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Vad är fråge- och förmedlingstjänsten?
 Fråge- och förmedlingstjänsten är en del av en funktionalitet inom
Patientdataarkivet i vilken andra än hälso- och sjukvårdens aktörer utnyttjar
intyg som lagrats i Patientdataarkivet eller delar dessa intyg.
 Med medborgarens samtycke/tillstånd kan intyg eller delar av intyg som
lagrats i Patientdataarkivet:
 förmedlas till aktörer utanför hälso- och sjukvården, t.ex. FPA:s
förmånstjänster
 frågas efter av myndigheter som har en lagstadgad rätt till upplysningarna i
fråga, såsom Traficom.
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Elektronisk förmedling av hälsointyg och utlåtanden
En läkare eller en yrkesutbildad person inom hälsooch sjukvården skriver ett intyg eller utlåtande
Elektroniskt intyg

Sparas i Kanta-tjänsternas Patientdataarkiv
Patientens samtycke

Förmedlas till FPA:s
förmånshandläggning
SV-6, 10, 67,75 och 97

En medborgare hämtar intyget
F122 i Traficoms e-tjänster.
(= förfrågningsservicen)

Information till Mina
Kanta-sidor

3

2020-06-04

Från postpojke till digitalåldern?
 Varje år förmedlas flera hundra tusen av hälso- och sjukvårdens handlingar, till
exempel intyg och läkarutlåtanden mellan olika aktörer – största delen
fortfarande i pappersform och per post.
 Dokumentförvaltning och -logistik kräver en betydande mängd arbete inom
hälso- och sjukvården samt i processer hos dokumentens mottagare (Kokkonen L.
2019, Digitalisaation potentiaali asiakkaan sosiaali- ja terveysprosesseissa)
 T.ex. hos FPA: öppning av post för hand, skanning, indexering och arkivering av
ansökningar och deras bilagor.

 I regeringsprogrammet har man ställt som mål att Finland ska bli känt som ett
föregångarland där digitaliseringens och den tekniska utvecklingens möjligheter
utvecklas och tas i bruk över förvaltnings- och branschgränser.
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Syftet är att öka den offentliga sektorns teknologi- och digitaliseringsförmåga samt
utveckla samarbetet mellan den offentliga och den privata sektorn
Program för främjande av digitalisering 2020–2023 Finansministeriet
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Varför ett elektroniskt intyg eller
utlåtande?
 Utlåtandet eller intyget kan fyllas i utifrån systemet
 Alltid korrekt strukturellt innehåll
 Struktur som styr ifyllandet
 Elektronisk underskrift
 Högklassigare och enhetligare utlåtanden
 Möjlighet till förmedling av intyg eller utlåtande
 Distansmottagningar
Allt detta minskar manuella processer (bl.a. postning) inom hälso- och sjukvården
eftersom behovet av ytterligare utredningar minskar!
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Varför förmedling?

Säker

Ekologisk
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Snabb förmedling

Jämlik för boende i
olika områden
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Snabbare
förmånshandläggning

Behövliga uppgifter
rätt på en gång

Förmedling förutsätter data!
 Genom ibruktagande av intyg och utlåtanden produceras data som kan
förmedlas vidare till myndigheter, som har lagstadgat behov av dem, eller sökas
utifrån myndighetens e-tjänster.
 Detta förutsätter alltid ett intyg eller en blankett som lagrats i Patientdataarkivet i
strukturell form. För förmedling förutsätts också förmedlingsfunktionalitet i
patientdatasystemet.
 En hälso- och sjukvårdsorganisation informerar sin personal och sina klienter om
huruvida de kan lagra/förmedla intyg, och om de kan, vilka intyg/utlåtanden.

7

2020-06-04

Medborgarens tillstånd till utnyttjande av
data utanför hälso- och sjukvården


De förbud och samtycken som lagrats i informationshanteringstjänsten gäller inte vid
utlämnande till aktörer utanför hälso- och sjukvården



Vid förmedling till aktörer utanför hälso- och sjukvården behövs alltid ett särskilt, fallspecifikt tillstånd


förmedlingstjänst: man ber om tillstånd till förmedling inom den organisation som upprättar
intyget
– när medborgaren ger tillståndet  ges förmedlingsmeddelandet förmedlingsgrunden
”Kundens uppdrag”



frågetjänst: frågande organisationen/systemet inleder en process där man ber om tillstånd att
hämta data från Patientdataarkivet

– när medborgaren ger tillståndet  ges frågemeddelandet förmedlingsgrunden ”Kundens
uppdrag”
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ett fråge- eller förmedlingsmeddelande som saknar uppgiften om förmedling slutar med ett fel,
och utlämnandet görs inte

Den nya Klientuppgiftslagen torde möjliggöra förmedling på grund av mottagarens
lagstadgade rätt
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Arkivering och förmedling möjlig för dessa
(kontrollera läget hos systemleverantören)
Arkivering och förmedling till
FPA



F122, läkarutlåtande om körförmåga (förfrågan/
Traficom)



SV 6 Läkarintyg A för sjukdagpenning



SV 7 Läkarutlåtande B





SV 10 Läkarintyg D för
specialvårdspenning för barn

F123 läkarutlåtande för en handikappad persons
parkeringstillstånd



SV 97 Läkarintyg för behov av särskild
moderskapsledighet

F202 ögonläkares eller optikers utlåtande om
synförmågan på polisens uppmaning



M1 Observationsremiss enligt 9 § i lagen

SV 75 Intyg över graviditet eller
efterundersökning



MII Observationsutlåtande enligt 10 § i lagen



MIII, beslut om intagning för vård enligt 11 § i lagen

SV 67 Intyg för reseersättning



T, Läkares utlåtande om hälsotillstånd



TOD, läkarintyg



SYT, födelseattest



E-läkarintyg





9

Arkivering också för dessa
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Under planering 2021-2024
 Förmedling av olika typer av dödsattestblanketter till THL
Rättsmedicin, DVV och FPA
 Traficom utvidgar frågetjänstens innehåll (F123)
 Förmedling av blanketter till Polisen (bl.a. F127, F202, F203)
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Hur uppgifterna visas i Mina Kanta-uppgifter
 De realiserade frågornas
uppgifter visas i
granskningen av varje
enskilt intyg (om uppgiften
fattas, har intyget arkiverats
men inte förmedlats)
 Genom frågetjänsten
registreras förmedlingarna
även i arkivets logg över
utlämnade data och visas
som utlämnade
hälsouppgifter
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Ytterligare information
På kanta.fi-sidorna finns information om intyg och utlåtanden, fråge- och
förmedlingstjänsten samt deras införande:
 Intyg och utlåtanden
 Fråge- och förmedlingstjänst
 Införande av intyg och utlåtanden
Den senaste informationen uppdateras på kanta.fi-sidorna.
Verksamhetsmodellen finns på THL:s sidor (förmedling av intyg och utlåtanden,
arkivering av elektroniska intyg och deras förmedling till aktörer utanför hälso- och
sjukvården):
Informationshantering inom social- och hälsovården, verksamhetsmodeller och
tillvägaggångssätt
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Tack!
Tiina Rauhala
kundrelationsansvarig för Patientdataarkivet
FPA, resultatenheten för IT-tjänster
kanta.fi
@kantapalvelut

