
 SAMTYCKE 

SAMTYCKE / ÅTERKALLANDE AV SAMTYCKE ANGÅENDE EN 
ANNAN PERSONS MÖJLIGHET ATT GRANSKA OCH 
BEHANDLA MINA HÄLSOUPPGIFTER I MINMEHILÄINEN-
TJÄNSTEN 
(Anslutning till eller bortkoppling från en familjeprofil) 

Uppgifter om den som ger/återkallar samtycket

Namn:_________________________________________________ 

Personbeteckning:_______________________________________ 

Gatuadress:_____________________________________________       

Postnummer och postanstalt:______________________________ 

Telefonnummer:_________________________________________ 

E-postadress:___________________________________________

Person som rätten ges/fråntas 

Namn:_________________________________________________ 

Personbeteckning:_______________________________________ 

Gatuadress:_____________________________________________      

Postnummer och postanstalt:______________________________ 

Telefonnummer:_________________________________________ 

E-postadress:___________________________________________

Jag ger den ovan namngivna personen rätten att granska och behandla mina hälsouppgifter i 
MinMehiläinen-nättjänsten. 

För att den ovannämnda personen ska kunna behandla mina uppgifter i MinMehiläinen-tjänsten 
måste en profil skapas för mig och kopplas till den ovannämnda personens familjeprofil i 
MinMehiläinen-tjänsten, om profilen och anslutningen inte har gjorts tidigare. En gransknings- 
och behandlingsrättighet som getts vid 12-14 års ålder upphör när jag fyller 15 år. Då jag fyllt 15 
år har jag möjlighet att återge min förmyndare tillstånd att titta på och behandla mina 
hälsouppgifter i MinMehiläinen-tjänsten. Medgivandet kan ges genom att undertecka blanketten 
vid Mehiläinens servicepunkt. Man kan även skriva ut blanketten från Mehiläinens websidor och 
lämna in den undertecknad till närmaste läkarmottagning, alternativt skanna och sända den 
undertecknad per e-post till omamehilainen@mehilainen.fi. Medgivandet kan även ges i 
MinMehiläinen-tjänsten. Patientjournal av 12–17 åriga barn visas dock inte till personen själv eller i 
familjeprofilen, om läkaren har inte tillåtit det separat. En gransknings- och behandlingsrättighet 



 SAMTYCKE 

som getts vid 15-17 års ålder upphör när jag fyller 18 år då även min profil tas bort från min 
vårdnadshavares familjeprofil. Jag godkänner MinMehiläinen-tjänstens gällande 
användningsvillkor och dataskyddsbeskrivningen av Mehiläinens kundregister. Mitt samtycke 
gäller tillsvidare och jag har rätt att när som helst återkalla det. Samtycke upphävs genom att 
undertecka blanketten vid Mehiläinens servicepunkt. Man kan även skriva ut blanketten från 
Mehiläinens websidor och lämna in den undertecknad till närmaste läkarmottagning, alternativt 
skanna och sända den undertecknad per e-post till omamehilainen@mehilainen.fi. Tillståndet kan 
även upphävas i MinMehiläinen-tjänsten. 

Jag tillåter att Mehiläinen skapar en MinMehiläinen-profil för mig och gör anslutningen till den 
ovannämnda personens familjeprofil, om detta ännu inte har gjorts, samt öppnar för personen en 
begränsad rättighet att granska och behandla mina hälsouppgifter.  

Jag återkallar mitt samtycke till att min MinMehiläinen-profil ansluts till den ovannämnda 
personens familjeprofil och återkallar den rättighet att granska och behandla mina 
hälsouppgifter som jag gett honom/henne och vill att Mehiläinen bryter anslutningen. Min 
MinMehiläinen-profil förblir ändå i kraft och jag kan använda den senare om jag vill genom att 
logga in på tjänsten med mina nätbankkoder. 

Jag bekräftar att jag har bekantat mig med MinMehiläinen-tjänstens villkor och åtar mig att 
iaktta dem. Jag bekräftar att jag har gett korrekta personuppgifter. Om jag är minderårig eller 
får åtkomsträttighet till en minderårigs uppgifter, har jag bekantat mig noga med villkoren om 
minderåriga i användningsvillkoren. 

Ort:______________________________________ 

Datum:___________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Underskrift och namnförtydligande av den som gett/återkallat sitt samtycke eller av dennes 
gode man 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Underskrift och namnförtydligande av gransknings- och administreringsrättens mottagare 
(behövs inte vid återkallelse) 

Mehiläinen granskar förmyndarskapet för de minderåriga som kopplas till tjänsten via 
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.
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