE
KIEYHT
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Välitila AT 26.11.2020

arkistointi ja haku mahdollinen, ei voida arkistointi ja haku mahdollinen, ei voida
vielä hyödyntää tuotannossa
vielä hyödyntää tuotannossa
käytössä, pdf- tuloste PTA-kielloista
käytössä, pdf- tuloste PTA-kielloista

26.10.2020

Tavoitetila AT 1/2021- 31.3.2021
arkistointi ei sallittu, haku sallittu toistaiseksi,
ei vaikutusta luovutukseen, poistuva lomake
arkistointi ei sallittu, haku sallittu toistaiseksi,
ei vaikutusta luovutukseen, poistuva lomake
käytössä rinnakkakin LKIE-lomakkeen
kanssa
lomakkeen arkistointi ja haku sallittu,edellytys
KIE ja LKIE-lomakkeiden arkistoinnille,
mahdollistaa luovutuksen
käytössä rinnakkakin KIE-lomakkeen kanssa
käytössä, pdf- tuloste PTA-kielloista

Kiitos!
Kela, Yhteistestaus
yhteistestaus@kanta.fi
kanta.fi
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