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BPPC: sisältöprofiili

 Kehitettiin alun perin osana Patient Care Coordination:ia, siirretty 2007 

IT infrastructureen (2006 versio deprecated)

 IHE Patient Care Coordination (PCC) Technical Framework perustettiin 

heinäkuussa 2005 ratkomaan integrointiongelmia, jotka ylittävät palvelujen 

antajien rajat, hoidon erikoisalueiden rajat tai aikarajat

 BPPC ”poikkeus sääntöön” – ei yhteenvetotietoja vaan suostumus

 Nykyversio: ITI Revision 6.0, Final Text, August 10, 2009

 Volume 1: section 17: yhteenveto + scope

 Volume 2: section 5.1 tarkat määritykset, standardien soveltamisopas

 Pohjastandardina CDA R2

 Kuten PCC-profiilit, neutraali käytettävän siirtotien suhteen

 Mutta määritellään kuitenkin toiminnallisia vastuita

 Profiilien kehittäjät usein mukana myös pohjastandardien (esim. HL7 

CDA) kehittämisessä
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PCC Content Integration Profiles
(suunnitelma, kaikki mainitut eivät julkaistuja profiileja)
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Sisältöprofiili vs. sanoma / transaktio

= hyödynnä jotain seuraavista IHE-määrityksistä

• Content profile: tietosisältöprofiili, ei ota kantaa mitä profiilia 

hyödynnetään tiedonsiirron toteuttamiseksi



f

5

BPPC Scope

 Basic Patient Privacy Consents (BPPC) profiilin mekanismit ja käyttöalue:

1. Potilaan suostumusten kuvaaminen

2. XDS / XDR-infrastruktuurissa käytettävien asiakirjojen liittäminen

dokumenttien jaon oikeuttaneeseen suostumukseen

3. Suostumuksen tarkistaminen ja siihen liittyvä pääsynhallinta

(enforce consent)

 XDS-tiedonvaihdossa (rekisteri+dokumenttivarasto) aktorit

 Document source + Document consumer tietyn Affinity Domainin

sisällä

 XDR-tiedonvaihdossa (kahdenvälinen dokumenttien vaihto) aktorit

 Document source + Document receiver

 Täydennys XDS-profiiliin: privacy policies toteuttaminen ja liittäminen

tiedonvaihdon osapuolena oleviin järjestelmiin

 XDS:ssä oleva confidentialityCode ei riitä ilman tarkempia sopimuksia
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Basic Patient Privacy Consents
Value Proposition

an Affinity Domain can 

 develop privacy policies, 

 and implement them with role-based or other 

access control mechanisms supported by EHR 

systems.

A patient can

 Be made aware of an institutions privacy policies. 

 Have an opportunity to selectively control access 

to their healthcare information.
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Basic Patient Privacy Consents
Standards and Profiles Used

CDA Release 2.0

XDS Scanned Documents

Document Digital Signature

Cross Enterprise Document Sharing

Cross Enterprise Point-to-Point Document Sharing

ISO 22600 Privilege Management and Access 

Control –termistö, mutta ei rajoitu PMAC 

toteuttaviin järjestelmiin
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Basic Patient Privacy Consents
Example

Encounter 2

(OK with B)

Encounter 1
(Requires A)

Consent A

Consent B
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Basic Patient Privacy Consents
Key Technical Properties

Human Readable Consents

Machine Processable

Support for standards-based Role-Based 

Access Control
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BPPC käyttö

 XDS Affinity domain sisällä määritellään 
käyttöpolitiikkoja – use policy (yksilöidään OID:illa)

 Järjestelmät konfiguroidaan määriteltyjen politiikkojen 
mukaiseen pääsynhallintaan (enforce)

 Kuhunkin dokumenttiin liitetään sen käyttövaltuuksien 
mukainen  käyttöpolitiikkatunniste

 Tukee: suostumus, kielto, hätätilakäyttö, 
tutkimuskäyttö, de-identifioitu tieto, jne.

 Ei tue: potilaskohtaiset poikkeukset (yksilöityyn 
henkilöön kohdistuva kielto tai suostumus)

 BPPC demottu HIMSS interoperability showcasessa 

2007

 XDS-SD yhdistämisen avulla paperisen ja skannatun 

suostumusdokumentin käsittely huomioitu
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Volume 1 käyttötapaukset

 Policy (esimerkissä) voi olla ihmisen luettavissa olevaa 

tekstiä, ei tarjota mekanismia sen tulkitsemiseen

 Mitä jaetaan, milloin, miten voi käyttää jne.

 BPPC:ssä EI aseteta vaatimuksia policy-sisällöille

 Opt-in

 Mitään ei jaeta ilman suostumusta

 Opt-out

 Jos on hoidon kohteena, suostuu tiedonjakoon, ellei 

erikseen kiellä

 Allekirjoitettu skannattu suostumus osana CDA-

dokumenttia -mahdollisuus
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BPPC aktorit ja transaktiot, joihin 

vaikuttaa
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Policyt

 Affinity Domainissa on 

 yleis-policy (Affinity domain policy), jossa määritellään 

perussaantimalli 

 joukko suostumus-policyjä (Patient Privacy Consent Policy)

 Policyn lähtökohtana on kirjoitettu ja ymmärrettävä muoto 

(tekstimuotoinen); myös koneellista policya ainakin kokeiltu (mutta 

ei ole osana BPCC määrittelyä)

 BPPC:n avulla saadaan kuvattua potilaan suostumus tai 

allekirjoitus (vain skannattu?) liittyen tiettyihin policy:ihin

 CDA-dokumentista viitataan niihin policyihin (OID), joiden piirissä 

sitä käsitellään ; confidentialityCode on XDS metatiedoissa (voi 

olla muutakin kuin CDA-dokumentti)

 Dokumenttia käytettäessä luetaan viitatut policyt ja noudatetaan 

niiden rajoituksia sovelluksessa

13



f

Esimerkkejä asioista, joita policy 

voi sisältää (”thoughts of things that might be…”)

 Yleisiä

 Näytetäänkö käyttäjälle sellaisten dokumenttien olemassaolo, joita hän ei pääse katsomaan

 Järjestelmäkohtaisten ja yhteisten roolikoodien mäppäykset?

 Ennen dokumentin julkaisua dokumenttijakoon

 Käyttöpaikkakohtainen vakio-policy

 Käyttäjältä kysytty käyttö-policy (esim. Valintalistasta)

 Dokumenttityyppikohtainen policy

 Validoidaan, että suostumus on kysytty -policy

 Validoidaan että kieltoa ei ole tehty

 Ennen dokumentin käyttöä / hakemista

 Näytetäänkö dokumentteja, joissa viitataan policyihin joita ei tunnisteta

 Vahvistetaanko käyttäjältä jokin tietty toimenpide erikseen

 Näytetäänkö / sallitaanko käyttäjälle yleinen policy (ohje)

 Näytetäänkö / sallitaanko käyttäjälle potilaan tietty suostumus

 Näytetäänkö / sallitaanko käyttäjälle policy  override (esim. break-glass) 

 Vaaditaanko aina uutta suostumusta

 Tarkistetaanko aina ettei ole kieltoa

 Tarkistetaanko kunkin dokumentin sisältämään policyyn liittyvä suostumus

 Voidaanko dokumenttia vain katsoa, ei poimia käsittelyyn tai kopioida

 Aiheuttaako dokumentin käyttö esim. ATNA emergency access audit -tapahtuman

 Vaaditaanko mitätöidyn / vanhentuneen asiakirjan confidentialityCode soveltamista (esim.  mitätöity  
suostumukseen liittyvän tapahtuman johdosta) (?)
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Supportable

 Opt-In to clinical use 

 Opt-Out of sharing outside of local event use, allowing emergency override 

 Opt-Out of sharing outside of local event use, without emergency override 

 Specific document is marked as available in emergency situations 

 Additionally allow specific research project 

 Additionally allow specific documents to be used for specific research projects 

 Limit access to functional roles (eg: healthcare) (direct care) providers 

 Limit access to structural roles (eg: organizational) (radiologist, cardiologist, billing 

clerk) 

 multiple policies apply to each document 

 Change the consent policy (change from opt-in to opt-out) 

 Allow direct use of the document, but not allowed to re-publish 

 when the document is published on media using XDM 

 when the document is published point-to-point using XDR 

 when the document is retrieved across communities using XCA 

 individual policy for opt-in at each clinic 

 individual policy for opt-in for a PHR choice (choosing from all possible PHRs -

HIMSS 2008) 
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Possible – “vaatisivat monimutkaisia palveluja 

joita ei ole määritelty tarkemmin”

 Allow access only to care providers with a direct treatment 
relationship 

 Spouse not allowed access (to all or specific document) 

 Parent is not allowed access (to all or specific document) 

 Restrict access to a specified care-setting 

 All accesses to the data will result in a notification of the patient 
(eg: email or such) 

 All accesses to the data require that a new consent be captured 
(eg: capture new signature) 

 when HL7 v2 or v3 messages are used. This would require further 
profiling of the use of confidentialityCode in those messages. 

 when DICOM is used. This would require further profiling of the 
use of confidentialityCode in those messages. 

 temporarly allowing a use of a document that would be not 
allowed by the current policies. This could be done with a new 
consent being registered that is soon after deprecated, but this is 
not very good solution. 
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Not Possible

 Patient identifies individuals that have rights to their 

data 

 Patient identifies individuals that do not have rights to 

their data 

 Each access of the data must be individually 

authorized by the patient 

 a document with a mixture of more/less sensitive 

information thus needing different levels of protection 

 Notification to those that have used a document under 

consent that is now revoked 

 pulling back copies of documents that have been used 

under a consent that is now revoked 
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Basic Patient Privacy Enforcement 

Option (ITI TF-2a, esim. 3.15 Provide and Register Document Set )

 Osana useita ITI-transaktioita; jos toteutetaan:

 Document Sourcen on täytettävä confidentialityCode-

kentät tarvittavilla policyillä

 Document Sourcen on toteutettava (oltava 

konfiguroitavissa) Affinity Domainin yleisessä ja eri 

suostumuspolicy:issä määritellyt rajoitukset

 Document Sourcen on sopivalla tavalla asetettava 

dokumenttia koskevat rajoitukset

 Document Recipient on toteutettava (oltava 

konfiguroitavissa) Affinity Domainin yleisessä ja eri 

suostumuspolicy:issä määritellyt rajoitukset

 Recipientin on osattava tulkita vastaanotetut 

luottamuksellisuus-koodiarvot (policyt)
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ITI TF-3: Cross-transaction and content specifications -

5.1 Basic Patient Privacy Consents Module 

 2 document template:a – ilman skannattua dokumenttiosaa ja sen 

kanssa

 XDS-dokumenttientryjen metatietojen määrittelyt: 

XDSDocumentEntry.classCode : ”Consent” jne.

 Basic Patient Privacy Consent Acknowledgement Document 

Content

 text description of what the patient consented to

 list of codes indicating the policy(s) agreed to

 time range indicating the effective time of consent

 may use digital signature

 serviceEvent-elementeillä yksilöidään policyt joihin 

suostumusasiakirja liittyy (1 tai useita)

 Optionaalinen authorization elementti, jos halutaan lisäsuojausta

 Skannatussa dokumentissa lähinnä erona eri 

XDSDocumentEntry.formatCode 
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CDA Header + template-viittaukset

<ClinicalDocument xmlns='urn:hl7-org:v3'> 

<typeId extension="POCD_HD000040" 

root="2.16.840.1.113883.1.3"/> 

<templateId root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.1'/> <templateId 

root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.7'/> 

<id root=' ' extension=' '/> 

<code code=' ' displayName=' ' 

codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1' codeSystemName='LOINC'/> 

<title>Consent to Share Information</title> 

<effectiveTime value='20070619012005'/> 

<confidentialityCode code='N' displayName='Normal' 

codeSystem='2.16.840.1.113883.5.25' 

codeSystemName='Confidentiality' /> 

<languageCode code='en-US'/> 

: 

<component><structuredBody> 

</structuredBody></component> 

</ClinicalDocument>
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Patient Privacy Consent 

Acknowledgment Document 

Specification – With no 

Scanned Document Part

Medical Document Module 

(PCC-pohja, pakollinen)

(ks. PCC-esitys 23.4.)
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serviceEvent

<documentationOf typeCode='DOC'> 

<serviceEvent classCode='ACT' moodCode='EVN'> 

<templateId root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.2.6'/> 

<id root=''/> 

<code code='' displayName='' codeSystem=''      

codeSystemName=''/> 

<effectiveTime> 

<low value=''/> 

<high value=''/> 

</effectiveTime> 

</serviceEvent> 

</documentationOf>
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kyseessä suostumus
yksilöintitunnus

mikä suostumus kyseessä 

(viittaus policyyn)

voimassaolo
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Jatkokehitys ja käyttö

 BPPC on Basic: tunnustettu että aukkoja on

 Määrityksessä odotetaan HL7-määrittelyjä, joilla 

suostumusten automaattinen käsittely voitaisiin hoitaa

 Data Consent Release-1

 Data Consent Draft Release-2 Specification: Composite 

Privacy Consent Directive

 confidentialityCode käyttö mahdollista myös HL7- ja 

DICOM-sanomissa

 HITSP (USA:n kansalliset suositukset) consent 

directive määritykset viittaavat BPPC:hen
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15 hyväksyttyä Connectathon 

testausta
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Implementation Experiences 

On IHE XUA and BPPC [Namli, Dogac, 2006]

 Toteutuskokeilu SAML Enhanced Client and Proxy 

(ECP) käytöstä XDS:n kanssa

 Esimerkki siitä, kuinka XACML 2.0 roolipohjaisia 

pääsynhallintamäärittelyjä käytetään yhdessä BPPC:n 

kanssa suostumus-policyn määrittelyyn ja 

pääsynvalvontaan
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?? Erutcurtsarfni TI??

?? Stnesnoc ycavirp tneitap cisab??

 http://his.uku.fi/ihe/

 http://www.uku.fi/solea/

 http://wiki.ihe.net/index.php?title=IHE_Security_and_

Privacy_for_HIE

 “The patient agrees to share their healthcare data to 

be accessed only by doctors wearing a chicken 

costume.” [Policy example, Figure 19.1-1, IHE ITI] 
(korostaa, ettei IHE luo käyttöpolitiikkoja)
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