
ANSÖKAN OM UTLÄMNANDE AV UPPGIFTER OM EN AVLIDEN PERSON
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Uppgifter om den hälso- och sjukvård som en avliden person fått under sin livstid kan lämnas till den som behöver uppgifterna för 
att utreda eller tillgodose viktiga intressen eller rättigheter i den mån uppgifterna är nödvändiga för detta ändamål (13 § 3 mom. 5 
punkten i lagen om patientens ställning och rättigheter, nedan patientlagen). Mottagaren får inte använda eller lämna uppgifterna 
vidare för något annat ändamål. Sekretessbrott är straffbart enligt strafflagen.

Ansökan ska göras skriftligen. Av dataskydds- och informationssäkerhetsskäl får den inte skickas per e-post.

Sökanden

Om den sökande är släkt, ska det ansökan bifogas en utredning över släktskapsförhållandet, t.ex. ett ämbetsbevis, av vilket släktförhållandet 
framgår.

Namn Personbeteckning

Släkt med den avlidna

Adress

Nej Ja
Släktskapsförhållande

Telefon under tjänstetid

Postnummer och postanstalt

Plats och datum Underskrift och namnförtydligande 

Vårdenhet/enheter

Efternamn (även tidigare)

PersonbeteckningAlla förnamn

Avlidit, datum

Vårdtid/vårdperiod

Uppgifter om den avlidna personen

Handlingar som ansökan gäller
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Så här fyller du i blanketten:
Fyll i blanketten så noggrant och omsorgsfullt som möjligt.

Så här lämnar du in blanketten:
Du kan lämna in blanketten antingen a) per post direkt till kontaktpersonen för registret eller b) vid ett besök i registraturen eller på 
en servicepunkt.

Postning av blanketten: 
Skicka begäran om uppgifter till adressen Esbo stads social- och hälsovårdssektor, Begäran om uppgifter, PB 219, 02070 Esbo 
stad.

Om du lämnar in blanketten på registraturen eller på en servicepunkt ta med en identitetshandling med bild och reservera 
tillräckligt med tid för besöket.

Anvisningar för hur du fyller i och lämnar in blanketten 

Postadress:
Esbo stads social- och hälsovårdssektor 
Begäran om uppgifter
PL 219
02070 Esbo stad

Besöksadress:
Registraturen 
Brogatan 11
02070 Esbo stad

Servicepunkterna:
Servicepunkternas 
kontaktuppgifter hittar du på 
stadens webbplats esbo.fi.

Motivering
Ändamålet för de begärda uppgifterna

Kopior av mer än 20 sidor A4 kostar 1 euro per sida.

Avgifter som tas ut för handlingar

Identiteten har kontrollerats:

Mottagande av ansökan
DatumMottagare av ansökan:

Pass Personkort Körkort FPA-kort med bild   Annat, vad?
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