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Utbildningens syfte
 Att ge information om den nationella situationen för Arkivet över
bildmaterial
 Att ge en helhetsbild av:






Skedena för införandet av Arkivet över bildmaterial
Införandeprojektets uppgifter
FPA:s och THL:s styrnings- och supportåtgärder för införandet
Material och uppgifter som ska tillställas FPA som en del av införandet
Ibruktagningsprovet

Arkivet över bildmaterial

Allmänt om tjänsten
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Beskrivning av tjänsten
 Arkivet över bildmaterial (KUV) är en tjänst som upprätthålls av och ingår i FPA:s
Kanta-tjänster och i vilken man arkiverar bilddiagnostiska undersökningar som
uppstått i samband med patientens vård.
 Med hjälp av tjänsten kan man lagra och söka både bilddiagnostiska
undersökningar som lagrats i Arkivet över bildmaterial och vårdhandlingar som
lagrats i Patientdataarkivet.
 Tjänstens kunder är hälsovårdsorganisationer som gör bilddiagnostiska
undersökningar och har anslutit sig till Patientdataarkivet samt organisationer
som ger utlåtanden om undersökningar och utnyttjar dem.
 På Mina Kanta-sidor visas: remissen, anteckningen om undersökning samt
utlåtandet. Bilder överförs inte till Mina Kanta-sidor.
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Fördelar för medborgaren
• via Mina Kanta-sidor ger tjänsten åtkomst till utlåtanden om
bilddiagnostiska undersökningar; utlåtandena kan också laddas ned
eller delas vidare
• förbättrar dataskyddet, för man kan också förbjuda granskning och
fortsatt användning av egna uppgifter
• hjälper patienten att delta i sin egen vård

Fördelar för yrkesutbildade personer
inom hälso- och sjukvården
• möjliggör sökning av tidigare referensbilder som lagrats i arkivet
• underlättar bedömning av behovet av ny bilddiagnostisk
undersökning när det finns kännedom om undersökningar som gjorts
tidigare annanstans
• möjliggör granskning av bildkvalitet och resultat i samarbete med
andra sakkunniga
• minskar manuell bokföring
• gör det möjligt att beakta viljeyttringar

Fördelar för samhället
• ger kostnadsbesparingar, när man kan avstå från lokala och
regionala arkiv
• förebygger överlappande och onödig bilddiagnostik
• möjliggör förbättrandet av patientsäkerhet samt utvecklandet av
vårdprocesser
• förbättrar bildmaterialens jämförbarhet både nationellt och
internationellt

Arkivet över bildmaterial

Nuläget

Arkivet över bildmaterial
Tjänsten används av 7 sjukvårdsdistrikt och
1 privat tjänsteproducent inom hälso- och
sjukvården

16 införandeprojekt pågår

975 000 arkiverade bilddiagnostiska
undersökningar (1/2021)

10

Kela / Tietopalvelut

Organisationer som anslutit sig
 Än så länge har Arkivet över bildmaterial tagits i produktionsbruk av
följande enheter inom den offentliga hälso- och sjukvården








Lapplands sjukvårdsdistrikt
Länsi-Pohja sjukvårdsdistrikt
Mellersta Österbottens social- och hälsövårdssamkommun (Soite)
Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt
Samkommunen för social- och hälsovården i Norra Karelen (Siun sote)
Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt
Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt.

 Inom den privata hälso- och sjukvården använder tjänsten
 Suomen Terveystalo Oy.

Aktuellt
 Vid 9/2020 har cirka 500 000 bilddiagnostiska undersökningar arkiverats.
 Under år 2020 prioriteras, i enlighet med SHM:s utstakning, införanden av
radiologiska material.
 Man stöder organisationer som har att göra med Arkivet över bildmaterial. Man
prioriterar samtestning av radiologiska material och förberedelse för samtestning.
 Målsättningen är att publicera de funktionella definitionerna under hösten.
Innehåller uppdateringar och specificeringar.


Publiceras i fortsättningen på webbplatsen Kanta.fi.

 Uppgifter om uppdateringar som har att göra med arkivet publiceras på
webbplatsen Kanta.fi.
 Under hösten syftar man till att precisera de tekniska definitionerna av bilder
inom det synliga ljusets våglängdsområde och bilder inom munhälsovården.


Publiceringstidtabellen uppdateras under hösten.

EKG-undersökningar
 Från och med ingången av 2021 har organisationer som använder Arkivet över
bildmaterial för produktion möjlighet att börja arkivera EKG-undersökningar i
Arkivet över bildmaterial.
 Arkiveringen sker enligt en process där man sparar begäran om undersökning,
anteckning om besöket samt det eventuella utlåtandet i Patientdataarkivet. Efter
det kan den egentliga EKG-undersökningen sparas i DICOM-format i Arkivet
över bildmaterial. I undersökningsbeteckningarna används koder enligt THL:s
åtgärdsklassifikation.
 Den arkiverande systemhelheten ska ha godkänts vid samtestning av
bilddiagnostik och vara certifierad.
 För nya system kan samtestning med enbart EKG-innehåll utföras tidigast under
hösten 2021.

Arkivet över bildmaterial

Kanta-tjänsternas
support

Stödet för införandets fasmodell

Anmälning och
besiktning av
bakgrundsinform
ationsdokument

Det förberedande
mötet (vid samtidig
anslutning till PDA)

Tjänstespecifik
utbildning

Verksamhet
smodellutbildning

Införande
-palaver

Ibruktagningspr
ov

Övrig handledning och support
FPA:






THL:
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Kanta.fi-material
Kanta-utbildningar för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården:
Utbildningar och möten
Frågor som gäller införandet av tjänsten samt vägledning och support kanta@kanta.fi
Samtestning yhteistestaus@kanta.fi
Förutom stödet för införandets fasmodell (tjänstespecifik utbildning, införandepalaver)
även kundspecifika palavrer vid behov: Kanta-tjänsternas gemensamma förberedande
möten för införandet
Frågor om verkamhetsmodeller för hälso- och sjukvården, registrering, planen för
egenkontroll och informationssäkerhet sotetiedonhallinta@thl.fi
– Utbilding om verksamhetsmodeller för Arkivet över bildmaterial 3.3.2021:
Terveydenhuollon koulutukset - Kanta.fi

Arkivet över bildmaterial

Roller och ansvar

De nationella aktörerna
FPA:s uppgifter

THL:s uppgifter



Koordinerar nationellt införandeprojekt för
Arkivet över bildmaterial





Stöder, följer upp och styr införandeprojekt

Ansvarar för sådana funktionella definitioner
av Arkivet över bildmaterial som gjorts före år
2020



Producerar stödmaterial och föreskrifter om
införande för de olika aktörerna



Ansvarar för stödet i certifieringsfrågor som
gäller system



Organiserar behövliga stöd- och
utbildningsmöten och deltar i dem





Planerar och koordinerar samtestningen

Ansvarar för anvisningar om
verksamhetsmodeller och tillhörande
utbildning



Vägleder aktörerna



Ansvarar för Egenkontroll



Utvecklar tjänsten Arkivet över bildmaterial
tillsammans med FPA



Stöder tillhandahållarna av tjänster och
systemleverantörerna i den funktionella
förändring som införandena kräver



i administrativa och tekniska frågor som gäller
införande av testnings- och produktionsmiljön



i administrativa och tekniska frågor som gäller
införandena



i tekniska frågor som gäller tjänsten



i införanden av tjänsten för produktion

Systemleverantörens uppgifter
 Ansvarar för den systemutveckling och självständiga testning som
arkiveringen av bildmaterial kräver
 Ansluter sig till Kanta-kundtesttjänsten och utför självständig
testning i kundtestmiljön
 Anmäler sig till samtestning i enlighet med anvisningarna på
webbplatsen kanta.fi och utför samtestningen
 Ser till att det system som ansluts till Arkivet över bildmaterial
uppfyller de krav som informationssäkerhetsauditeringen ställer
och att systemet certifieras

Personuppgiftsansvariges / projektets uppgifter








Ansvarar för att det system som används har certifierats enligt Arkivets över bildmaterial
krav
Ser till att även Patientdataarkivet står till förfogande
Ansvarar för bilddiagnostiska uppgifters innehåll och användningens lagenlighet
Förstår vilken slags tjänst som håller på att införas
 Beaktar verksamhetens kvalitet – plan för egenkontroll
Gör det administrativa införandet och lämnar in den behövliga dokumentationen
Utför det överenskomna ibruktagningsprovet för Arkivet över bildmaterial
Kan vid behov använda Arkivariens användargränssnitt bl.a.
 i ibruktagningsproven
 i felutredningar under produktionsanvändningen

Arkivet över bildmaterial

Införandet av tjänsten

Arkivet över bildmaterial

Allmänt om tjänstens
införande

Förutsättningar för införandet
Inledningen av produktionsanvändningen av Arkivet över bildmaterial kräver av den
införande organisationen att:
 Patientdataarkivet redan är i bruk (inklusive bilddiagnostikens CDA-dokument)
 organisationen har till sitt förfogande certifierade system som är avsedda för
arkivering av bilddiagnostik och med vilka Kanta-tjänsten kommer att användas
 planen för egenkontroll har uppdaterats
 dataskyddet fungerar och kraven för informationssäkerhetsrutiner har uppfyllts
 nationellt enhetliga verksamhetsmodeller har tagits i bruk
 personalen har utbildats
 administrativa åtgärder i samband med tjänstens införande har slutförts
 överenskommelse finns om verksamhetsmodeller under produktionen (såsom
agerande i störningssituationer).

Införandet av tjänsten inom
organisationen

Organisationen har
anslutit sig till
Patientdataarkivet

Tjänstens
administrativa
införande
Eventuell
samtestning
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Ibruktagningsprov

Produktionsanvänd
ningens start

Projektet ansvarar för sin egen
projektplanering
 I planen ska inkluderas de av FPA krävda införandeuppgifter som
nämnts i denna presentation och i annat stödmaterial.
 Förutom de uppgifter som nämnts i materialet har projektet sina
egna interna uppgifter.

Arkivet över bildmaterial

Införandeprojektet

Införandeprojektets skeden 1 / 3
Införandeprojektets skede

Ytterligare information på webbplatsen Kanta.fi

1. Systemleverantörernas tekniska färdigheter och förberedelser

•
•
•

Certifiering, väsentliga krav och egenkontroll
Definitioner av tekniska anvisningar för
Arkivet över bildmaterial
Organisationens färdigheter för införandet

2. Projektets förberedande uppgifter och organisering
•
Beslutet om införande av Arkivet över bildmaterial
•
Avtal med systemleverantören / -leverantörer
•
Preliminär projektplan för införande - observera att punkt 3 (samtestning
vs. direkt införande) påverkar projektplanens innehåll

•
•

Förberedande uppgifter
Uppdatering av planen för egenkontroll

3. Anmälan till en införandeperiod
• Anslutande organisation / projektet lämnar bakgrundsuppgifter-dokumentet
och systemarkitekturbilden till Kanta-tjänsterna
• FPA besiktar systemhelheten och beslutar om eventuellt behov av
samtestning vs. direkt införande

•
•
•

Arkivet över bildmaterial
Införande av Arkivet över bildmaterial
Anmälan till införande

Införandeprojektets skeden 2 / 3
Införandeprojektets skede

Ytterligare information på webbplatsen Kanta.fi

4. Precisering och godkännande av projektplanen för införandeprojektet
5. Eventuell samtestning (jfr punkt 3)

• Kundrelation till samtestning
• Samtestning

6. Tekniska förberedelser
•
Telekommunikationsförbindelser
•
Anslutningspunkt

• Tekniska modeller för anslutning till Kantatjänsterna -anvisning
• Definitioner av tekniska anvisningar för Arkivet
över bildmaterial

7. Förberedelse för och informering om införande av Arkivet över bildmaterial
• Ändringar i THL:s utbildnings- och verksamhetsmodeller implementeras i
organisationen
• Informering om Arkivet över bildmaterial i organisationen

• De nationella verksamhetsmodellerna
• Verksamhetsmodeller i hälso- och sjukvården –
Verksamhetsmodeller för bilddiagnostik (THL)
• Verksamhetsmodeller för bilddiagnostik –
utbildningsmaterial 25.11.2020 (THL)

8. Administrativa uppgifter vid införande av tjänsten Arkivet över bildmaterial
• Organisationens administrativa kontaktperson kan göra införandet på Extranet
efter att bildvisaren har certifierats
• Dessutom skickas blanketten Tekniska uppgifter till Kanta-tjänsterna

• Tjänstebeskrivning – Arkivet över bildmaterial
• Så här gör du anslutningsansökan och
uppdaterar dina kunduppgifter – Anvisning för
skötsel av ärenden på Kanta Extranet
• Införande av Arkivet över bildmaterial

Införandeprojektets skeden 3 / 3
Införandeprojektets skede

Ytterligare information på Kanta.fi webbplatsen

9. Införande av produktionen av Arkivet över bildmaterial-tjänsten
• Förberedelsepalaver tillsammans med FPA (cirka 1 mån. före
ibruktagningsprovet)
• Telekommunikationsförbindelsernas öppnande
• Ibruktagningsprov
• Rapporten om ibruktagningsprovet skickas till Kanta-tjänsterna

• Ibruktagningsprov och testfall

10. Användning av tjänsten för produktion och störningshantering under
produktionen
• Skyldighet att meddela om ändringar
• Förnyelse av intyget om överensstämmelse med 5 års mellanrum
• Störningshantering

• Upprätthållande av personalens kompetens
• Störningssituationspraxis
• Uppföljning av underhåll- och
störningsinformation
• Beaktande av förändringssituationer
• Användningssupport
• Arkivariens användargränssnitt

11. Projektets avslutande

Arkivet över bildmaterial

Dokumentation som
ska lämnas till FPA

Uppgifter och dokument som ska lämnas till FPA 1/2
Dokument

Placering

Skickas vart

Projektets skede

Bakgrundsfakta-dokumentet

Bakgrundsuppgifter –excel

kanta@kanta.fi

Omedelbart efter anslutningsanmälning

Arkitekturbild

Icke formbunden

kanta@kanta.fi

Omedelbart efter anslutningsanmälning

Systemleverantörerna/kundens ansökan
om anslutning till AT-miljön

Ansökan till kundtesttjänsten för Arkivet
över bildmaterial

kanta@kanta.fi

Senast, om det konstaterats ett behov av
att delta i samtestning
(kundorganisationen underrättas om
saken)
Efter att testmiljön blivit färdig

Blankett för anmälning till samtestning /
systemleverantör

https://www.kanta.fi/jarjestelmakehittajat/ilm
oittaudu-yhteistestaukseen

Anmälningsblankett till Arkivets över
bildmaterial samtestningar

yhteistestaus@kanta.fi

Om det konstaterats ett behov av att
delta i samtestning

Uppgifter och dokument som ska lämnas till FPA 2/2
Dokument

Placering

Skickas vart

Projektets skede

Uppgifter som ges på Kanta
Extranet:
• Tekniska specifikationer
(bildvisaren)
• Kunduppgifter
• Kontaktpersoner
• Godkännande av
servicebeskrivning

ekstra.kanta.fi

Görs på Kanta extranet där Suomi.fiidentifiering behövs
Tilläggsinstruktioner på följande dia

Minst 1 månad före planerat
införande

Tekniska data (Arkivering av bilder)

Tekniska data

kanta@kanta.fi

Om arkivering införs, skickas
tekniska data på en separat blankett
via krypterad e-post.
1 månad före ibruktagningsprovet

Uppgifter om anslutningspunkten

En helt ny anslutningspunkt:
Anmälan om ändring av
anslutningspunktsuppgifter eller
Den befintliga anslutningspunkten
byts till en annan:
Anmälan om ändring av kundens
tekniska data

kanta@kanta.fi

Vid behov 1 månad före planerat
ibruktagningsprov

Ibruktagningsprovrapporten

Rapport

kanta@kanta.fi

Senast 2 dagar efter
ibruktagningsprovet

Införande av tjänsten på Extranet
 En verksamhetsenhet som arkiverar och/eller granskar
bilddiagnostiska undersökningar
 gör ett införande av tjänsten på Kanta Extranet där
– anslutningspunktens och bildvisarens specifikationer anges
– kunduppgifter kontrolleras
– kontaktpersoner anges
– tjänstebeskrivningen godkänns

 Om endast arkivering införs, måste man vid införande på Extranet be om de
obligatoriska uppgifterna (om anslutningspunkt och bildvisare) av FPA.
 Organisationens administrativa kontaktperson kan logga in på Extranet.
Införandet av Arkivet över bildmaterial finns under rubriken Tjänster.

Arkivet över bildmaterial

Tekniska åtgärder

Kanta-tjänsteförmedlarens anslutningspunkt
 Som en del av tekniska specifikationer skickas uppgifter om
anslutningspunkten. Att beakta för dess del:
 Hur använder kunderna systemet?
– Använder man den anslutandes eller förmedlarens anslutningspunkt?

 Är förmedlarens anslutningspunkt redan i produktion?
– Före första anslutningen måste bl.a. följande vara i skick:
– Anmälan till THL-Kanta-förmedlarregistret man måste ha fullmakt från den första kunden
– Ansökning om servercertifikat hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
– Anmälan om anslutningspunktsuppgifterna till FPA
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Ibruktagande av en ny anslutningspunkt
inom organisationen
 En helt ny anslutningspunkt anmäls
 med blanketten Ändringsanmälan om anslutningspunktsuppgifter

 Om ändringar som sker efter ibruktagningsskedet meddelas
 på blanketten Ändringsanmälan av kundens tekniska data

 Systemunderskriftscertifikat ska vara i skick också i
produktionsmiljön
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Tekniska förberedelser och observationer i
ibruktagningsskedet
 Anslutningspunktens certifikat från Myndigheten för digitalisering och
befolkningsdata ska vara ett servercertifikat och man ska vara noggrann med
vilken OID som ges åt den.


Ytterligare information från anvisningen Tekniska anslutningsmodeller

 Vad gäller kapaciteten för produktionens datatrafikförbindelse ska den
betydande extra trafik som orsakas av bilddiagnostik beaktas.



Hjälp finns att få från bilddiagnostikens systemleverantör
Man kan tillämpa produktionens nuvarande datamängd/dag

 På webbplatsen Kanta.fi finns sidor för systemleverantörer där man har samlat
alla offentliga tekniska anvisningar och definitioner: Arkivet över bildmaterials
definitioner och teknisk anvisning
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Arkivet över bildmaterial

Ibruktagningsprov
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Ibruktagningsprov 1/1
 Tidsbegränsad, kontrollerad och planerad provsituation
 Med hjälp av ibruktagningsprovet säkerställs systemets tekniska
produktionsfärdighet för arkivering och granskning av bilddiagnostiska
vårddokument och bilder
 I ibruktagningsprovet görs förhandsdefinierade testfall med
testpersonbeteckningar av serie 900 som angetts av FPA
 Produktionsanvändningen kan påbörjas omedelbart efter ett framgångsrikt
ibruktagningsprov, men rapporten om ibruktagningsprovet ska skickas inom två
dagar efter ett framgångsrikt ibruktagningsprov
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Om praktiska arrangemang
 Organisationen och systemleverantörerna bör gemensamt gå igenom införandet
av Arkivet över bildmaterial före det egentliga ibruktagningsprovet
 Ibruktagningsprovet kan delas i
1. teknisk förbindelsetestning med vilken säkerställs bl.a. dataförbindelserna antingen
på föregående dag eller före det egentliga ibruktagningsprovet (2 - 4 timmar)
2. det egentliga ibruktagningsprovet (2 - 3 timmar)

 FPA reserverar Online-Skype för ibruktagningsprovet


förbindelserna öppnas ca 15 min före ibruktagningsprovets början



med finns organisationens, systemleverantörernas och FPA:s nyckelpersoner

 Organisationen gör ett protokoll över ibruktagningsprovets gång så att det också
i efterhand kan konstateras att ibruktagningsprovet lyckades och så att det blir
lättare att fylla i den rapport som ska skickas till FPA
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Vem utför ibruktagningsprovet?
 Lagrande / arkiverande profil:


Om flera organisationer kommer med i produktionen samtidigt med en likadan systemkombination, räcker det om en av organisationerna utför ibruktagningsprovet för arkiveringens del
med FPA. I det här ibruktagningsprovet utförs testfall med hantering av förändringar.
De övriga organisationerna som har samma systemkombination utför självständigt ett
ibruktagningsprov för arkivering (separat testfall, utan hantering av förändringar) med FPA vid
överenskommen tidpunkt och skickar en rapport över ibruktagningsprovet till FPA. Användning för
produktion kan inledas först när FPA har kontrollerat rapporterna.



 Läsande profil:
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Alla utför ibruktagningsprovet
I de fall då ibruktagningsprovet för arkivering har utförts i någon annan organisation (samma
systemkombination), kan ibruktagningsprovet för läsning utföras självständigt med FPA vid
överenskommen tidpunkt och en rapport över ibruktagningsprovet skickas till FPA. Användning
för produktion kan inledas först när FPA har kontrollerat rapporterna.

Kanta-arkivariens roll i
ibruktagningsprovet
Kanta-arkivarien





bekantar sig med planen för ibruktagningsprov på förhand
kontrollerar med Arkivariens användargränssnitt att
 handlingarna har arkiverats och inte stannat i ett mellanlager
 beskrivningsuppgifterna är ändamålsenliga
är den personuppgiftsansvariges representant i ibruktagningsprovet och även andra
experter kan vara med

Mer detaljerad information om Arkivariens användargränssnitt finns på
kanta.fi-webbplatsen
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Exempel på ibruktagningsprov
Arkiverande system (DICOM)
1. En patient ordineras en bilddiagnostisk undersökning och ett utlåtande om
undersökningen begärs
2. Den bilddiagnostiska undersökningen utförs och ett utlåtande görs om bilden
3. Rtg-handlingarna och bilderna arkiveras
4. Via Arkivariens användargränssnitt kontrolleras att rtg-handlingarna har
arkiverats i Patientdataarkivet
5. Via en bildvisare kontrolleras att bilderna har arkiverats i Arkivet över
bildmaterial
6. Olika ändringar görs (en bild tas bort från undersökningen, undersökningen
flyttas till en annan servicehändelse, ADT-meddelandet granskas)
7. Undersökningarna makuleras
8. En rapport över ibruktagningsprovet skickas till FPA
43

Ett exempel på ibruktagningsprovet
Ett sökande / granskande system (XDS)
1. Man söker bilderna och rtg-dokumenten för den av FPA angivna
testpatientens besök med bildvisaren
2. Man söker bilderna och rtg-dokumenten för testpatientens besök med
bildvisaren genom att använda nödsökning
3. Man rapporterar om ibruktagningsprovet till FPA
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Verksamhetsmodell för produktionstiden
 Slutanvändarens tekniska support för Kanta-tjänsterna är i första hand
organisationens administratör, lokal support, centraliserat serviceställe eller
systemleverantörens support
 För Kanta-tjänsternas störningshantering tillämpas befintliga kanaler och
supportmodeller (se Verksamhet i en störningssituation)
 Varje aktör svarar för sin del för de levererade tjänsternas funktion, anordnandet av
support under användningen samt störningskommunikationen
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Adresserna för
frågor om
införandet av
tjänsten

Frågor om hälso- och
sjukvårdens
verksamhetsmodeller,
registreringen och
planen för egenkontroll
sotetiedonhallinta@thl.fi

Frågor om införandet
av tjänsten
kanta@kanta.fi

Tack!
FPA, Kanta-tjänsterna
kanta.fi
@kantapalvelut

