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Att ge vårdnadshavarna möjlighet att sköta ärenden
för andra i elektroniska tjänster
• Vårdnadshavarnas möjlighet att sköta ärenden för sina minderåriga barn på Mina
Kanta-sidor och i andra elektroniska tjänster inom social- och hälsovården har redan
länge hört till de mest önskade förändringarna i Kanta-tjänsterna
• Verksamhetsmodellen för skötsel av ärenden för någon annan har förberetts länge –
utmaningen har varit att säkerställa barnens och vårdnadshavarnas rättigheter med
beaktande av verksamhetsmodellerna inom hälso- och sjukvården samt de villkor som
informationssystemimplementeringarna innebär
•

Biträdande justitiekanslerns avgöranden angående möjligheten för vårdnadshavare till barn
under 10 år att sköta ärenden för sina barn samt åldersgränsen vid
dokumentationsrutinerna enligt den nya planerade verksamhetsmodellen
• I den nya verksamhetsmodellen för skötsel av ärenden för någon annan måste
åldersgränsen slopas och samma verksamhetsmodell tillämpas på barn i alla åldrar

• Verksamhetsmodellerna har fastställts och implementeringen av de riksomfattande
informationssystemtjänsterna är klar – införandena och de förändrade rutinerna inom
hälso- och sjukvården måste säkerställas

Lagstiftning med anknytning till skötsel av ärenden
för någon annan
Klientuppgiftslagen 19 §
Uppgifter om minderåriga patienter får utlämnas genom gränssnittet till patienten och till hans eller hennes vårdnadshavare eller någon annan laglig
företrädare. Vid utlämning av uppgifterna ska det som i 9 § 2 mom. i lagen om patientens ställning och rättigheter föreskrivs om en minderårig patients
rätt att förbjuda att uppgifter om hans eller hennes hälsotillstånd och vård ges till hans eller hennes vårdnadshavare eller någon annan laglig företrädare
då beaktas.
Patientlagen 7 §
En minderårig patients åsikter om en vård- eller behandlingsåtgärd skall utredas, om det med beaktande av patientens ålder eller utveckling är möjligt.
Vården av en minderårig patient skall ske i samförstånd med patienten, om han med beaktande av ålder eller utveckling kan fatta beslut om vården.
Patientlagen 9 § 2 mom.
En minderårig patient som med beaktande av ålder och utveckling kan fatta beslut om vården har rätt att förbjuda att uppgifter om hans hälsotillstånd
och vård ges till hans vårdnadshavare eller någon annan laglig företrädare.
Förordningen om journalhandlingar 19 §
Om vården av en minderårig patient i en situation som avses i 7 § 1 mom. i lagen om patientens ställning och rättigheter sker i samförstånd med
patienten, ska anteckningar om detta göras i journalhandlingarna. Av anteckningarna ska även framgå om den minderåriga patienten tillåter att
uppgifter om hans eller hennes hälsotillstånd eller om vården ges till vårdnadshavaren eller någon annan laglig företrädare eller om patienten med stöd
av 9 § 2 mom. i lagen om patientens ställning och rättigheter har förbjudit att uppgifter ges.

