
Kanta-tjänsternas 
stegmärken för 
välfärdsområdena 



Vad innebär vårdreformen och kunduppgiftslagen för 
informationshanteringen inom social- och hälsovården? 
Vad är viktigt att veta om informationshanteringen i de nya 
välfärdsområdena? Och hur kan Kanta-tjänsterna fungera som 
stöd för informationshanteringen vid reformen?

Nyckelfrågorna i informationshanteringen inom social- och 
hälsovården tas upp i det här faktapaketet, som har sammanställts 
ur Kanta-tjänsternas perspektiv som stöd för dem som bygger 
upp de nya välfärdsområdena.

kanta.fi

http://www.kanta.fi


Välfärdsområdets 
registerföring
När ett välfärdsområde bildas sammanslås de klientregister inom 
socialvården och de patientregister inom hälso- och sjukvården 
som förts av de offentliga aktörer som tidigare var verksamma 
inom social- och hälsovårdssektorn i området. I fortsättningen är 
välfärdsområdet personuppgiftsansvarig för dessa register.

För varje välfärdsområde bildas följande områdesvisa register:

• Hälso- och sjukvårdens patientregister

• Företagshälsovårdens patientregister (bl.a. de tidigare 
företagshälsovårdsregister som kommunerna ansvarar för)

• Socialvårdens klientregister

Det är viktigt att vårdpersonalen i området kan berätta för 
kunderna hur deras uppgifter används. 



Hur rör sig informationen inom 
social- och hälsovården?

Utlämnande av uppgifter 
inom välfärdsområdet 
Inom hälso- och sjukvårdens patientregister eller 
socialvårdens klientregister får kundens uppgifter läsas 
utan att kunden meddelat tillstånd för utlämnande. 
Kundens tidigare meddelade förbud mot utlämnande 
hindrar inte att uppgifter lämnas ut inom registret.

Mellan hälso- och sjukvårdens patientregister och 
företagshälsovårdens patientregister får kundens 
uppgifter läsas med hjälp av tillstånd för utlämnande. 
De förbud patienten meddelat måste beaktas.

För att läsa uppgifter mellan socialvårdens 
klientregister och hälso- och sjukvårdens 
patientregister krävs kundens uttryckliga samtycke. 
Uppgifter lämnas ut på grundval av samtycke. 

Utlämnande av uppgifter 
mellan aktörer
Utlämnande av uppgifter mellan välfärdsområden 
samt mellan ett välfärdsområde och den 
privata sektorn förutsätter kundens tillstånd 
för utlämnande vid interna utlämnanden inom 
verksamhetsområdet, alltså inom hälso- och 
sjukvården eller inom socialvården. Kunden kan 
begränsa utlämnandet av uppgifter genom att 
meddela förbud.

Mellan socialvårdens klientregister och hälso- 
och sjukvårdens patientregister kan uppgifter 
lämnas ut med kundens uttryckliga samtycke.
 



Tre snabbfakta om 
Kanta-tjänsterna för 
välfärdsområdena 



Snabbfakta 1

Hur förändrar vårdre-
formen behandlingen 
av kunduppgifter? 
Sjukvårdsdistriktets 
patientuppgifter inom den 
specialiserade sjukvården 

Kommun 1 patient-
uppgifter inom hälso- 
och sjukvården

Kommun 1 
klientuppgifter  
inom socialvården

Kommun 2 
patientuppgifter inom 
hälso- och sjukvården

Kommun 2 
klientuppgifter inom 

socialvården

Kommun 3 
klientuppgifter inom 

socialvården

Välfärdsområdets 
patientuppgifter inom 
hälso- och sjukvården

Välfärdsområdets 
klientuppgifter 
inom socialvården

• Uppgifterna om kunden är bättre tillgängliga för social- 
och hälsovårdspersonalen, när uppgifterna från olika  
tjänsteproducenters register slås ihop i ett större register

• Analys av data från socialvårdens klientregister och 
hälso- och sjukvårdens patientregister ger möjlighet till 
förbättrad kunskapsbaserad styrning i välfärdsområdena

• Välfärdsområdenas personal måste få utbildning och stöd 
så att de kan agera enligt de nya verksamhetsmodellerna

• Välfärdsområdena måste säkerställa vilka tidigare service-
enheter som överförs till välfärdsområdena

• Uppgifterna om välfärdsområdets personuppgiftsansvariga 
uppdateras i de uppgifter som sparats i Kanta-tjänsten



Snabbfakta 2

På vilket sätt möjliggör Kanta-
tjänsterna uppgifternas rörlighet?

Kanta-information 
till kunden

Olika tjänstetillhandahållares 
klientregister inom 
socialvården

Företagshälsovårdens 
patientregister

Hantering av utlämnandet av 
klient- och patientuppgifter

Tillstånd för 
utlämnande 
samt förbud

Nya samtycken

Olika tjänstetillhanda-
hållares klientregister inom 

hälso- och sjukvården

Uppdaterade uppgifter om kunden



Snabbfakta 2

På vilket sätt möjliggör Kanta-
tjänsterna uppgifternas rörlighet?
Kanta-information
• När välfärdsområdena inleder sin verksamhet, och i och 

med den temporära rätten att få information i Nyland, 
ska en ny information om Kanta-tjänsterna ges till alla 
medborgarklienter i hela landet. Kanta-information som 
mottagits tidigare förblir i kraft och fungerar parallellt 
med den nya Kanta-informationen, så att utlämnandet av 
uppgifter inte äventyras. 

Tillstånd för utlämnande, 
samtycken och förbud
• Det samtycke som tidigare behövdes för utlämnande 

av uppgifter inom hälso- och sjukvården byter namn till 
tillstånd för utlämnande. Samtycken som meddelats inom 
hälso- och sjukvården förblir i kraft.

• Kunden kan begränsa tillståndet för utlämnande genom 
att meddela förbud.

• För utlämnande av uppgifter mellan hälso- och sjukvården 
och socialvården krävs ett uttryckligt, nytt samtycke.

Konsekvenser inom 
socialvården
• Kunduppgiftslagen ålägger alla tjänstetillhanda-

hållare inom den offentliga och privata socialvården 
att börja använda Klientdataarkivet för socialvården, 
och med hjälp av Kanta-tjänsterna blir det 
möjligt att läsa och utnyttja uppgifter mellan 
olika tjänstetillhandahållare inom socialvården. 
I ett senare skede ser kunden också sina egna 
socialvårdsuppgifter på Mina Kanta-sidor.

• Behovet av strukturerad dokumentation ökar 
inom socialvården.

• Inom socialvården börjar informeringsskyldigheten 
när en tjänstetillhandahållare har anslutit sig till 
Kanta-tjänsterna och det blir möjligt att lämna ut 
uppgifter inom verksamhetsområdet. 



Snabbfakta 3

På vilket sätt stöder Kanta- 
tjänsterna informations-
hanteringen inom social-  
och hälsovården?
• Inom social- och hälsovården sker utlämnandet av uppgifter på ett 

säkert sätt via Kanta-tjänsterna
 - Vård- och klientrelationens giltighet säkerställs tekniskt.

 - Lämnar endast ut de uppgifter som den yrkesutbildade personen har 
möjlighet att få enligt sin arbetsuppgift och den tjänst som tillhandahålls. 
Kundens tillstånd för utlämnande samt förbud bör beaktas.  

• Ändringarna av personuppgiftsansvarig görs i Kanta-tjänsterna i förväg, 
så att välfärdsområdenas register är tillgängliga via Kanta-tjänsterna 
genast när välfärdsområdena inleder sin verksamhet 1.1.2023.

• Med hjälp av fullmakt för köpta tjänster inom hälso- och sjukvården och 
åtkomsträtt till register inom socialvården kan tjänsteproducenter inom 
den privata sektorn spara uppgifter om kunden direkt i välfärdsområdets 
register, när välfärdsområdet är serviceanordnare.

• Med hjälp av Kanta-tjänsternas sammanställningar av centrala 
hälsouppgifter blir det lättare att söka uppgifter i Kanta-tjänsternas 
datamassa och sammanställa en överblick av kundens situation.



Viktiga steg i välfärdsområdenas 
informationshantering
 

1.11.2021 
Kunduppgiftslagen 
trädde i kraft

• Tillstånd för utlämnande
• Gemensam information om 

Kanta-tjänsterna
• Läsning av receptuppgifter 

kräver inte längre samtycke i 
vårdsituationen

• De olika registren inom den 
kommunala socialvården 
sammanslogs till ett enda 
klientregister för socialvården

1.1.2023 
Välfärdsområdena inleder 
sin verksamhet

• Åtkomsten till uppgifter om 
kunden underlättas när olika 
tjänsteproducenters register slås 
ihop till välfärds områdets register för 
respektive verksamhetsområde  

• De förbud som kunden meddelat har 
ingen verkan inom välfärdsområdet

• Medborgarna ges ny information 
om Kanta-tjänsterna

• Sjukvårdsdistriktets gemensamma 
register slopas och skyldigheten 
att informera om det gemensamma 
registret upphör

• Klientuppgifter inom socialvården kan 
lämnas ut via Kanta-tjänsterna inom 
socialvårdens verksamhetsområde

• Handlingar enligt andra fasen 
som sparats i Klientdataarkivet 
för socialvården börjar visas på 
Mina Kanta-sidor

1.1.2024 
Förändringar i utlämnande av 
uppgifter om kunden mellan 
välfärdsområdena, privata 
sektorn och olika register

• Omfattande förbud mot utlämnande av 
uppgifter inom hälso- och sjukvården 
(gäller inte receptuppgifter)

• Inriktning av förbud så att de gäller den 
privata företagshälsovårdens register

• I Kanta-tjänsterna införs samtycke 
till utlämnande av uppgifter mellan 
socialvårdens och hälso- och 
sjukvårdens verksamhetsområden

• Utlämnande av uppgifter om 
välbefinnande till social- och 
hälsovårdspersonal på grundval av 
kundens samtycke

1.9.2024  
Aktörer inom 
den offentliga 
socialvården är 
skyldiga att införa 
Kanta-tjänsterna

• Gäller också privata 
tjänstetillhandahållare 
som producerar 
socialvårdstjänster för 
den offentliga sektorn



Utnyttja informationen 
i Kanta-tjänsterna 



Snabb och säker tillgång till 
uppgifter via Kanta-tjänsterna

• Det är viktigt att social- och hälsovården sparar uppgifter i 
Kanta-tjänsterna utan dröjsmål. FPA har ständig beredskap 
att ta emot uppgifter. Uppgifterna i Kanta-tjänsterna kan 
utnyttjas genast när de sparats där.

• Uppgifter från social- och hälsovården lämnas ut 
på ett säkert sätt via Kanta-tjänsterna. Vård- och 
kundrelationens giltighet verifieras tekniskt.



Uppgifter från den privata 
sektorn direkt till rätt ställe

• Med hjälp av en fullmakt för köpta tjänster inom hälso- och 
sjukvården och åtkomsträtt till register inom socialvården kan 
privata tjänsteproducenter i Kanta-tjänsterna spara kundernas 
uppgifter direkt i välfärdsområdets register, när välfärdsområdet 
är serviceanordnare.

• Från Kanta-tjänsterna kan uppgifterna hämtas som uppgifter i 
eget register 
 - inget tillstånd för utlämnande behövs
 - förbud som kunden meddelat inverkar inte

• I Kanta-tjänsterna kommer tjänsteproducenten åt uppgifterna i 
anordnarens register om det ingår i fullmakten för köpta tjänster 
eller åtkomsträtten till register inom socialvården.

Nyttan med fullmakt för köpta 
tjänster och åtkomsträtt till register:

• Den privata sektorns och 
välfärdsområdets system 
behöver inte integreras

• Ingen distansåtkomst 
behöver ordnas till 
välfärdsområdets system och 
inga användarrättigheter för 
den privata sektorns personal 
behöver administreras 

• Den privata sektorn ansvarar 
för användningen av sitt eget 
system



Sökning och visning av 
uppgifter från Kanta-tjänsterna 
en kritisk framgångsfaktor

• I välfärdsområdets register finns material som producerats 
med flera olika klient- och patientdatasystem, och som är 
tillgängligt i sökningen av egna uppgifter i Kanta-tjänsterna. 

• Klient- och patientdatasystemet ska kunna visa 
och hantera material som producerats med olika 
system. Dessutom måste det gå att visa uppgifterna 
i Kanta-tjänsterna på ett sätt som är användbart för 
vårdpersonalen. Beställarna bör beakta det här kravet. 

• Genom att informationssystemen utvecklas kan 
yrkesutbildade inom social- och hälsovården smidigt och 
användbart utnyttja informationen i Kanta-tjänsterna.



Sammanställningar av centrala 
hälsouppgifter gör det lättare 
att hitta uppgifter 
• Sammanställningarna av centrala hälsouppgifter innehåller 

kundens diagnoser, riskinformation, åtgärder, vaccinationer, 
fysiologiska mätningar, laboratorieundersökningar och 
bilddiagnostiska undersökningar. 

• Med hjälp av sammanställningarna av centrala hälsouppgifter 
blir det lättare att söka uppgifter ur datamassan i Kanta-
tjänsterna och få en överblick av kundens situation.

• Kvaliteten på data som sparas i Kanta-systemet måste 
kontrolleras och ständigt förbättras. Ett sätt att förbättra 
datakvaliteten är en s.k. nivåhöjning i patientdatasystemen, 
dvs. att införa de strukturerade specifikationerna från 2016.

• Nivåhöjningen förbättrar avsevärt kvaliteten på den information 
som olika system producerar för Kanta-tjänsterna.



Kräv att det system som 
välfärdsområdet inför 
har Kanta-tjänsternas 
senaste egenskaper. 



Egenskaper som kan införas 2022

Hög prioritet

• Ändringarna i kunduppgiftslagen och social- och hälsovårdslagarna
 - Nytt informationssätt, tillstånd för utlämnande
 - Nya personuppgiftsansvariga i välfärdsområdena

• Införanden i den privata hälso- och sjukvården
• Centrala hälsouppgifter (nivåhöjning 2016)
• Sköta ärenden för minderåriga
• Införanden av Klientdataarkivet för socialvården

 -  För dem som måste ansluta sig senast 1.9.2024 förutsätts också att klientdatasystemet 
uppfyller kraven i samband med anslutningsskyldigheten enligt kunduppgiftslagen.

• Åtkomsträtt till register inom socialvården
• Recepttjänsten: Strukturerad dosering

Andra egenskaper som ska införas

• Arkivet över bildmaterial/radiologiska bilder + EKG
• Lagring av intyg och utlåtanden i Patientdataarkivet + förmedling
• Fullmakt för köpta tjänster inom hälso- och sjukvården
• Remiss och vårdrespons
• Hälso- och vårdplan
• Informationsinnehåll om mun- och tandvård
• Journal över den prehospitala akutsjukvården
• Klientdataarkivet för socialvården, första fasen
• Arkivet över gamla patientuppgifter (frivilligt)
• Recepttjänsten (nya aktörer)
• Sjukhusapoteksrecept



I områdena måste man bereda sig på att börja 
spara dessa uppgifter i Kanta-tjänsten
Patientuppgifter inom 
hälso- och sjukvården

1.10.2026
• Handling över tidsbeställningar inom hälso- och 

sjukvården som reserverats för kunden och om 
vilka kunden har underrättats

• Handlingar och laboratorieresultat som anknyter 
till radiologisk screening 

• Intyg och blanketter som anknyter till körhälsa
• Intyg och blanketter som anknyter till olycksfall 

och anmälan av yrkessjukdom
• Läkarutlåtande om hälsotillstånd (T-intyg)
• Läkarintyg (TOD)
• Läkarintyg C

1.10.2029
• Uppgifter om strålbelastning
• Video- och ljudupptagningar samt fotografier
• Patologiskt bildmaterial
• Biosignaler
• Bilder tagna av enheter för mun- och tandvård

Klientuppgifter inom socialvården

Den offentliga socialvården 
och tjänstetillhandahållare som 

arbetar för dess räkning

1.9.2024
• Handlingar som uppkommer i 

serviceuppgifter för barnfamiljer, personer 
i arbetsför ålder och äldre personer

1.3.2025
• Handlingar som uppkommer i 

serviceuppgifter inom barnskyddet

1.9.2025
• Kundhandlingar som uppkommer i 

serviceuppgifter inom handikappservicen

• Kundhandlingar som uppkommer i 
serviceuppgifter inom missbrukarvården

1.3.2026

1.9.2026
• Kundhandlingar som uppkommer 

i serviceuppgifter inom 
familjerättsliga tjänster

Kundhandlingar som uppkommer inom 
privat socialvård som grundar sig på avtal 

mellan tjänstetillhandahållaren och kunden

1.1.2026
• Handlingar som uppkommer i 

serviceuppgifter för barnfamiljer, 
personer i arbetsför ålder och äldre 
personer samt i serviceuppgifter 
inom handikappservicen

1.3.2026
• Handlingar som uppkommer 

i serviceuppgifter inom 
missbrukarvården

2024

2025

2026

2029 1.10.2029
• Video- och ljudupptagningar som 

uppkommer i serviceuppgifter 
inom socialvården



Klient- och patientuppgifter 
i Kanta-tjänsterna

INFÖRT PÅ RIKSNIVÅ

DEN OFFENTLIGA HÄLSO- 
OCH SJUKVÅRDEN 

100 %
DEN OFFENTLIGA 
SOCIALVÅRDEN NU 

70 %
100 % år 2024

APOTEKEN 

100 %

PATIENTUPPGIFTER

2,7 mrd 
handlingar om 6,4 miljoner 
personer

KLIENTUPPGIFTER INOM 
SOCIALVÅRDEN

18,5 mn 
handlingar om 0,7 miljoner 
personer

ELEKTRONISKA RECEPT

27,1 mn 
Över 2 mn/mån.

10 X
Uppgifternas 
rörlighet mellan olika 
organisationer har 
10-faldigats på fyra år. 

Uppgifter hämtas från 
en annan organisation 

3 mn  
gånger per månad.

Siffror: 12/2021



Mina Kanta-sidor är ett fönster till de 
egna hälso- och sjukvårdsuppgifterna

GRATIS FÖR ANVÄNDAREN 

24/7

3,8 mn 
användare

42,4 mn 
besök

3,4 mn 
begäranden om 
receptförnyelse

4,5 mn 
samtycken till 
utlämnande av hälso- 
och sjukvårdsuppgifter   

~ 2 mn 
Covid-19 har lett till 
nya besökarrekord, 
nu nästan två miljoner 
användare varje 
månad.

UNDERHÅLL OCH UTVECKLING 
AV MINA KANTA-SIDOR 

1,8 mn €  

Om kostnaderna för 
Mina Kanta-sidor slås 
ut på antalet besök, 
kostar ett besök på 
Mina Kanta-sidor  

5 snt

Siffror: 12/2021



Fråga och läs mer  

www.kanta.fi
tfn 020 634 7787
kanta@kanta.fi
 


	Kanta-tjänsternas stegmärken för välfärdsområdena
	Välfärdsområdets registerföring
	Hur rör sig informationen inom social- och hälsovården?
	Utlämnande av uppgifter inom välfärdsområdet
	Utlämnande av uppgifter mellan aktörer

	Tre snabbfakta om Kanta-tjänsterna för välfärdsområdena
	Snabbfakta 1
	Hur förändrar vårdreformen behandlingen av kunduppgifter?

	Snabbfakta 2
	På vilket sätt möjliggör Kanta-tjänsterna uppgifternas rörlighet?

	Snabbfakta 3 
	På vilket sätt stöder Kanta- tjänsterna informationshanteringen inom social-  och hälsovården?

	Viktiga steg i välfärdsområdenas informationshantering
	1.11.2021 Kunduppgiftslagen trädde i kraft
	1.1.2023 Välfärdsområdena inleder sin verksamhet
	1.1.2024 Förändringar i utlämnande av uppgifter om kunden mellan välfärdsområdena, privata sektorn 
	1.9.2024  Aktörer inom den offentliga socialvården är skyldiga att införa Kanta-tjänsterna

	Utnyttja informationen i Kanta-tjänsterna
	Snabb och säker tillgång till uppgifter via Kanta-tjänsterna
	Uppgifter från den privata sektorn direkt till rätt ställe
	Sökning och visning av uppgifter från Kanta-tjänsterna en kritisk framgångsfaktor
	Sammanställningar av centrala hälsouppgifter gör det lättare att hitta uppgifter
	Egenskaper som kan införas 2022
	Hög prioritet
	Andra egenskaper som ska införas

	I områdena måste man bereda sig på att börja spara dessa uppgifter i Kanta-tjänsten
	Patientuppgifter inom hälso- och sjukvården
	Klientuppgifter inom socialvården
	Den offentliga socialvården och tjänstetillhandahållare som arbetar för dess räkning
	Kundhandlingar som uppkommer inom privat socialvård som grundar sig på avtal mellan tjänstetillhanda


	Klient- och patientuppgifter i Kanta-tjänsterna
	Mina Kanta-sidor är ett fönster till de egna hälso- och sjukvårdsuppgifterna

