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Kanta-tervise
infosüsteem
Kanta teenuste eesmärk on
Soome elanike tervise, heaolu
ja turvalisuse parandamine.
Kanta teenuste abiga jääb
tervishoiutöötajatel rohkem aega,
et tegeleda nimelt Teie tervist
puudutavate küsimustega.
Kanta infosüsteemi salvestatakse
teave, mis Teie kohta on registreeritud
tervishoiusüsteemis ja apteekides ning
tulevikus ka sotsiaalhoolekandesüsteemis.
Omakanta portaalis on kirjas Teid puudutav
teave. Teie loal saavad sellega tutvuda
ka Teid teenindavad tervishoiutöötajad.
Kui Teie tervist puudutav info on
koondatud ühte kohta, paraneb ravi
ohutus. Kui Teile määratud ravimid
ja uuringutulemused on Teid ravivate
tervishoiutöötajate käsutuses, ei ole
vaja läbi viia asjatuid topeltuuringuid.
Nii hoiame kokku aega ja raha.
Kuidas Kanta teenused mõjutavad
Teie elu? Lugege edasi.
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Omakanta on
e-teenus Soome
elanikele
Omakanta portaalis on kirjas Teie
raviandmed ning Teile väljastatud
ravimiretseptid. Tulevikus lisatakse
sinna ka Teie sotsiaalhoolekande
kliendiinfo. Omakanta portaali kaudu
võite taotleda ka retseptide uuendamist.
Tulevikus võite salvestada Omakanta
portaali ka andmeid, mis puudutavad
Teie tervise- ja heaolu-uuringuid,
mõõtmisi, küsitlusi või kontrolle
interneti- või mobiilirakenduste abil.
Võite anda oma nõusoleku
sotsiaalhoolekande ja tervishoiutöötajatele, et ka nendel oleks
ligipääs Teie andmetele.
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Kes võib kasutada Omakanta portaali?
Omakanta portaali võib kasutada
igaüks, kellel on Soome isikukood.
Hooldaja võib vaadata portaalist
alla 10-aastast last puudutavat teavet.
Vanema kui 10-aastase alaealise lapse
terviseinfot ja retseptiinfot võib
hooldaja taotleda raviasutusest või
apteegist nagu varemgi.

Kuidas registreeruda Omakanta portaali
Minge aadressile kanta.fi
Klõpsake nupul
Kirjaudu Omakantaan.
Nupp paikneb lehe paremas ülanurgas.
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Teenusesse sisenemine
Kõigepealt valige autentimisviis.
Autentimisviisid:
Isikutuvastus pangalingi kaudu 			
(internetipanga kaudu)
Mobiil-ID sertifikaat
ID-kaart (elektrooniline isikutunnistus)
Autentida võib ka Soome rahvastikuregistrikeskuse poolt väljastatava
organisatsioonikaardiga või sotsiaalja tervishoiutöötajate ametikaardiga.
Pärast isikutuvastust avaneb portaali
Omakanta avaleht.
Tutvuge infoga ja andke oma nõusolek
andmete kasutamiseks:
1. Lugege esmalt läbi informatsioon 			
patsiendiandmete kasutamisest.
2. Andke oma nõusolek, et Teid
ravivad isikud saaksid juurdepääsu
Teie andmetele.
Kui meditsiinitöötajatel on Teie
elektroonilisele raviteabele
lihtsam juurdepääs, paraneb
patsiendiohutus.
Portaalis Omakanta on Teil võimalik oma
retsepti- või patsienditeabe avalikustamine
ka keelata. Neid seadeid on alati võimalik
muuta ehk soovi korral võite teabe
avaldamist hiljem siiski lubada.
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Lugege oma andmeid
Valige lehe linkide seast, milliseid
andmeid soovite vaadata:
Kui soovite teavet oma
külastustest meditsiiniasutustes,
klõpsake nuppu Terviseinfo.
Kui soovite näha oma
laboratoorsete uuringute tulemusi,
klõpsake nuppu Terviseinfo > Uuringud
ja valige visiidi kuupäev.
Kui soovite vaadata oma retsepte,
klõpsake vasakpoolses menüüs
nuppu Elektroonilised retseptid.
Portaalis Omakanta saate näha, kus Teie
retsepte on käsitletud. Samuti saate näha,
kellele Teie terviseandmeid on Kanta
teenuse kaudu väljastatud.
Retseptiandmete
käsitlemise jälgimine
Elektroonilised retseptid:
valige retsept
klõpsake allääres nuppu
Andmete esitamine
Nõnda võite vaadata, millisele
raviasutusele Teie raviandmeid on väljastatud
Raviandmed:
valige Raviandmed
klõpsake Raviandmete esitamine
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Saatke Omakanta kaudu
retsepti uuendamise taotlus
Portaali Omakanta kaudu võite saata
retsepti uuendamise taotluse. Võite
taotleda ka nende retseptide uuendamist,
mille ravimeid olete juba välja ostnud.
Kui retsept on kehtiv kaks aastat,
võib seda uuendada 28 kuu jooksul
alates retsepti kuupäevast.
Teisi retsepte võib uuendada
16 kuu jooksul.
Tehke nii
Valige Elektroonilised retseptid
Klõpsake linki Retseptide uuendamine
Valige retseptid, mida soovite uuendada
Klõpsake nuppu Jätka
Valige retsepti uuendamise taotluse 			
vastuvõtja
Kui soovite, võite lisada portaali
Omakanta oma telefoninumbri.
Teile saadetakse tekstisõnumiga
kinnitus retsepti uuendamisest.
Võite anda arstile oma nõusoleku,
et ta vaataks üle ka Teie muu
retseptiteabe.
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Retseptid uuendatakse tavaliselt
Teie omas tervishoiuasutuses.
Omakanta pakub retseptide
uuendamisavalduste vastuvõtjaks
selle raviasutuse üksuse või töötaja,
kes retsepti on väljastanud.
Kui Omakanta ei paku retseptide
uuendamisavalduste vastuvõtjat,
saate selle valikust ise valida.
Saatke avaldus sellele raviasutusele/
arstile, mis/kes tegeleb Teie raviga.
Esitage oma ravitahe ja
elundidoonorluse luba Omakantas
Ravitahtes saate esitada oma
ravi ja hooldusega seotud
soove ja korraldusi.
Ravitahe on Teie ravi ja hoolduse
aluseks ajal, mil Te ise ei suuda
oma tahet väljendada.
Elundidoonorluse loas teatate,
et Teie elundeid ja kudesid võib
pärast Teie surma kasutada, või
et Te sellist luba ei anna.
Teave läheb Omakantast edasi
tervishoiusüsteemi.
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Kui kaua Teie andmeid
Omakantas kuvatakse?
Elektroonilised retseptid ja ravimiostud
säilivad Omakantas 2,5 aastat pärast
retsepti väljakirjutamise kuupäeva.
Oma terviseteavet saate Omakantas
näha nii kaua, kus seadus ette näeb.

Turvaline väljumine Omakantast
Kui väljute portaalist, logige välja lingi
Logi välja kaudu. Link paikneb lehe
ülaosas paremas servas.
Tühjendage internetiseadetest ka
vahemälu ja lehekülgede ajalugu.
Seejärel sulgege kõik veebilehitseja aknad.
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Kõik Kanta teenused
teevad elu kergemaks
Kanta teenused on Teie
käeulatuses, hoolimata sellest, kus
Te Soomes elate. Kanta teenuseid
kasutavad nii avalik kui privaatne
tervishoiusüsteem ning apteegid.
Vastavalt seadusele on Kanta
teenuste kasutamine nende jaoks
kohustuslik. Nõnda on Teie
patsienditeave ning retseptiteave
tervishoiutöötajatele Teid ravides abiks.
Kantasse salvestatud teavet käsitletakse
konfidentsiaalselt ja turvaliselt.
Teavet käsitlevad apteegid ning
sotsiaal- ja tervishoiutöötajad.
Selleks peavad nad end autentima ja
Kanta portaali sisse logima.
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Retsept
Kõik retseptid väljastatakse elektrooniliselt.
Patsiendiinfo saate paberkandjal. Seal on
kirjas ravimite nimed ja manustamisjuhised.
Kui retsepti kehtivusaega ei ole piiratud,
kehtib see kaks aastat.
Kesknärvisüsteemi mõjutavate ravimite
ja narkootiliste ravimite retseptid
kehtivad mitte kauem kui üks aasta.
Kui Teie ravimid toob apteegist ära keegi
teine, peab tal olema kaasas Teie arsti
ettekirjutus ravimi manustamiseks või Teie
Kela-kaart. Kui Teie volitatud isik taotleb
ravimihüvitist, peab tal olema Teie Kela-kaart
või Teie kirjalik nõusolek, et küsida Teie
otsehüvitist puudutavaid andmeid.
Kui annate kirjaliku nõusoleku ehk
volituse, võib teine isik teha
Teie nimel järgmist:
paluda ülevaadet ravimitest,
mida võtate
paluda, et Teie retsept tühistataks,
kui Te seda ravimit enam ei vaja
paluda, et Teie retsept uuendataks.
Võite anda kirjaliku nõusoleku näiteks
koduabi või hooldekodu töötajale. Siis on
tal õigus tegeleda Teie retseptidega.
Kellel on õigus vaadata Teie retseptiandmeid?
Arst tohib vaadata retsepte,
mis ta ise on kirjutanud.
Apteek tohib vaadata retsepte,
kui ravimeid ollakse välja ostmas.
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Teid raviv arst või õde tohib vaadata
Teie retsepte, kui olete andnud
selleks suulise nõusoleku.
Ilma Teie loata tohib arst vaada Teie
andmeid ainuüksi eriolukorras.
ERAND: Kui arst kirjutab välja
kesknärvisüsteemi mõjutava või narkootilise
ravimi, on tal õigus vaadata nende ravimite 		
retsepte.
Võite portaalis Omakanta keelata
teistel arstidel ja apteekidel Teie
retseptiandmete vaatamise. Pidage
sel juhul meeles, et saate oma ravimi
apteegist kätte vaid siis, kui esitate
oma arsti ettekirjutuse ravimi võtmiseks
või väljatrükitud ülevaate retseptidest.
Soome retseptiga on võimalik
osta ravimeid välja Eesti apteekidest
Alates sügisest 2018 on võimalik Soome
retseptiga osta ravimeid välja Eestist.
Järgmisel aastal saavad ka eestlased
osta retseptiravimeid Soomest.
Tulevikus teeme ka koostööd Rootsiga.
Jälgige juhendeid lehel www.kanta.fi.
Patsiendi andmearhiiv
Teie ravi ja uuringutulemuste
andmed säilitatakse Patsiendi
andmearhiivis. Kui annate loa,
näevad Teid ravivad arstid ja õed
kõikjal Soomes Teie varasemaid
raviandmeid. Nõnda liigub Teie ravi
puudutav info paremini ning puudub
vajadus asjatute topeltuuringute ja
-ravi järele. Omakantast saate hõlpsalt
vaadata oma patsiendiandmeid.
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Kellel on õigus kasutada
Teie patsiendiandmeid?
Patsiendi andmearhiivis olevad
patsiendiandmed on selle
raviasutuse kasutuses, kes
need andmed on salvestanud.
Selleks, et edastada andmeid
teistele raviasutustele, on vaja
Teie nõusolekut.
Nõusolek kehtib kuni edaspidise
teatamiseni ning hõlmab kõiki süsteemis
olevaid ja sellesse salvestatavaid
patsiendiandmeid. Teil on alati võimalik
piirata oma andmete kasutamist vastava
keeluga. Võite oma nõusoleku või keelu alati
tagasi võtta oma raviasutuses või Omakantas.
Omakanta Oma teabevaramu
Kanta teenustesse lisatakse varsti
Omakanta Oma teabevaramu.
Selle abil on võimalik jälgida oma heaolu
ja salvestada sinna sellekohaseid andmeid.
Teenusesse võib salvestada näiteks
vererõhu ja veresuhkru mõõteandmed,
sümptomite hinnangud, kontrollid
ja eneseabiplaanid.
Oma teabevaramut kasutatakse
heaolurakendusega, mis on
heaks kiidetud portaali Kanta poolt.
See heaolurakendus võib olla
mobiilseadmes (nutitelefon, tahvel),
või see võib olla arvutil kasutatav
programm või teenus, näiteks küsitlus
sümptomitele hinnangu andmiseks,
mis täidetakse internetibrauseris.
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Tulevikus võivad Oma teabevaramu
andmeid kasutada ka Teid ravivad
tervishoiutöötajad, kui nad on
saanud selleks Teilt nõusoleku.
Kui teenus on juba kõikidele kättesaadav,
võite lugeda täpsemalt, kuidas seda kasutada:
kanta.fi/omatietovaranto
Sotsiaalhoolekande kliendiandmete register
Teenused lastega peredele
Teenused tööealistele inimestele
Teenused vanuritele
Sõltlaste hoolekanne
Teenused puuetega inimestele
Pere õigusabiteenused
Lastekaitse
Esimesed sotsiaalhoolekande toimijad
salvestavad juba klientide dokumente
Sotsiaalhoolekande kliendiandmete registrisse.
Alates sügisest 2018 saavad ka teised avaliku
ja privaatse sotsiaalhoolekande toimijad
hakata registrit kasutama.
Alguses on registrisse salvestatud
dokumendid ainult selle asutuse
käsutuses, kes need salvestanud on.
Hiljem on patsiendiandmed ka teiste
sotsiaalhoolekande toimijate käsutuses,
kui peaksite vahetama toimijat.
Teie andmetele on ligipääs ainuüksi
sel töötajal, kes Teie asjadega tegeleb.
Tulevikus võite ka ise vaadata
portaalist Omakanta Teid puudutavaid
sotsiaalhoolekande andmeid.
Kõnealune teenus võetakse
kasutusse mitte varem kui aastal 2020.
Kanta teenused
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Ravimite andmebaas
Ravimite andmebaas on mõeldud
eriti tervishoiutöötajate jaoks.
Andmebaasis leidub ravimiinfo,
mis on oluline ravimi väljakirjutamise
ja tarnimise jaoks,
nagu näiteks hind, hüvitatavus ja
asendatavus teiste ravimitega.
Ravimite andmebaas tagab
ravimikasutuse ühetaolised praktikad
ja võimaldab kvaliteetse ravi.
Kelain
Kelain sobib eelkõige arstide ja
hambaarstide erakasutusse. Kelaini abil
võib kirjutada ja uuendada retsepte.
Uued Kanta teenused
Kanta teenuseid arendatakse
pidevalt. Mõnedes raviasutustes
on kasutusel Vanade patsiendiandmete arhiveerimine, mis
hõlbustab seadusest tingitud
teabe arhiveerimist. Neid andmeid
ei ole võimalik näha Omakantas.
Üks Patsiendiandmete arhiivi
tulevastest teenustest
on Pildimaterjali arhiiv.
Sinna arhiveeritakse pildimaterjal nagu
röntgenpildid ja magnetuuringute pildid.
Pildimaterjali arhiiv on mõeldud
tervishoiutöötajate käsutusse.
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Esmaravikirjeldus toob Kanta
teenustesse uue kasutajarühma.
Eesmärgiks on, et Kanta teenustesse
salvestatakse esmaravikirjeldus
patsiendi ravikaardi osana.
Esmaravikirjeldus koostatakse
näiteks kiirabiautos.
Eesmärgiks on, et Patsiendiandmete
arhiivi lisatakse ka hambaraviandmed,
mis oleksid loetavad ka Omakantas.
Praeguseks on juba kaasatud ala suurimad
toimijad, ja väiksemad hambakliinikud
võtavad teenuse kasutusse tasapisi.
Sotsiaal- ja tervishoiureform
Kanta teenused on juba praegu
Soome sotsiaal- ja tervishoiuteenuste
märkimisväärne osa. Sotsiaal- ja
tervishoiureform näeb ette, et info peab
liikuma ühelt toimijalt teisele, ning Kanta
teenused võimaldavad seda terves riigis.
Sotsiaal- ja tervishoiureform toob
ka Kanta teenustesse midagi uut.
Suurim muudatus on see, et
elanikud saavad ise valida
oma sotsiaal- ja tervisekeskuse.
Valiku võib tulevikus teha
Omakanta kaudu. Valikuvõimalust
katsetatakse osades Soome
paikkondades sügisel 2018.

Kanta teenused

19

Kanta-palvelut, Kela 6/2018

Kust saab lisateavet?
omakanta.fi
kanta.fi
Korduma kippuvad küsimused: kanta.fi/ukk
Tagasiside ja küsimused: kanta.fi/palaute
Sotsiaal- ja tervishoiuteenuste asutused
Apteegid
Kanta teenuseid loovad vastastikkuses koostöös Soome sotsiaal- ja
tervishoiuministeerium STM, Tervise- ja heaoluteenuste amet THL, Kela
Kanta teenused, Valvira ja Soome Rahvastikuregistrikeskus.

kanta.fi

