Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon
Potilastiedot tallennetaan jatkossa valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon
(http://www.kanta.fi/7). Potilastiedon arkiston (Kanta-arkisto) tavoitteena on edistää hoidon jatkuvuutta ja potilasturvallisuutta siten, että potilastiedot ovat hoitotilanteissa terveydenhuollon ammattihenkilön saatavissa riippumatta siitä, missä potilasta on hoidettu. Samalla voidaan välttää päällekkäisiä tutkimus- ja hoitotoimenpiteitä. Kaikki tiedonsiirto terveydenhuollon ja valtakunnallisen arkiston välillä tapahtuu suojattuna. Kukaan ulkopuolinen ei pääse näkemään tietoja.
Potilastiedon arkisto on osa uutta terveydenhuollon tietojärjestelmää, Kansallista Terveysarkistoa (Kanta). Siihen kuuluvat mm. Reseptikeskus, Potilastiedon arkisto, Tiedonhallintapalvelu sekä Omakanta -palvelu. Potilastiedon arkiston rekisterinpitäjä on Kela.
Potilastiedon arkistoon liittyminen Etelä-Pohjanmaalla
Seinäjoen terveyskeskus on liittynyt Potilastiedon arkistoon 23.5.2014. Etelä-Pohjanmaan
sairaanhoitopiiri liittyi Potilastiedon arkistoon 7.6.2014 ja samalla liittyivät myös JIKperuspalveluliikelaitoskuntayhtymä, Järvi-Pohjanmaan perusturva, Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, Kuusiokuntien terveyskuntayhtymä, Lapuan kaupunki sekä Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä. Yksityinen terveydenhuolto liittyy Potilastiedon arkistoon myöhemmin. Potilastiedon arkistoon siirtyvät vain em. päivämäärien jälkeen Kanta-palveluihin
liittyneissä terveydenhuollon organisaatiossa syntyneet tiedot. Aikaisempia potilasasiakirjoja ei viedä arkistoon tässä vaiheessa.
Omakanta –palvelun käyttö
Potilastiedon arkisto tarjoaa kansalaisille mahdollisuuden tarkastella omia potilastietojaan
tietokoneeltaan vaivattomasti, ajasta ja paikasta riippumatta. Omakanta -palvelusta potilas
voi katsella potilasasiakirjoja, tutkimustietoja, vastauksia sekä lääkitystietoja. Kaikki potilastiedot eivät ole käytettävissä, vaan Omakanta -palvelussa näkyvät vain arkiston käyttöönoton jälkeen syntyneet potilasasiakirjat. Omakanta -palvelussa näkyy myös tieto, kun
potilasasiakirjoja on luovutettu muille organisaatioille. Omakanta -palveluun kirjaudutaan
pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sähköisellä henkilökortilla.
Potilaalta tarvitaan suostumus tietojen luovuttamiseen Potilastiedon arkistosta. Potilas voi
peruuttaa suostumuksen halutessaan. Potilas voi myös muuttaa antamaansa suostumusta
tai rajoittaa potilastietojen luovuttamista kiellolla. Kielto voi olla rekisterinpitäjä-, rekisteri(esim. julkinen terveydenhuolto/työterveyshuolto) tai palvelutapahtumakohtainen. Kun
kielto tehdään Omakanta –palvelussa, niin kielto on voimassa myös hätätilassa. Tietojen luovuttaminen hätätilanteessa voidaan erikseen sallia rastittamalla Omakanta –
palvelussa kohta Sallin kiellettyjen tietojen luovuttamisen hätätilanteessa
(http://www.kanta.fi/omakanta).
Tieto Potilastiedon arkistosta ja sen käytöstä potilastietojen luovuttamiseen annetaan kaikille asiakkaille ensimmäisen hoitokäynnin yhteydessä, ellei henkilö ole käynyt sitä merkitsemässä Omakanta -palvelussa jo aikaisemmin. Potilastiedon arkistoon ei arkistoidu potilaan tietoja ennen ensimmäistä käyntiä Kanta -palveluihin liittyneessä terveydenhuollon organisaatiossa.
Omakanta –palvelussa voi näkyä Ajanvaraus/käynti –niminen palvelutapahtuma, vaikka
Teille ei olisi vielä varattuna vastaanottoaikaa. Ajanvaraus/käynti –niminen
palvelutapahtuma voi tarkoittaa, että asioitanne hoidetaan terveydenhuollossa.
Osoitteesta www.kanta.fi/omakanta1 löytyy usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia
Omakanta –palvelusta sekä sähköisestä reseptistä.

