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Liite 4 Seksitautien etätestauspalvelut

Kuvaus klamydian ja tippurin etätestauksesta Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiöllä
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Palveluntarjoaja teettää kustannuksellaan tarjoamastaan prosessista riippumattoman tahon
tekemän tietoturva-auditoinnin ja esittää hyväksyttävän suomen- tai englanninkielisen raportin ennen kuin palvelu otetaan käyttöön.
Tarjottavaa testausta haluava ohjautuu palveluntarjoajan etätestauspalvelun verkkosivulle.
Palveluntarjoajan etätestauspalvelun verkkosivulla on palvelukuvaus, tietoa testattavista
taudeista ja testin tilaamisen edellytykset kuvattu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
Tarjottavaa testausta haluavan oikeus Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) palveluihin tarkistetaan ennen testitilausta ohjaamalla tarjottavaa testausta haluava palveluntarjoajan etätestauspalvelun verkkosivulta YTHS:n vahvan tunnistautumisen ratkaisuun, joka on
mpollux www.mpollux.fi teknologiaan perustuva Fujitsun IDAAS-palvelu.
Palveluntarjoaja saa vahvan tunnistautumisen ratkaisun kautta opiskelijan nimen, henkilötunnuksen ja tiedon siitä, minkä YTHS:n terveyspalveluyksikön palvelujen piiriin opiskelija
ensisijaisesti kuuluu.
Palvelua tarjotaan vain niille, joiden oikeus YTHS:n palveluihin pystytään todentamaan.
Jos vahvan tunnistautumisen kautta ei ole todennettavaa oikeutta YTHS:n palveluihin, tarjottavaa testiä haluava saa tästä tiedon tyyliin ”Sinulla ei ole oikeutta tähän YTHS:n maksamaan palveluun” tai ”Oikeuttasi YTHS:n palveluihin ei pystytä varmentamaan”.
Palveluntarjoaja varmistaa, ettei testiä haluavaa ole sovitussa aikajaksossa testattu jo
YTHS:n kanssa sovittua enimmäismäärää.
Etätestauspalvelu kysyy testiä haluavalta, milloin hän todennäköisimmin on altistunut klamydialle ja/tai tippurille, ja laskee annetun päivämäärän perusteella YTHS:n kanssa sovitulla
tavalla, milloin testausvälineet voidaan aikaisintaan lähettää ja kertoo milloin testiä haluava
voi odottaa saavansa testausvälineet.
Etätestauspalvelu kysyy hoidon jälkeistä kontrollitestiä haluavalta, milloin hän on saanut
mikrobilääkehoidon klamydiaan ja/tai tippuriin, ja laskee annetun päivämäärän perusteella
YTHS:n kanssa sovitulla tavalla, milloin testausvälineet voidaan aikaisintaan lähettää ja
kertoo milloin testiä haluava voi odottaa saavansa testausvälineet.
Kun tarjottavaa testausta haluavan oikeus YTHS:n palveluihin on varmistettu, palveluntuottaja lähettää postitse testattavan antamaan osoitteeseen testin tekemiseen tarvittavat välineet sekä ohjeet testin tekemisestä, testituloksen saamisesta ja testituloksen perusteella
mahdollisista jatkotoimenpiteistä.
Testi lähetetään aikaisintaan YTHS:n kanssa sovitun ajan kulututtua mahdollisesta tartunnasta. Palveluntuottaja lähettää testausvälineet viimeistään seuraavana arkipäivänä tilauksen vastaanottamisesta tai kohdan 9 tai 10 mukaisesti määrittyneenä päivänä.
Testin tekemiseen tarvittavien välineiden mukana lähetettävien ohjeiden on oltava suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi tai yksilöllisesti testattavan valinnan mukaan yhdellä näistä kolmesta kielestä.
Testin tehnyt lähettää ottamansa näytteet analysoitavaksi palveluntarjoajan kustannuksella.
Palveluntarjoaja analysoi näytteet. Näytteistä tehdään tutkimukset
- 4206 U-CtNhOT (Chlamydia trachomatis, NhO kval)
- 4937 U-GCNhOT (Neisseria gonorrhoeae, NhO kval)
Palveluntarjoaja toimittaa testitulokset tietoturvallisesti testin tehneelle tietosuojan kannalta
terveyteen liittyvien tietojen välittämiseen viranomaisen sallimalla tavalla.
Palveluntarjoaja toimittaa testitulosten mukana testin tehneelle tiedon siitä, millaiset jatkotoimenpiteet testitulosten perusteella ovat tarpeen tietosuojatulla tavalla (ks. edellä).
Palveluntarjoaja toimittaa pyynnöttömät (HL7 FI versio 3 OBR-2 ja OCR-2 ovat tyhjät)
yksilöidyt testitulokset YTHS:n käytämän Microsoft Biztalk integraatioratkaisun kautta
YTHS:n potilastietojärjestelmän (Acute) laboratoriojärjestelmään.
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Palveluntarjoaja toimittaa etätestauksen testitulokset eri portin kautta kyseistä yhteyttä
varten yksilöidyillä (HL7 FI versio 3) MSH-2 ja MSH-3 kentillä kuin muut laboratoriotulokset.
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Palveluntarjoaja laskuttaa YTHS:ltä testauskohtaisen hinnan, joka sisältää kaikki palvelun
kehittämisen, tuottamisen, tuottamisen laadunvarmennuksen ja laskuttamisen osatekijät.
Palveluun ei liity mitään muuta laskutettavaa.
Palveluntarjoaja laskuttaa YTHS:tä kalenterikuukausittain toteutuneista testauksista. Toteutuneella testauksella tarkoitetaan testiä, jonka tutkimusvastaus on ilmoitettu testin tehneelle
ja YTHS:lle sovitulla tavalla.
Laskun liitteessä tehdyt testit on eritelty terveyspalveluyksiköittäin siten, että jokaisen testatun nimi ja henkilötunnus esitetään. Palveluntarjoaja lähettää laskun liitteen tavanomaisena
kirjeenä.
Palveluntarjoaja lähettää laskun ja laskun liitteen erillään toisistaan.
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Palveluntarjoaja lähettää laskun tietosuojattavaa tietoa sisältävän laskun liitteen viranomaisten hyväksymässä digitaalisessa muodossa (esimerkiksi USB-tikulla kirjeessä).

