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Lag
om ändring av 6 och 11 § 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 § 1–4

mom. och 11 § 2 mom.,
sådana de lyder, det inledande stycket i 6 § 1 mom., 6 § 1 mom. 1 och 2 punkten och

11 § 2 mom. i lag 1310/2021 samt 6 § 1 mom. 3–5 punkten och 6 § 2–4 mom. i lag
189/2019, 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 häktade, eller
enligt läkarens instruktion någon annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården,
lämna ut uppgifter som lagrats i patientregistret enligt följande:

1) till enhetschefen för enheten för klientbedömning, enhetschefen för ett fängelse eller
en i Brottspåföljdsmyndighetens eller brottspåföljdscentralens arbetsordning angiven
tjänsteman vid Brottspåföljdsmyndigheten, sådana uppgifter om risk för våld, självmord
eller smittsam sjukdom eller andra motsvarande, sjukdomsrelaterade risker som gäller en
fånge eller en häktad och som är nödvändiga för att skydda personens liv, hälsa eller sä-
kerhet eller för att förhindra att andra personers liv, hälsa eller säkerhet äventyras,

2) till enhetschefen för enheten för klientbedömning, enhetschefen för ett fängelse eller
en i Brottspåföljdsmyndighetens eller brottspåföljdscentralens arbetsordning angiven
tjänsteman vid Brottspåföljdsmyndigheten som svarar för ordnandet av sysselsättning, så-
dana uppgifter som anknyter till säkerställandet av arbetarskyddet och som är nödvändiga
för bedömning av arbetsförmågan hos en fånge eller en häktad när han eller hon ska pla-
ceras i arbete samt sådana uppgifter som är nödvändiga för bedömningen av funktionsför-
mågan hos en fånge eller en häktad när han eller hon ska placeras i studier eller annan
verksamhet,

3) till enhetschefen för enheten för klientbedömning eller en i Brottspåföljdsmyndig-
hetens arbetsordning angiven tjänsteman vid Brottspåföljdsmyndigheten 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 enhetschefen för ett fängelse sådana uppgifter ur den i 3 punkten avsedda bedöm-
ningen 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 samhäll-
RP 57/2021
LaUB 1/2022
RSv 8/2022

1



229/2022  
spåföljder om att ställa en fånge som friges villkorligt under övervakning för den tid pröv-
otiden pågår,

5) till en tjänsteman vid Brottspåföljdsmyndigheten i vars tjänsteuppgifter ingår be-
handling av ett sådant frigivningsärende i fråga om en fånge som avses i 1 § 2 mom. i la-
gen om förfarandet vid frigivning av livstidsfångar (781/2005), en bedömning av risken
för våld för behandlingen av ärendet, samt till enhetschefen för enheten för klientbedöm-
ning, för ett fängelse eller för en byrå för samhällspåföljder eller till en i brottspåföljdscen-
tralens arbetsordning angiven tjänsteman 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,

6) till en tjänsteman vid Brottspåföljdsmyndigheten i vars tjänsteuppgifter ingår be-
handling av ett frigivningsärende i fråga om en fånge som avtjänar hela strafftiden och
som avses i 2 c kap. 11 § i strafflagen, sådan paragrafen lyder i lagarna 780/2005,
735/2015 och 1718/2015, en farlighetsbedömning för behandlingen av ärendet, samt till
enhetschefen för enheten för klientbedömning, för ett fängelse eller för en byrå för sam-
hällspåföljder eller till en i brottspåföljdscentralens arbetsordning angiven sysselsätt-
ningsansvarig, ett skriftligt utlåtande om slutsatserna av farlighetsbedömningen för plane-
ring och genomförande av den verksamhet som ordnas med stöd av den bedömda risken
för våld, 

7) till en tjänsteman vid Brottspåföljdsmyndigheten i vars tjänsteuppgifter ingår bered-
ning av övervakningstiden för en fånge som dömts till kombinationsstraff, för beredning-
en en bedömning av risken för att fången begår ett våldsbrott. 

Till yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som är anställda vid Brottpå-
följdsmyndigheten får utan patientens samtycke sådana uppgifter i patientregistret lämnas
ut som är nödvändiga för skötseln av de yrkesutbildade personernas uppgifter inom hälso-
och sjukvården.

Till andra anställda vid Brottspåföljdsmyndigheten än yrkesutbildade personer inom
hälso- och sjukvården får utan skriftligt samtycke av den registrerade personen röjas en-
dast 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 enheten för klientbedömning
får i samband med planering och genomförande av sådan i övervakning av villkorlig frihet
ingående verksamhet som bedömningen förutsätter lämnas till enhetschefen för byrån för
samhällspåföljder eller till en i brottspåföljdscentralens arbetsordning angiven tjänsteman
vid Brottspåföljdmyndigheten.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

11 §

Inspektionsrätt

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Inspektören ska ges tillträde till fängelset och alla lokaler i verksamhetsstället för En-

heten för hälso- och sjukvård för fångar. Vid inspektionen ska, trots sekretessbestämmel-
serna, alla handlingar som inspektören begär och som är nödvändiga för inspektionen läg-
gas fram, och inspektören ska avgiftsfritt ges de kopior han eller hon begär. Inspektören
har även rätt att ta fotografier under inspektionen. Inspektionsrätten gäller inte lokaler och
utrymmen som används för boende av permanent natur. Fångar och häktade får inte foto-
graferas.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
————

Denna lag träder i kraft den 1 september 2022.
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