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Lag
om ändring av 6 och 7 § i lagen om Enheten för hälso- och sjukvård för fångar
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om Enheten för hälso- och sjukvård för fångar (1635/2015) 6 § och 7 §
1 mom. som följer:
6§
Utlämnande av uppgifter ur patientregistret
Utöver vad som föreskrivs om utlämnande av patientuppgifter utan patientens skriftliga
samtycke i 13 § 3 och 4 mom. i lagen om patientens ställning och rättigheter eller i någon
annan lag, får en läkare som svarar för hälso- och sjukvården för fångar eller intagna i en
enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten, eller enligt läkarens instruktion någon annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården, lämna ut uppgifter som lagrats i patientregistret enligt följande:
1) till direktören för ett bedömningscentrum eller en fängelsedirektör eller en tjänsteman vid Brottspåföljdsmyndigheten som utsetts av någondera av dem, sådana uppgifter
om risk för våld, självmord eller smittsam sjukdom eller andra motsvarande, sjukdomsrelaterade risker som gäller en fånge eller intagen i en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten
och som är nödvändiga för att skydda personens liv, hälsa eller säkerhet eller för att förhindra att andra personers liv, hälsa eller säkerhet äventyras,
2) till direktören för ett bedömningscentrum eller en fängelsedirektör eller en tjänsteman vid Brottspåföljdsmyndigheten som utsetts av någondera av dem och som svarar för
ordnandet av sysselsättning, sådana uppgifter som anknyter till säkerställandet av arbetarskyddet och som är nödvändiga för bedömning av arbetsförmågan hos en fånge eller intagen i en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten när han eller hon ska placeras i arbete samt
sådana uppgifter som är nödvändiga för bedömningen av funktionsförmågan hos en fånge
eller intagen i enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten när han eller hon ska placeras i studier
eller annan verksamhet,
3) till direktören för ett bedömningscentrum eller en tjänsteman vid Brottspåföljdsmyndigheten som utsetts av direktören sådana uppgifter om en fånges hälsotillstånd och vård
som är nödvändiga för bedömningen av en sådan risk för återfall i vålds- eller sexualbrott
som avses i 70 § 1 mom. 5 och 6 punkten i lagen om verkställighet av samhällspåföljder
(400/2015),
4) till en fängelsedirektör eller en tjänsteman som enligt arbetsordningen är ställföreträdare för fängelsedirektören sådana uppgifter ur den i 3 punkten avsedda bedömningen
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av risken för återfall i vålds- eller sexualbrott som gäller fångens hälsotillstånd och vård
och som är nödvändiga vid beslut enligt 70 § i lagen om verkställighet av samhällspåföljder om att ställa en fånge som friges villkorligt under övervakning för den tid prövotiden
pågår,
5) till en tjänsteman vid Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet i vars
tjänsteuppgifter ingår behandling av ett sådant frigivningsärende i fråga om en fånge som
avses i 1 § 2 mom. i lagen om förfarandet vid frigivning av livstidsfångar (781/2005), en
bedömning av risken för våld för behandlingen av ärendet, samt till direktören för ett bedömningscentrum, en fängelsedirektör eller direktören för byrån för samhällspåföljder eller en tjänsteman som utsetts av någon av dem och som svarar för ordnandet av sysselsättning, ett skriftligt utlåtande om slutsatserna av bedömningen av risken för våld för planering och genomförande av den verksamhet som ordnas med stöd av den bedömda risken
för våld.
Till yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som är anställda vid Brottpåföljdsmyndigheten får utan patientens samtycke sådana uppgifter i patientregistret lämnas
ut som är nödvändiga för skötseln de yrkesutbildade personernas uppgifter inom hälsooch sjukvården.
Till andra anställda vid Brottspåföljdsmyndigheten än yrkesutbildade personer inom
hälso- och sjukvården får utan skriftligt samtycke av den registrerade personen röjas endast sådana i 1 mom. 1 och 2 punkten avsedda uppgifter som inte anger sjukdomens art
eller någon annan detalj om personens hälsotillstånd eller vård.
Ett skriftligt utlåtande om slutsatserna i en i 1 mom. 3 punkten avsedd bedömning av
risken för återfall i vålds- eller sexualbrott som utarbetats av ett bedömningscentrum får i
samband med planering och genomförande av sådan i övervakning av villkorlig frihet ingående verksamhet som bedömningen förutsätter lämnas till direktören för byrån för samhällspåföljder eller en tjänsteman vid Brottspåföljdmyndigheten som utsetts av direktören.
För ändamål som avses i 1 mom. 5 punkten får också uppgifter som ingår i utlåtandet
om en i 17 kap. 37 § i rättegångsbalken avsedd undersökning av sinnestillståndet hos en
svarande i brottmål lämnas ut till den del där bedöms om den åtalade ska anses vara synnerligen farlig för någon annans liv, hälsa eller frihet.
7§
Rätt att få uppgifter av andra verksamhetsenheter för hälso- och sjukvård och av andra
myndigheter
Utöver vad som föreskrivs någon annanstans i lag har Enheten för hälso- och sjukvård
för fångar trots sekretessbestämmelserna rätt att av andra verksamhetsenheter för hälsooch sjukvård få uppgifter ur deras patientregister för utarbetande av det utlåtande eller den
bedömning av risken för våld i fråga om en fånge som avses i 1 § 2 mom. i lagen om förfarandet vid frigivning av livstidsfångar och i 70 § 1 mom. 5 och 6 punkten i lagen om
verkställighet av samhällspåföljder samt för planering och genomförande av den verksamhet som ordnas med stöd av dessa i en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten. För utarbetande av den bedömning eller det utlåtande som avses ovan har Enheten för hälso- och
sjukvård för fångar rätt att av Institutet för hälsa och välfärd få uppgifter som ingår i en i
17 kap. 37 § i rättegångsbalken avsedd undersökning av sinnestillståndet hos en svarande
i brottmål och i det utlåtande som ges om den.
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
————
Denna lag träder i kraft den 1 september 2019.
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