Kanta-tjänster
för stora och små,
gamla och unga

Elektroniska recept – Patientdataarkivet

Du kan använda
Kanta-tjänsterna oberoende
av var i Finland du bor.
Inom både den offentliga
och den privata
hälso- och sjukvården
använder man
elektroniska recept och
Patientdataarkivet.
Alla apotek i Finland
använder elektroniska recept.
Mina Kanta-sidorna är
en webbtjänst
där du kan läsa dina recept
och vårduppgifter.

Kanta-tjänsterna
• För medborgare
• För apotek
• För den offentliga
hälso- och sjukvården
• För den privata hälso- och sjukvården.

Du berörs särskilt
av följande Kanta-tjänster
• Mina Kanta-sidorna (www.omakanta.fi)
• Elektroniska recept
• Patientdataarkivet.

I Kanta-tjänsterna behandlas dina uppgifter
tryggt och säkert.
Uppgifterna är väl skyddade.
Ingen utomstående kan läsa dina uppgifter.
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Elektroniska recept
Alla apotek, den offentliga hälsooch sjukvården och många aktörer
inom den privata hälso- och sjukvården
använder redan elektroniska recept.

Så här fungerar de
elektroniska recepten:
• Läkaren utfärdar och undertecknar
receptet elektroniskt.
• Läkaren sparar receptet
i Receptcentret,
som är ett centraliserat
informationssystem.
• Du får en patientanvisning på papper.
Där står namnen på dina mediciner
och doseringsanvisningar för dem.
• Du kan hämta ut medicinerna på vilket
apotek som helst.

• För att kunna ansöka om
läkemedelsersättning på apoteket
behöver den person som hämtar ut
medicinen ditt FPA-kort.
• Mediciner som huvudsakligen
inverkar på centrala nervsystemet
(HCI-läkemedel) och
mediciner som klassas som narkotika
får efter den 1 november 2015
endast förskrivas med
elektroniska recept
på de ställen som har infört
det elektroniska receptet.
• Du kan få andra mediciner utfärdade
på pappersrecept
fram till den 31 december 2016.
• Uppgifterna om det elektroniska
receptet sparas i Receptcentret i 2,5 år
och efter det i 20 år i Receptarkivet.

• Om någon annan hämtar ut
din medicin på apoteket
måste han eller hon ha
din patientanvisning eller
ditt FPA-kort med sig.

Elektroniska recept och Patientdataarkivet
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Om du skriver ett skriftligt samtycke
åt en annan person,
alltså skriver en fullmakt åt honom eller
henne, kan han eller hon:
• be att få en sammanställning
över dina mediciner
• utreda din medicinering
• be att ett elektroniskt recept
ska makuleras
när du inte längre behöver medicinen
• be att ett av dina recept ska förnyas.
Du kan också skriva ett skriftligt samtycke
till att någon från hemvården
eller ditt servicehus
tar hand om dina receptärenden.

Fördelar
med elektroniska recept
• De är behändiga och enkla att använda.
• De ger dig bättre kontroll
över kontinuiteten i vården
och över
din totala medicinering.
• Du tappar inte bort dem,
och det går inte att förfalska
eller stjäla dem.
Patientsäkerheten blir alltså bättre.
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• Dina uppgifter är i säkert förvar.
• Du kan själv be att ett recept förnyas
via Mina Kanta-sidorna.
Där kan du också följa med
hur förnyelsen av receptet framskrider.
Du kan fortfarande också
få ditt recept förnyat på apoteket
eller hos hälso- och sjukvården.
Om du har gett ditt mobilnummer
får du ett textmeddelande
när ditt elektroniska recept
har förnyats.

• På Mina Kanta-sidorna
(www.minakantasidor.fi) kan du själv
kontrollera vilka recept du har fått
och vilka mediciner du har hämtat ut.
Om du inte använder datorer
kan du i stället få den här
informationen på papper.
Du kan be om en sammanställning
över dina recept av hälso- och
sjukvården eller på apoteket.
• Du kan hämta ut din medicin
på vilket apotek som helst.

Stränga regler gäller
för vem som får läsa dina uppgifter
Det finns klara regler för vem
som får läsa dina uppgifter i Receptcentret:
• Din läkare får läsa de recept som han
eller hon själv har skrivit.
• Läkare och sjukskötare
som behandlar dig
får läsa dina elektroniska recept
om du ger lov till det.
• Det räcker att du säger att du ger lov,
du behöver inte skriva en fullmakt.

• Du kan bestämma att bara den läkare
som har skrivit ett recept åt dig
kan läsa dina uppgifter
om det receptet.
Då ska du göra en sådan inställning
i webbtjänsten Mina Kanta-sidor.
Om du gör det måste du sedan alltid
ha med patientanvisningen för receptet
eller en utskriven sammanställning
över dina recept
då du hämtar ut den medicinen
på apoteket.

• En läkare kan i en nödsituation
läsa dina uppgifter
utan att du gett lov till det.

Elektroniska recept och Patientdataarkivet
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Patientdataarkivet
Dina vårduppgifter sparas
i Patientdataarkivet.
Om du ger ditt samtycke
kan de läkare och sjukskötare
som behandlar dig
läsa dina tidigare patientuppgifter,
också de som gäller vård
på andra orter i landet.
Tack vare det blir informationsutbytet
om din vård bättre
och man undviker överlappande
undersökningar,
behandlingar och medicinering.

De uppgifter som sparas
i Patientdataarkivet
blir med tiden fler.
Nu sparas vårduppgifter
och undersökningsresultat i arkivet.

I webbtjänsten Mina Kanta-sidor
kan du gå in och läsa dina patientuppgifter
i Patientdataarkivet.
Du loggar in
på adressen www.minakantasidor.fi.
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Du påverkar själv
vem som använder
dina patientuppgifter
Dina uppgifter i Patientdataarkivet
ges vidare till andra enheter
inom hälso- och sjukvården
bara om du gett ditt samtycke till det.
Om du ger ditt samtycke
kan man undvika att göra
samma undersökningar på nytt,
eller att ställa samma diagnos på nytt.
Vården blir säkrare
samtidigt som man sparar tid och pengar.

Du kan också välja att
vissa av dina uppgifter
får läsas på andra
hälso- och sjukvårdsenheter
medan andra uppgifter inte får läsas.

En säker tjänst
Alla patientuppgifter som sparas
i Patientdataarkivet
behandlas på ett tryggt och säkert sätt.
Ingen utomstående får läsa dina uppgifter.

Endast den hälso- och sjukvårdspersonal
som deltar i din vård
har rätt att hantera dina uppgifter
i Patientdataarkivet.
Innan uppgifterna hämtas från arkivet
kontrolleras det att den person
som hämtar uppgifterna deltar i din vård.

I webbtjänsten Mina Kanta-sidor
kan du kontrollera
till vilka hälso- och sjukvårdsenheter
dina uppgifter har lämnats ut.
Du ser också vilka apotek
som har hanterat dina uppgifter.

Du kan meddela ditt samtycke
eller att du inte vill att
dina uppgifter ges vidare
via hälso- och sjukvården
eller via Mina Kanta-sidorna.

Elektroniska recept och Patientdataarkivet
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www.kanta.fi/sv
www.minakantasidor.fi
Broschyren ”Mina Kanta-sidor”
Vanliga frågor
Ge respons och fråga
Man får brochyren på hälso- och
sjukvårdsenheter.

• Man kan också läsa brochyren
på webben.
• Hälso- och sjukvårdsenheter
• Apotek

Kanta-tjänster, Fpa 11/2015

Var får jag mer information?

