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KANTA-TJÄNSTERNA INOM SOCIAL- OCH 
HÄLSOVÅRDEN

• Med Kanta-tjänster avses de riksomfattande
informationssystemtjänsterna inom social- och hälsovården

‣ Klientdataarkivet för socialvården

‣ Patientdataarkivet

‣ Läkemedelsdatabasen

‣ Resepttjänsten

‣ Mina Kanta-sidor

‣ Arkivariens användargränssnitt

• En del av Kanta-tjänsterna är avsedda för socialvården, en del för hälso-
och sjukvården och en del för gemensam användning

• Kanta-tjänsterna utvidgas och har börjat införas inom socialvården

‣ Kanta-tjänsterna inom hälso- och sjukvården, t.ex. patientdataarkivet
och recepttjänsten, används redan utbrett

Kanta-palvelut Sosiaalihuollossa
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Institutet för hälsa och välfärd 2018
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KANTA-TJÄNSTERNA INOM SOCIALVÅRDEN

• Institutet för hälsa och välfärd svarar för genomförandet av de 
riksomfattande informationssystemtjänsterna

‣ Utvidgningen av Kanta-tjänsterna till socialvården ingår i en riksomfattande
strategi

‣ Kansa-projektet: Projektet för verkställande av riksomfattande
informationssystemtjänster och strukturerad dokumentation inom socialvården

• Socialvården ansluts till Kanta-tjänsterna i fyra faser. 
Produktionsanvändningen i den första fasen har inletts 2018.

‣ De första tjänsterna som tas i bruk är Klientdataarkivet för socialvården och
arkivariens användargränssnitt

‣ Framöver kommer också tjänsten Mina kanta-sidor att utvidgas för socialvårdens
behov

Kanta-palvelut Sosiaalihuollossa
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SYFTET OCH MÅLEN FÖR KANTA-
TJÄNSTERNA INOM SOCIALVÅRDEN

Kanta-palvelut Sosiaalihuollossa

Källa: Institutet för hälsa och välfärd 2016
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KLIENTDATAARKIVET FÖR SOCIALVÅRDEN

• Klientdataarkivet för socialvården är ett riksomfattande datalager som tas i bruk av 
offentliga och privata tjänstetillhandahållare inom socialvården

• Möjliggör nationellt centraliserad och varaktig elektronisk arkivering av klientuppgifter
inom socialvården

• I Klientdataarkivet för socialvården lagras klientuppgifter som uppstår i socialtjänsterna

‣ Alla klienthandlingar kan lagras i arkivet

‣ Behovet av pappersbaserade arkiv minskar betydligt

• FPA svarar för det tekniska genomförandet och underhållet av klientdataarkivet

• Kanta-tjänsternas patientdataarkiv och klientdataarkiv för socialvården är de enda sätten
att förvara elektroniska klient- och patientuppgifter som uppkommit och uppkommer i 
klientarbetet inom social- och hälsovården och som ska förvaras varaktigt (Arkivverkets
pressmeddelande 17.3.2016)

• Klientdataarkivet för socialvården används via klientdatasystemet

Kanta-palvelut Sosiaalihuollossa
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MINA KANTA-SIDOR

• Mina kanta-sidor utvidgas till socialvården i fas II av 
införandet 2020

• På Mina kanta-sidorna ser klienten endast de handlingar
som arkiverats efter att tjänsten tagits i bruk

‣ I fas I kan klienterna inte se arkiverade handlingar på Mina kanta-
sidorna

• Funktionerna för fas II specificeras som bäst
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INFÖRANDET AV KANTA-TJÄNSTERNA INOM
SOCIALVÅRDEN

• Socialvården ansluts till Kanta-tjänsterna i fyra faser

‣ I den första fasen är det frivilligt för organisationerna att ansluta
sig. Produktionsanvändningen i den första fasen har inletts 2018.

‣ I den första fasen kan endast den personuppgiftsansvariga
använda uppgifterna. Privata tjänsteproducenter kan ansluta sig
med uppgifter om sina självbetalande klienter.

‣ I den andra fasen är det obligatoriskt att ansluta sig, 
bestämmelser om anslutningsskyldigheten finns i klientdatalagen.

‣ Mina Kanta-sidor tas i bruk i den andra fasen.

‣ Även övriga funktioner utvidgas i de olika faserna av införandet.

Kanta-palvelut Sosiaalihuollossa
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Kanta-palvelut Sosiaalihuollossa THL: Käyttöönottojen aikataulu ja ohjattu tuki ennen uusia sote-alueita

https://www.thl.fi/documents/920442/3728513/Kayttoonottojen_aikataulut_2018_2019.pdf
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Kanta-palvelut Sosiaalihuollossa

THL: Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönotto: Sote-organisaatio 

https://thl.fi/documents/920442/3728513/180820_thl_kanta_sosiaali.pdf
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DE STÖRSTA FÖRÄNDRINGARNA

• Anteckningen av klientuppgifter förändras

‣ Klientuppgifter antecknas formbundet och i innehållsmässigt enhetliga klienthandlingar

‣ Varje handling arkiveras med metadata, t.ex. serviceuppgiften

‣ En klientrelationshandling upprättas för varje klient

‣ En yrkesutbildad person hanterar klientens ärenden i systemet, inleder och avslutar
ärenden och kopplar dem till varandra

• När Kanta-tjänsterna tas i bruk medför det förändringar i informationssystemen

• Yrkesutbildade personer får vid behov tillgång till klientuppgifter om sina klienter
över register- och systemgränserna

• Åtkomsträttigheterna specificeras enligt THL:s (Institutet för hälsa och välfärd ) 
föreskrift

• Yrkesutbildade personer loggar in i systemet med ett certifikatkort

• Ändringarna sker stegvis i takt med att införandefaserna framskride

Kanta-palvelut Sosiaalihuollossa
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Dokumenteringsutbildarna spelar en viktig roll i 
totalreformen

‣ Dokumenteringsutbildarna främjar införandet av formbunden
dokumentering i sina egna organisationer

‣ Stärker personalens beredskap att tillägna sig förändringarna

‣ Dokumenteringsutbildningen bidrar till att motivera
förändringarna i organisationen

‣ Tack vare dokumenteringsutbildarna har redan över 33 194 
arbetstagare fått dokumenteringsutbildning (läget den 11 februari
2019)
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MER INFORMATION OM KANTA-
TJÄNSTERNA INOM SOCIALVÅRDEN
• Institutet för hälsa och välfärd: Kanta-tjänsterna börjar införas

inom socialvården (på finska) 

‣ https://www.thl.fi/fi/-/sosiaalihuollon-kanta-palvelujen-toteutus-
kaynnistynyt

• Institutet för hälsa och välfärd: Införandet av Kanta-tjänster

‣ https://thl.fi/sv/web/informationshantering-inom-social-och-
halsovarden/kanta-tjansterna/kanta-tjanster-inom-
socialvarden/inforandet-av-kanta-tjanster

• Institutet för hälsa och välfärd: Utvecklingsprojekt (på finska)

‣ https://thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/kanta-
palvelut/sosiaalihuollon-kanta-palvelut/kehittamisprojektit

‣ Kanta: För socialvården
https://www.kanta.fi/sv/professionella/klientdataarkivet-for-
socialvarden

Kanta-palvelut Sosiaalihuollossa

https://www.thl.fi/fi/-/sosiaalihuollon-kanta-palvelujen-toteutus-kaynnistynyt
https://thl.fi/sv/web/informationshantering-inom-social-och-halsovarden/kanta-tjansterna/kanta-tjanster-inom-socialvarden/inforandet-av-kanta-tjanster
https://thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/kanta-palvelut/sosiaalihuollon-kanta-palvelut/kehittamisprojektit
‣%09https:/www.kanta.fi/sv/professionella/klientdataarkivet-for-socialvarden
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