Bilaga till samtyckesdokument
Rapportering gällande rehabiliteringseffekter
Utlämnande till FPA av uppgifter som gäller utvärdering av rehabiliteringeffekter samt användning av
uppgifterna för rapportering, undersökning och statistikföring
Du ombes lämna de utvärderingsuppgifter gällande rehabiliteringseffekter som samlats in under
rehabiliteringen för att de ska kunna lagras för rapportering och för användning i statistikföring och
undersökning som gäller rehabilitering. I den här bilagan till samtyckesdokumentet berättar vi om hur dina
uppgifter används för de här ändamålen och om samtycket till att lämna ut uppgifterna.
Rapportering om rehabiliteringseffekter, ändamål, innehåll och nytta
FPA utvecklar rehabiliteringstjänsterna och utvärderar den nytta som klienterna har av dem. Utvärderingen
av rehabiliteringseffekterna är en del av din rehabiliteringsprocess. Det här förfarandet och den
anknytande rapporteringen säkerställer för sin del att praxis för rehabiliteringsutvärderingen är effektiv och
att rehabiliteringen håller en god kvalitet. Insamlingen av utvärderingsuppgifter för rapportering
genomförs från och med år 2015 i alla rehabiliteringstjänster som den har införlivats med. Din medverkan i
rapporteringen stöder utvecklingen av FPA-rehabiliteringen i en mer kundorienterad och målinriktad
riktning.
Du fyller i blanketter som gäller utvärdering av rehabiliteringseffekterna i början och i slutet av
rehabiliteringen och eventuellt också under uppföljningen. Utvärderingsblanketterna har varit i bruk länge
och rekommenderas av sakkunniga. De används i nästan alla rehabiliteringstjänster och de fokuserar på
beaktande av klientens synvinkel.
Tillsammans med yrkesutbildade personer inom rehabiliteringen formulerar du målen för rehabiliteringen i
början av rehabiliteringsperioden och utvärderar hur målen uppfylls medan rehabiliteringen framskrider.
Under rehabiliteringsprocessens gång utvärderar du dessutom din livskvalitet, din sinnesstämning och din
arbets- och studieförmåga genom att svara på förfrågningar som gäller dessa. I frågor som anknyter till
arbetsförmåga svarar serviceproducenten för sin del på frågor som gäller rehabiliteringens rättidighet och
den nytta du har av rehabiliteringen. På basis av ditt samtycke lämnar serviceproducenten de här
utvärderingsuppgifterna till FPA.
De utvärderingsuppgifter som lämnats till FPA för rapportering av rehabiliteringseffekterna kombineras
med uppgifter om avgörandet gällande ditt rehabiliteringsärende. Till de här uppgifterna bifogas därtill
sådana registeruppgifter hos FPA som är viktiga med tanke på ditt hälsotillstånd och din funktionsförmåga.
Sådana uppgifter är bl.a. uppgifter om sjukdagpenning och specialersättningsgilla läkemedel. Till dina
uppgifter fogas ytterligare Befolkningsregistercentralens befolkningsregisteruppgifter, uppgifter ur
Pensionsskyddscentralens pensions- och intjäningsregister samt ur Pensionsskyddscentralens statistik- och
forskningsregister. Uppgifter från 5 år före och efter rehabiliteringen kan kombineras.
Alla uppgifter som lämnats för rapporteringen bildar ett register som FPA administrerar. Uppgifterna lagras
permanent med identifikationsuppgifter. Vilka uppgifter som används och grunderna för användningen
anges i register- och dataskyddsbeskrivningen gällande rapportering av rehabiliteringseffekter. Utgående
från registret producerar FPA information och rapporterar årligen om effekterna av rehabilitering. FPA
använder rapporteringsuppgifterna också i utvecklingen av rehabiliteringen. Endast de FPA-tjänstemän som
behöver registeruppgifterna i sitt arbete använder dem, i enlighet med sina användarrättigheter.
Senare användning av uppgifterna i statistikföring och forskning
FPA administrerar de uppgifter som förvaras hos FPA och kan använda och lämna ut de här uppgifterna
som samlats in för rapportering också för annan statistikföring och forskning som gäller rehabilitering, t.ex.
för långvariga uppföljningsundersökningar. Uppgifterna lämnas inte ut för brottsutredning eller för
administrativt beslutsfattande eller annat beslutsfattande som gäller en person.
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Begäranden om uppgifter behandlas hos FPA och i fråga om Pensionsskyddscentralens uppgifter som finns i
registret hos Pensionsskyddscentralen. Om uppgifter begärs för intervju- eller enkätundersökningar behövs
den etiska kommitténs utlåtande om undersökningsplanen. Utlämnande av uppgifter bygger alltid på
skriftlig överenskommelse med mottagaren. Då uppgifterna lämnas ut förbinder sig också mottagaren
skriftligt till att hantera och skydda dem på ett ändamålsenligt sätt. Rapportering, statistikföring och
forskning som baserar sig på uppgifterna är offentlig information. En enskild person kan aldrig identifieras i
det material som publiceras.
Samtycke
Det är helt frivilligt att ge sitt samtycke. Om du inte ger ditt samtycke lämnas dina utvärderingsuppgifter
inte till FPA. Samtycket gäller tills vidare, dvs. det täcker också uppgifter som samlas in i framtiden. Du kan
senare återkalla ditt samtycke utan att ange någon orsak. Vägran att ge samtycke eller ett senare
återkallande av samtycket inverkar inte på din rehabilitering eller på förmåner som FPA betalar till dig nu
eller i framtiden. Enligt 14 § i förvaltningslagen har en minderårig person som fyllt 15 och dennes
vårdnadshavare eller annan lagliga företrädare båda rätt att föra talan i ärenden som gäller den
minderårigas person. Om du är 15–17 år kan du själv ge ditt samtycke.
Om du vill återkalla ditt samtycke hoppas vi att du i första hand gör det skriftligt. Skicka i så fall
meddelandet om återkallande på adressen:
Folkpensionsanstalten
Juridiska enheten för förmånsrelaterade tjänster
Kompetenscentret för arbets- och funktionsförmågeärenden
Gruppen för rehabiliteringstjänster
Hyvlerivägen 1a B, 00380 HELSINGFORS
PB 78, 00381 HELSINGFORS
Växeln: 020 63 411
E-post: tulos@kela.fi
Du kan också återkalla ditt samtycke per e-post (tulos@kela.fi). Om du återkallar ditt samtycke raderas
dina uppgifter ur registret och de används inte längre i nya rapporter eller undersökningar.
Registeransvarig
I rapportering om rehabiliteringseffekter är Folkpensionsanstalten (FPA) den registeransvariga som
personuppgiftslagen förutsätter. I det avseendet bär FPA ansvaret för att uppgifterna om
rehabiliteringseffekter används och lämnas ut och personuppgifterna hanteras på ett lagenligt sätt. En
register- och dataskyddsbeskrivning över personregistret för rapportering av rehabiliteringseffekter har
sammanställts i enligt med 10 § i personuppgiftslagen. Beskrivningen kan läsas på FPA:s webbplats
www.kela.fi/tuloksellisuus.
Ytterligare upplysningar
Ytterligare information om rapporteringen av rehabiliteringseffekter får du av serviceproducenten, på FPA:s
webbplats (www.kela.fi/tuloksellisuus) eller genom att kontakta FPA per telefon (växeln 020 63 411).
Frågor som gäller rapporteringen samt utlämnandet och användningen av utvärderingsuppgifter kan
skickas per e-post på adressen tulos@kela.fi.
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