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☐ 

☐ 

 
 
 

Servicetagare 
vars 
handlingar 
begärs 

Namn: 

Personbeteckning: 

Hemkommun: 

Vilka 
klienthandlingar/ 
klientuppgifter 
begärs och för 
vilken tid 

 

Till vilket 
ändamål skall 
uppgifterna 
användas 

 
 
 
 

Handlingarna används endast till det ändamål som beskrivs här 
Grunden till 
begäran 

Socialvården klienthandlingar överlämnas i första hand med servicetagarens eller 
servicetagarens lagliga företrädares samtycke. Samtyckesblankett bifogas till den här 
blanketten. 
Om inte samtycke har inhämtas, identifiera nedan på vilken lagstadgad grund 
handlingarna begärs. 

      Lag om klientens ställning och rättigheter 
☐ 17§ 
☐ 20§ 

      Lag om patientens ställning och rättigheter 
13§ 

Handlingarna 
begärs av 

Namn: 

Kommun/Organisation: 

Epost: 

Adress: 

Tel.nr: 

Yrkesbeteckning: 

Underskrift:   

Datum:   

Skicka 
begäran till 
närmaste 
expertteam 

 
Ledande socialarbetare 
EUC Kårkullavägen 
142, 21610 Kirjala 

Socialarbetare 
Expertteamet i Åboland 
Kårkullavägen 142, 
21610 Kirjala 

Socialarbetare 
Expertteamet i östra 
Nyland 
Teknikbågen 1 (1 vån.), 
06100 Borgå 

Socialarbetare 
Expertteamet i 
mellersta Nyland 
Byholmsgränden 7 A, 
00580 Helsingfors 

 
Socialarbetare 

 
Socialarbetare 
Expertteamet i norra 
Österbotten 
Stationsvägen 1, 2. vån, 
68600 Jakobstad 

Socialarbetare 
 

Socialarbetare 
Expertteamet i södra 
Österbotten 
Nybrovägen 13, 64200 
Närpes 

Expertteamet i västra 
Nyland 
Norra Strandgatan 19, 
10600 Ekenäs 

Expertteamet i södra 
och mellersta 
Österbotten 
Magasingatan 4,  

 65100 Vasa 
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Vid emottagande av blankett: 
 
 

1. Verifiera att det finns en laglig grund för överlåtelse av klienthandlingar/klientuppgifter 
 

2. Överlåt en kopia av klienthandlingar/klientuppgifter endera genom att posta uppgifterna, 
personligt överlämnande eller genom e-post. Ifall e-post används, använd alltid 
turvaposti. 

 
3. Dokumentera i Abilita följande uppgifter: 

 
 

• vilka uppgifter som har lämnats ut, 

• till vem uppgifterna har lämnats ut, 

• när uppgifterna lämnades ut, 

• vem som har lämnat ut uppgifterna, 

• vilken bestämmelse som ligger till grund för utlämnandet eller uppgifter om samtycke 

• det ändamål för vilket uppgifterna har lämnats ut. 
(Enligt lagen om klienthandlingar inom socialvården 10 §) 

 
4. Begäran av klienthandlingar/klientuppgifter skannas in som bilaga till journaltexten. 
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