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Mötet spelas in!
Frågor och kommentarer som kommer in i
realtid (chat) läses högt
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Program
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13.30–13.50 Mötet öppnas, huvudproduktägare, Pirjo Vuorikallas, FPA
 Fokusområden vid Kanta-utvecklingen under 2020
 Kanta-publiceringstidtabellen
13.50–14.10 Informationshantering inom läkemedelsbehandling, IT-specialist Mirkka Pettersson, FPA
14.10–14.30 Ändringar i hanteringen av utlämnande av uppgifter enligt klientuppgiftslagen,
produktägare Riitta Tuomaala och planeringsspecialist Pia Pullinen, FPA
14.30–14.50 Kommande funktioner i Klientdataarkivet för socialvården, planeringsspecialist Katja
Korhonen, FPA
 Lagring av strukturerade uppgifter i Klientdataarkivet för socialvården
 Utlämnande av klientuppgifter mellan producenter av socialvårdstjänster
 Modell för gemensam anslutning för privata tillhandahållare av socialvårdstjänster
14.50–15.10 Kommande funktioner i Patientdataarkivet, produktägare Sole Salmijärvi, FPA
 Köptjänstfunktion 2.0, Ändringar i den som gjort en anteckning, Tjänsteanropsreformen,
Servicehändelsereformen
15.10–15.30 Mina Kanta-sidor och skötsel av ärenden för myndiga personer, produktägare Soile
Silvennoinen FPA
Pirjo Vuorikallas

SHM har fastställt de
centrala fokusområdena
för utvecklingen och
införandet av Kantatjänster för år 2020

Fokusområden för utvecklingen under 2020
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Utvecklingen av informationshanteringen inom läkemedelsbehandling/ den
Riksomfattande medicineringslistan
Ändringar i utlämnandet av uppgifter enligt den kommande klientuppgiftslagen
Fortsatt utveckling av Klientdataarkivet för socialvården
Utveckling av Mina Kanta-sidor bl.a.
 Skötsel av ärenden för myndiga personer
Utveckling av Datalagret för egna uppgifter
Utveckling av Patientdataarkivet bl.a.
 Fullmakt för köpta tjänster och ändringar i den som gjort en anteckning
 Beaktande av sekundär användning av uppgifter i informationsinnehåll (Toivoprogrammet/ Valtava-projektet)
Ett särskilt möte om fokusområden vid införandena ordnades 26.5.2020
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Den nya styrmodellen för Kanta-tjänsterna
och planeringen av utvecklingen
Utvecklingsväg för riksomfattande tjänster 2020 – 2023 /
SHM
• SOTE KA långsiktig utvecklingsväg, revideras årligen

Årlig verksamhetsplan / SHM + FPA & THL
• Målen för utvecklingen och underhållet, åtgärder och resurser, preciserad
kostnadskalkyl och betalningsplan

Projektplaner / FPA
• En mer detaljerad plan på årsnivå utifrån de centrala fokusområdena för
utvecklingen

Utvecklingsplaner / FPA
• Färdplan & backlog för tjänsten eller utvecklingshelheten
• Genomförande enligt principen om smidig programutveckling
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Hur kan jag påverka utvecklingsarbetet?
 Vi behöver social- och hälsovårdsorganisationers medverkan i den
nationella utvecklingen för att uppnå ett optimalt resultat för alla
 Det är viktigt att samarbeta redan i planeringsskedet och i
utvecklingens initialskede bl.a. i fråga om specifikationerna
 Vi inför gradvis nya tillvägagångssätt i samarbetet
 Verkstäder
 Enkäter
 Sakkunnignätverk

 Du kan också skicka e-post med låg tröskel (kanta@kanta.fi)
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Mer information om fokusområdena vid
införandena och utvecklingen
 Kanta.fi-sidorna uppdateras så att det blir lättare att hitta den
information som är väsentlig med tanke på utvecklingen och
införandena
 De nya sidorna hittas lättast via översiktssidan
 Fokusområden
 Material och inspelningar som hör till detta möte delas efter mötet
Informationsträffar
 Presentationsmaterialet översätts till svenska och läggs ut på sidan
Informationsträffar
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Kanta-publiceringstidtabellen
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Varför har vi en publiceringstidtabell?
 Publiceringstidtabellen innehåller utvecklingstidtabellerna för de
funktioner som lagstiftningen kräver och de deadlines som ställts
för social- och hälsovårdsaktörernas införanden
 Tidtabellen visar de centrala skedena i utvecklingen och
tidtabellerna för dem

 Publiceringstidtabellen
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Publiceringstidtabellens skeden
 Specifikationerna färdiga och publicerade =



De funktionella specifikationerna kan utnyttjas av aktörerna inom social- och
hälsovården t.ex. som stöd vid upphandlingen
De tekniska specifikationerna kan utnyttjas av systemleverantörerna som stöd vid
implementeringen

 FPA:s kundtestmiljö (AT) färdig / Tjänsten på Mina Kanta-sidor färdig i
kundtestmiljön = Informationssystemleverantörerna kan inleda självständig
testning
 Samtestningsberedskap från och med = Testning av
informationssystemsimplementeringarnas interoperabilitet
 FPA:s produktionsmiljö redo för införande = Den första social- och
hälsovårdsorganisationen kan göra ett ibruktagningsprov och inleda
användning för produktion
 Deadline för social- och hälsovårdsaktörernas införande = Idag: lagstadgad
deadline. I fortsättningen: annan nationell deadline
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Senaste uppdateringen av
publiceringstidtabellen
 Publiceringstidtabellen uppdateras 3-4 gånger per år
 Information om uppdateringarna ges i Kanta-nyhetsbrevet och i
meddelanden som publiceras på webbplatsen kanta.fi
 Senast uppdaterades tidtabellen 22.5.2020, meddelande
 Nästa uppdatering hösten 2020
 De centrala fokusområden som har ett tidsschema i målbilden för
utvecklingsvägarna visas tydligt åtskilda från fokusområden som
tills vidare saknar tidsschema
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Läkemedelsdatabasen
2010
Kelain
2016

PATIENTDATAARKIVET
2013

RECEPT
2010
Gränsöverskridande
recept
2019

KANTA.FI
2009

DATALAGRET
FÖR EGNA
UPPGIFTER
2018
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MINA KANTASIDOR
2010

Hälso- och
sjukvårdsuppgifter
2013

Informationsförmedlingsoch
förfrågningsservicen2018

Fördelar med Kanta-tjänsterna:
Tillgängliga och rörliga uppgifter
Patientsäkerhet
Förnyelse av serviceprocesser
Kostnadseffektivitet

Kanta
Extranätet
2009

Datalager för recept: Recept och
Läkemedelsdatabasen

Mun- och
tandvårdsuppgifter
2017

KLIENTDATAARKIVET FÖR
SOCIALVÅRDEN
2018

Förmedling av
intyg inom
hälso-och
sjukvården
2018

Arkivet över
bildmaterial
2018

Arkivering av
gamla
patientuppgifter
2018

TESTNING
2010
Samtestning
2010

Validerings
-tjänsten
2013

Kundtestning
2010

Dataplattform: Klientdataarkivet för
socialvården, Patientdataarkivet,
Hälso- och sjukvårdsuppgifter och
Mun- och tandvårdsuppgifter

Tack
Pirjo Vuorikallas
huvudproduktägare
FPA, IT-tjänster
kanta.fi
@kantapalvelut
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