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NEO Terveys OY
SEKRETESSBESKRIVNING
registerbeskrivning
informationsdokument

punkter 1–8
punkter 9–11

Skriven: 11.01.2011
Uppdaterad 02.02.2017

Personuppgiftslagen (523/99) 10 och 24 §
1. Registeransvarig

2. Ansvarsperson för
registret

NEO Terveys Oy (FO-nummer 2295242-4)
Adress: Joukahainengatan 6, 20520 Åbo
Chefsläkare Mikko Laaksonen
mikko.laaksonen@sairaalaneo.fi, gsm 044 098 3000
Verksamhetsenhet: Sjukhus NEO, Joukahainengatan 6,
20520 Åbo
Tfn: 010 235 35 35
e-post: toimisto@sairaalaneo.fi

3. Registrets namn

Gemensamt patientregister för NEO Terveys Oy och yrkesutövare med
verksamhet i företagets lokaler

4. Syfte med behandlingen av
Registrets viktigaste användningsändamål är planering, genomförande och
personuppgifter/registrets
uppföljning av undersökningar samt behandling av patienternas/kundernas
användningsändamål
hälsa, sjukdomar och skador.
Registret används dessutom för planering av den registeransvarigas egen
verksamhet, statistiska syften samt hantering av patient-/kundrelationer.
Grunder för registrets
upprätthållande

Patient/kundrelationer
Patientregistret används för att garantera tillsynen över den verksamhet som
bedrivs av yrkesutbildade personer inom hälsovården samt efterlevnad av
följande författningar och bestämmelser som gäller den privata sjukvården:
Arkivlagen 1994/831
Förordningen om upprättande av journalhandlingar samt om förvaring av
dem och annat material som hänför sig till vård 159/2007
Förordningen om riksomfattande personregister för hälsovården 1989/774
Förordningen om privat hälso- och sjukvård 1990/744
Personuppgiftslagen 1999/523
Folkpensionslagen 1956/347
Lagen om patientens ställning och rättigheter 1992/785
Lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och
hälsovården 159/2007
Lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 1994/559
Lagen om riksomfattande personregister för hälsovården 1989/556
Lagen om privat hälso- och sjukvård 1990/152
Trafikförsäkringslagen 1959/279
Sjukförsäkringslagen 2004/1224
Lagen om olycksfallsförsäkring 1948/608

5. Registrets innehåll

Patientens/kundens personuppgifter (namn, personbeteckning, adress och
telefonnummer samt vårdnadshavare för minderåriga patienter)
Lagenliga jourhandlingar inklusive information om vård och undersökningar

Uppgifter om hälsotillståndet, sjukdomar, skador samt planering,
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genomförande och uppföljande av vården, inklusive relaterade uppgifter
Uppgifter om vaccinationer
Laboratorie-, röntgen- och motsvarande uppgifter
Undersökningsresultat från centrallaboratoriet
Utlåtanden
Nödvändiga uppgifter som beställts från andra enheter
Remisser till andra verksamhetsenheter
Uppgifter som sparats av psykologer, fysioterapeuter etc.
Eventuell annan nödvändig information

Namn och befattning för personen som sparat anteckningen samt
tidpunkt
Programvaror där uppgifter har sparats i elektronisk form

Patientinformationssystemen Dynamic Health och ArtuX

Arkivprogrammet för bilddiagnostik Jivex
6. Regelbundna
informationskällor

Uppgifter som meddelats av patienten/kunden själv
Person- och kontaktuppgifter kontrolleras vid varje besök
Uppgifter, utredningar och utlåtanden som tillkommer i samband med
undersökningar och behandlingar
Konsultationssvar
Dokument från andra vård- eller rehabiliteringsenheter som beställts med
patientens/kundens tillstånd

7. Regelbunden överlåtelse
av uppgifter och
informationsöverföring

Patientens/kundens uppgifter kan lämnas till personen själv om det inte
förhindras av lagstiftningen.
Uppgifter kan lämnas till utomstående med skriftligt tillstånd från
personen själv.
Uppgifter kan lämnas till myndigheter och försäkringsanstalter i enlighet med
särskilda bestämmelser.
För att kunna avgöra om en körrätt, ett vapentillstånd eller motsvarande ska
förbli i kraft har polisen oberoende av tystnadsplikten rätt till uppgifter om
tillståndshavarens hälsotillstånd, bruk av berusningsmedel eller våldsamma
beteende, om det finns grundad anledning att anta att tillståndshavaren inte
längre uppfyller förutsättningarna för tillståndet.
I enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar (583/1986) skickas
anmälningar om smittsamma sjukdomar till sjukvårdsdistriktets register
över smittsamma sjukdomar.
Patientens/kundens uppgifter kan lämnas till registret över
läkemedelsbiverkningar som upprätthålls av Läkemedelsverket.
Uppgifterna lämnas som utskrifter av elektroniska jourhandlingar och kopior av
manuellt material.
Uppgifter från patientregistret kan i vissa situationer lämnas med samtycke från
patientens/kundens juridiska företrädare:
I fall där en person som remitteras för vård saknar förutsättningar att bedöma
betydelsen av samtycket får uppgifter lämnas med frivilligt, uttryckligt och
individuellt skriftligt samtycke från personens lagliga företrädare.
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I dessa fall kan uppgifter som är nödvändiga för undersökning och vård av
patienten lämnas till andra verksamhetsenheter för hälso- och sjukvård
eller yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. En
sammanfattning av den vård som givits patienten kan lämnas till den
verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård eller den yrkesutbildade person
inom hälso- och sjukvården som har remitterat patienten till vården, och
till den läkare som eventuellt har utsetts till ansvarig läkare för patienten.
Om patienten/kunden saknar förutsättningar att bedöma betydelsen av
samtycket får uppgifter lämnas med frivilligt, uttryckligt och individuellt
skriftligt samtycke från personens lagliga företrädare, vilket antecknas i
journalhandlingarna.
Samtycke behövs inte om
Uppgifter som behövs för ordnande av undersökning och vård av patienten ska
lämnas till någon annan verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård eller
yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården, om patienten på grund av
mental störning, utvecklingsstörning eller av någon annan motsvarande orsak
saknar förutsättningar att bedöma betydelsen av sitt samtycke och inte heller
har någon laglig företrädare, eller om patienten inte kan ge sitt samtycke på
grund av att han eller hon är medvetslös eller av någon annan därmed
jämförbar orsak.
Uppgifter om patientens/kundens person och hälsotillstånd får lämnas till en
nära anhörig eller någon annan närstående då patienten/kunden är intagen för
vård på grund av medvetslöshet eller av någon annan därmed jämförbar orsak,
om det inte finns skäl att anta att patienten skulle förbjuda detta (Lagen om
patientens ställning och rättigheter, § 13).
8. Principer för skydd av
registret

Patientuppgifterna får endast behandlas av vårdpersonal och deras
assistenter som deltar i vården vid varje givet tillfälle. Uppgifter får endast
behandlas i den omfattning som uppgifterna förutsätter.
A. Manuellt material förvaras i låsta arkiv och som endast de personer som
anges i sekretessbestämmelserna har tillgång till.
B. Elektroniskt material skyddas med hjälp av elektroniska användarrättigheter.
Cheferna fastställer individuellt användarrättigheterna för personalen beroende
på deras arbetsuppgifter.
Såväl programvaror som datorer har individuella användarnamn och
lösenord som inte får överlämnas till andra.
Lösenorden ska bytas ut tillräckligt ofta och måste vara tillräckligt
komplicerade.
Användningen av datasystemen och uppgifterna de innehåller
övervakas enligt användarnamn.

9. Rätt till insyn och
utövande av rätten till insyn

Patienten/kunden har utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att få veta
vilka uppgifter om honom eller henne som har registrerats i personregistret
(Personuppgiftslagen 26–28 §).
Minderåriga personers rätt till uppgifter om sig själva följer de allmänna
bestämmelserna om talerätt. Minderåriga personer under 15 år som med
beaktande av sin ålder och utveckling kan fatta beslut om vården kan
självständigt utnyttja rätten till insyn. Om en minderårig person som kan fatta
beslut om sin vård förbjuder överlåtelse av sina uppgifter till en
vårdnadshavare har vårdnadshavaren inte rätt till insyn i patientregistret.
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Myndigheter har rätt till uppgifter i registret i enlighet med lagen om
offentlighet i myndigheters verksamhet (6.4.2 och 6.4.3).
Rätten till insyn kan endast nekas i undantagsfall. Rätt till insyn kan inskränkas
till exempel om informationen kan medföra allvarlig fara för patientens/kundens
hälsa eller vård eller för någon annans rättigheter.
Begäran om insyn ska göras i samband med besök eller med en egenhändigt
undertecknad eller på annat pålitligt sätt bestyrkt handling.
Blanketter för detta ändamål finns tillgängliga i receptionen.
Patienten/kunden har rätt att ta del av patientuppgifter om sig själv eller på
begäran få dem i skriftlig form. Personen som utövar sin rätt till insyn ska
bestyrka sin identitet.
Tillfälle att ta del av uppgifterna ska beviljas utan obefogat dröjsmål och
uppgifterna ska lämnas i begriplig form. Vid behov ska uppgifterna förklaras av
en person med kunskap om ämnet.
Rätten till insyn kan utövas gratis en gång om året.
10. Rättelse av uppgifter

Den registeransvariga ska utan obefogat dröjsmål på eget initiativ eller på
yrkande av patienten rätta, utplåna eller komplettera en personuppgift som
ingår i patientregistret och som med hänsyn till ändamålet med behandlingen
är oriktig, onödig, bristfällig eller föråldrad (Personuppgiftslagen 29 §).
Rättelseyrkanden ska göras skriftligen till enhetens chefsläkare. Blanketter
för rättelseyrkande finns tillgängliga i receptionen.
Beslut om ändring av patientuppgifterna fattas av den behandlande
läkaren. Om den behandlande läkaren inte längre arbetar på vårdenheten
ska yrkandet vidarebefordras till chefsläkaren som beslutar vilka åtgärder
yrkandet förutsätter.
Om patientens/kundens yrkande är befogat kommer rättelsen att göras av en
it-specialist med särskilda befogenheter att göra ändringar i patientregistret.
Eventuella felaktiga anteckningar stryks över eller överförs till en bakgrundsfil
så att både den felaktiga och den rättade anteckningen kan läsas senare.
Namnet på den som har gjort en rättelse, dennes tjänsteställning samt datum
för rättelsen ska framgå i journalhandlingarna. (Social- och
hälsovårdsministeriets förordning om journalhandlingar 298/2009)

11. Eventuella övriga
rättigheter

Uppgifterna i patientregistret omfattas av sekretess. Den registrerade
behöver inte uttryckligen förbjuda överlåtelse av uppgifterna.
Enligt 30 § i personuppgiftslagen har ”den registrerade har rätt att förbjuda den
registeransvarige att behandla uppgifter som gäller honom själv för
direktreklam, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring samt för
marknads- och opinionsundersökningar.”
Patienten/kunden eller en laglig företrädare kan när som helst dra tillbaka
sitt samtycke.

12. Förvaring, arkivering och
förstöring

Journalhandlingarna förvaras i enlighet med social- och
hälsovårdsministeriets förordning 298/2009.
Journalhandlingarna förstörs så att utomstående inte får kännedom om dem.

13. Förvaltning av registret

Tieto Oyj ansvarar för registrets tekniska förvaltning.
För NEO Terveys Oy:s del ansvarar verkställande direktör Matti Markkula för
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datasystemets funktionalitet och tekniska säkerhet.
Chefsläkare Jussi Rantanen är sekretessansvarig på NEO Terveys Oy.
Personalen har fått utbildning och anvisningar i samband med införande av
nya programvaror. IT-stödpersoner och huvudanvändare har genomgått mer
omfattande utbildningar. Nya anställda får utbildning och handling som en
del av sin inskolning.
Personalen har tystnadsplikt som del av sina anställningsavtal.

