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Alaikäisen puolesta-asiointi terveydenhuollossa
Aika

Perjantai 22.11.2019 klo 12:00 – 13:30

Paikka

Skype

Paikalla

Kutsuttuja toimittajia ja kelalaisia n. 70 henkilöä

1 Tilaisuuden avaus, STM:n terveiset, tilanne ja tavoitteet, Erja
Vornanen
Erja avasi kokouksen ja kävi läpi asialistan, STM:n terveiset ja aikataulut.
Kysymys: Miksi eteenpäin yhteensopivuus tulee niin nopealla aikataululla?
Vastaus: Jotta mikään järjestelmä ei jäisi esteeksi sille, että käyttöönottoja ei
voitaisi aloittaa vuoden 2020 aikana. Jos eteenpäin yhteensopivuuden
testauksia tehdään vasta vuoden lopussa, on todennäköistä, että käyttöönotot
siirtyvät vuodelle 2021.
Jos eteenpäin yhteensopivuuden aikataulun kanssa tulee ongelmia, voi ottaa
yhteyttä Erja Vornaseen: erja.vornanen@kela.fi

2 Alaikäisen tiedot Kelaimessa (demo), Oleksiy Loboda
Oleksiy esitteli, miten alaikäisen tietojen näkymä on toteutettu Kelaimessa.
Kysymys: Miten hoidetaan vanhojen reseptien korjaamisen osalta sellainen
tilanne, kun esimerkiksi apteekissa korjataan reseptiä, eikä voida olettaa, että
apteekissa tehdään kypsyysarviointia?
Vastaus: Tätä selvitetään ja vastaus kirjataan kysymysmateriaaliin.

3 Alaikäisen tiedot Omakannassa (demo), Marjut Eklund
Marjut esitteli, miten alaikäisen tiedot näkyvät Omakannassa.
Kysymys: Olisiko hyvä näkyä Omakannassa tieto alaikäisen asettamasta
kiellosta?
Vastaus: On Omakannan kehitysehdotusten joukossa ja ensi vuoden aikana
tarkoitus tehdä.
Kysymys: Pidetäänkö 10 vuotta rajana? Muistelisin, että 12 vuotta olisi rajana.
Vastaus: Kun kieltotietoa ei ole, Omakannassa raja on 10 vuotta. Kun
kieltotieto on olemassa, toimitaan sen mukaan lapsen iästä riippumatta.
12 vuotta tulee terveydenhuoltoon tueksi.
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Kysymys: Pitikö asiakirjoihin tulla kieltotieto aina myös 12-vuotiailla myös
silloin kun lasta ei ole vielä tavattu vai jääkö tyhjäksi?
Vastaus: Tulee aina tieto.
Kysymys: Eikö olekin niin, että takautuvasti ei voi nähdä alaikäisen tietoja?
Vastaus: Ei nähdä takautuvasti, joten voi jäädä aukko tietojen näkymiseen
esimerkiksi 10-12 vuoden välille.

4 Alaikäisen puolesta-asiointi – yhteistestaus, Laura Natunen
Laura esitteli alaikäisen puolesta-asioinnin yhteistestauksen osalta materiaalin
mukaisesti.
Kysymys: Eteenpäinyhteensopivuuteen liittyen. Onko siinä tässä tilanteessa
mitään eroja verrattuna edellisiin, esim. 2016 määrittelyiden kohdalla?
Vastaus: Ei ole eroja ja samat säännöt on edelleen.
Lääkemääräyksen_CDA_R2_Header_v.3.62 doc kappaleessa 6.3. taulukossa
on kerrottu dokumenttityyppi/interaktioskohtaisista säännöistä
eteenpäinyhteesopivuudesta jotka ovat samat kuin ennenkin.

5 Toimittajien kysymykset
Erja kävi läpi ennakkoon tulleita kysymyksiä ja vastauksia ja tämän jälkeen oli
vielä mahdollisuus esittää kysymyksiä tässä kokouksessa.
Tilaisuudessa esitetyt kysymykset ja vastaukset on kirjattu dokumenttiin
ALAIKÄISEN PUOLESTA-ASIOINTI-kysymykset – 22112019.

6 Tilaisuuden päättäminen
Tilaisuuden materiaali lisätään Kanta.fi-sivuille. Erja päätti kokouksen klo
13.25.
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