Svar på skriftligt spörsmål SSS 253/2018 rd

Svar på skriftligt spörsmål om vårdnadshavarens möjlighet att ta del
av hälsovårdsuppgifter i tjänsten Min Kanta
Till riksdagens talman
I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Ärade talman, till den minister
som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 253/2018 rd undertecknat av riksdagsledamot Sami Savio /saf:
Ämnar regeringen utreda en höjning av åldersgränserna i anslutning till insynen i barns
hälsouppgifter i informationssystemet Min Kanta till exempel så att ett barns vårdnadshavare i fortsättningen har möjlighet att granska barnets hälsouppgifter fram till att barnet fyller 15 år?
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
När åldersgränsen i Min Kanta i Kanta-tjänsten bestämdes fördes en omfattande diskussion och
i övervägandet beaktades barnets bästa, vårdnadshavarens rättigheter och skyldigheter när det
gäller hantering av ärenden som gäller barnet. Utgångspunkten för fastställande av åldersgränsen ansågs vara att patienter som är yngre än 10 år i regel inte är tillräckligt mogna för att själva
besluta om sin vård och sålunda inte heller har rätt att förbjuda att patientuppgifterna utlämnas
till vårdnadshavarna. Ett perspektiv i diskussionerna har också varit barnets rätt till konfidentiell
ärendehantering inom hälsovården. Det har ansetts viktigt att ett barn kan berätta om sina förhållanden till exempel inom skolhälsovården utan att vara rädd för att vårdnadshavaren får tillgång till uppgifterna. Vid behov kan också vårdnadshavarens insyn i uppgifter som gäller barn
under 10 år förbjudas.
Patientuppgifterna inom social- och hälsovården är känsliga personuppgifter och utlämnandet av
dem till tredje part förutsätter alltid patientens/klientens samtycke eller en i lag föreskriven
skyldighet eller rättighet att lämna ut uppgifterna. Behandlingen av minderåriga patienters uppgifter anknyter alltid till särskilda krav som i det pappersbaserade systemet har uppfyllts från
fall till fall utgående från hälsovårdspersonalens särskilda bedömningar.
I enlighet med patientlagen har en minderårig alltid rätt att förbjuda att uppgifter i anslutning till
hans eller hennes hälsotillstånd och vård utlämnas till vårdnadshavaren eller en annan laglig
företrädare, om personen i enlighet med yrkespersonalens bedömning är tillräckligt mogen med
tanke på ålder och utvecklingsnivå för att besluta om sin vård. I bestämmelsen ingår inte en åldersgräns eller andra villkor.
När elektroniska lösningar togs i bruk för hanteringen av patient- och klientuppgifter har det
varit utmanande att genomföra de datatekniska lösningarna och fastställa precisa hanteringsregler för utlämnande av uppgifter. Institutet för hälsa och välfärd har tagit fram specifi-
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ceringar i informationssystemen inom social- och hälsovården så att det i tjänsten Min Kanta
och i övriga informationssystem är möjligt att registrera och beakta ett utlämningsförbud enligt
patientlagen som en minderårig person som konstateras vara mogen ger. Vårdnadshavarnas
möjlighet till insyn i ett barns uppgifter i Min Kanta kan utvidgas till att omfatta minderåriga
barn som har fyllt 10 år när ändringarna i enlighet med specificeringen har genomförts i informationssystemen, uppskattningsvis senast 2020.
Helsingfors 25.6.2018
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