
ÅBO 
Välfärdssektorn 

Samtycke 
för användning av patient-/kunduppgifter 

 

Som stöd av närståendevård för personer under 18 år Töm fälten       Skriv ut blankett  

 

Jag ger mitt samtycke till, att arbetstagaren får be/skaffa nödvändiga uppgifter för behandling av ert ärende ur Åbo 
stads välfärdssektorns social- och hälsovårdens register. 
• äldreomsorgens register 
• socialarbetets register för vuxna och barnfamiljer 
• register för barn och ungas vård 
• kundregister för utkomststöd 
• rusmedelstjänsternas register 

samt 
• Åbo stads bildningssektors kundregister för småbarnspedagogik 
• Åbo stads bildningssektors elev- och studentförvaltningsregister 
• Specialomsorgsdistrikt 
• Från Folkpensionsanstalten 
• Från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts och kommunala hälsovårdens gemensamma patientuppgiftsregister 

(Altti). 

• från försäkringsbolagen 
 

För anskaffning av nödvändiga uppgifter till samtycke för behandling av ansökan: 
Annat organ (arbetstagare lägger vid behov till) 

 

Samtycket gäller under ert ärendes behandling och tjänstens giltighetstid och den slutar automatiskt när tjänsten har 
avslutats. Om era uppgifter behövs efter detta, kommer man att begära ett samtycke på nytt av er. Över begäran om 
uppgifter och skaffning görs en markering i handikappservicens kundregister. Om man behöver uppgifter till 
behandling av ansökan från andra personregister, kommer man att begära om ett separat samtycke för anskaffning 
av uppgifter. Kunden har rätt att upphäva sitt givna samtycke under vilken tid som helst under ärendets behandling. 

 

Enligt lagens 20 § för socialvårdens kundens ställning och rättigheter har staten och kommunens myndighet samt 
annan offentligrättslig gemenskap, folkpensionsanstalt, pensionsskyddsanstalt, pensionsstiftelse och annan 
pensionsanstalt, försäkringsanstalt, organisatör av utbildning, producent av socialtjänst, gemenskap som utövar 
hälso- och sjukvårdsverksamhet samt hälsovårdens yrkesperson är skyldiga att till socialvårdens myndigheter ge 
uppgifter utan avgift och utan att förhindra sekretessregler som väsentligt påverkar socialvårdens kundrelation, som 
på grund av för myndighetens i lagen reglerade uppgift är nödvändiga för att utreda kundens socialvårdens behov, 
ordnande av socialvård och åtgärder som anknyter till den samt uppgifter som getts till myndighet för kontroll. 

 

Samtycker Samtycker inte 
 

Vid behov får beslutet skickas till serviceproducenten. 
 

Jag är medveten om att uppgifter om mitt barn registreras i Åbo stads välfärdssektors kunduppgiftssystem. Kunden 
har rätt att kontrollera kundregisteruppgifter om sig själv genom att visa ett underskrivet begär till registerhållaren 
(Personuppgiftslagen 26 § ja 28§) 

 
 

Kundens förnamn och efternamn Personbeteckning 

 

Förälders / vårdnadshavares underskrift 
 

 

Plats 

   / 20      
Underskrift 

 

Mottagning av samtycket intygas av 
 
 

Namn Yrke Verksamhetsställe 

 

På grund av sjukdom eller skada kan kunden inte underteckna samtycket, men ger ett muntligt samtycke eller 
uttrycker det på ett annat sätt (t. ex. en nickning). 

 

Samtycket ska arkiveras i Åbo stads välfärdssektors centralarkiv på 
Kommunalsjukhusvägen 20, byggnad 1 A, 2a våning 3
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