Användningen av kunduppgifter
inom social- och hälsovården
Det är viktigt att social- och hälsovårdspersonalen
som vårdar dig har tillgång till tillräckliga och
uppdaterade uppgifter om dig. Målet är klientoch patientsäkerhet samt bästa möjliga vård och
service. Du kan själv påverka hur dina klient- och
patientuppgifter används.
Smidig informationsgång tryggar vård
och service av bästa kvalitet
Dina klient- och patientuppgifter sparas i Kantatjänsterna. Den offentliga och privata social- och
hälsovården samt apoteken använder Kanta på
grundval av lagar. Tack vare Kanta-tjänsterna är
dina uppgifter rörliga inom hälso- och sjukvården
mellan de personer som vårdar dig. Senare blir det
här också möjligt inom socialvården.
Med hjälp av Kanta-tjänsterna behandlas och för
varas dina uppgifter pålitligt och säkert. Principerna
för användning av uppgifter grundar sig på kund
uppgiftslagen.
Mina Kanta-sidor är din egen vy av dina
hälsouppgifter. Du loggar in på Mina Kanta-sidor
på kanta.fi/sv.

Vårdpersonalen kan se dina uppgifter,
om du ger tillstånd till det
Dina uppgifter i Kanta-tjänsterna är alltid
tillgängliga för den tjänstetillhandahållare inom
social- och hälsovården som har dokumenterat
dem. Hälso- och sjukvårdspersonalen som vårdar
dig kan utan att du gett särskilt tillstånd till det
också använda dina receptuppgifter samt uppgifter
som finns om dig i den offentliga hälso- och
sjukvårdens regionala patientdataregister. Bara den
personal som du har kontakt med eller som vårdar
dig kan se dina uppgifter.
Dina uppgifter får behandlas av t.ex. en läkare
eller hälsovårdare på mottagningen, eller en
farmaceut när läkemedel tas ut på apoteket.

Den personal som vårdar dig kan också använda
patientuppgifter som dokumenterats om dig någon
annanstans inom hälso- och sjukvården, om du har
gett tillstånd för utlämnande av dem.
Genom att ge tillstånd för utlämnande försäkrar
du dig om att alla dina vårdenheter har
tillräckliga och uppdaterade uppgifter om dig.

Du kan bestämma över användningen
av dina uppgifter
Du kan hantera användningen av dina uppgifter
genom att ge tillstånd för utlämnande eller
meddela förbud när du besöker hälso- och
sjukvården eller när du är inne på Mina Kanta-sidor.
Om du förbjuder att dina uppgifter lämnas ut, visas
de bara för den tjänstetillhandahållare som har
dokumenterat dem.
Du kan begränsa användningen av dina
uppgifter genom att t.ex. förbjuda att uppgifter
om ett visst recept, ett visst besök eller en viss
vårdperiod lämnas ut.
Tillstånd för och förbud mot utlämnande är i kraft
tills vidare och kan återtas.
Om du vill kontrollera vid vilka vårdenheter dina
uppgifter har använts, kan du göra det antingen
på Mina Kanta-sidor eller genom att vända dig till
hälso- och sjukvården.

Läs mer: kanta.fi/sv

