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1  
Registrets namn 

Hälsotjänster 
 

2 
Registerförare 

Hälsovårdscentralen 

3 
Registeransvarig 

Grundtrygghetsdirektören 

4 
Kontaktperson i 
registerärenden 

Befattning 

Ledande skötaren 
Ansvariga tandläkaren 
Adress 

Hangö hälsovårdscentral 
Esplanaden 85 
10900 Hangö 
Övriga kontaktuppgifter (t.ex. telefonnummer under tjänstetid, e-postadress) 

040 053 7215, sirpa.jyrkkanen@hanko.fi (ledande skötare) 
040 135 9571, pirta.liljekvist@hanko.fi (ansvarig tandläkare) 

5 
Ändamål och 
grunder för 
behandling av 
personuppgifter 

Personuppgifterna används för att planera, genomföra, följa upp och utvärdera samt fakturera 
för kundens/patientens hälso- och sjukvård. Informationen i systemet används även till att 
producera tjänsterna och föra statistik. 

 läkar-, sjukskötar- och hälsovårdarmottagning 

 företagshälsovård 

 rådgivningsbyråer 

 skolhälsovård 

 barn- och ungdomsmottagning 

 mentalvårdsservice 

 arbete med missbrukare 

 munhälsovård 

 frontveteraner 

 bäddavdelning 

 fysioterapi 

 talterapi 

 regelbundna kallelser till hälsokontroller 
 

Behandlingen av personuppgifter bygger på lagstiftning: hälso- och sjukvårdslagen 
(1326/2010), lagen om specialiserad sjukvård (1062/1989), folkhälsolagen (66/1972), 13 § i 
lagen om patientens ställning och rättigheter (patientlagen, 785/1992), lagen om elektronisk 
behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007), lagen om elektroniska 
recept (61/2007), lagen om företagshälsovård (1383/2001), lagen om yrkesutbildade personer 
inom hälso- och sjukvården (559/1994), mentalvårdslagen  (1116/1990). Bestämmelser om 
utlämning av patientuppgifter ingår därtill i många speciallagar. 

 
Personuppgifterna bevaras endast så länge som det är nödvändigt med tanke på ändamålet för 
behandlingen av personuppgifterna. Med jämna mellanrum kontrolleras om bevarandet 
fortfarande är nödvändigt; om inte, ska personuppgifterna avlägsnas. Personuppgifter, vilka 
bevaras enligt vad som stadgas genom speciallagar, förvaras den tid som anges i lagen (social- 
och hälsovårdsministeriets förordningom journalhandlingar 298/2009). Dokumenten bevaras 
enligt stadens arkivstadga och arkivlagen 831/1994. 

6 
Innehåll i registret  
 

Personuppgifter som hänför sig till den sammantagna situationen för en klient/patient vid 
hälsotjänsterna; för klienten och/eller anhöriga 

 namn 

 personbeteckning 

 kontaktuppgifter 

 uppgifter om tidsbokning 

 uppgifter om vård 

 faktureringsuppgifter 
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Uppgifter om hälsotillstånd och sjukvård, daglig uppföljning och vårdplaner förs in i 
patientdatasystemet Mediatri. 
De geriatriska läkartjänsterna har upphandlats av Doctagon. Företagets läkare för in uppgifter 
om hälsotillstånd och sjukvård i patientdatasystemet Acute, som är ett underregister till 
Mediatri. 
Uppgifterna i munhälsovårdens kundregister underhålls med hjälp av patientdatasystemet 
WinHIT och det digitala bildarkivet Romexis. 
För bedömning av mentalvårdsklienternas funktionsförmåga används datasystemet Tuvatar. 
Röntgensystemet RADU, laboratoriesystemet Weblab och bildvisningsprogrammet Impax är 
tillgängliga som inköpt tjänst av HNS. 
Vid andningsundersökningar används spirometriprogramvaran Medikro. 

7 
Källor som i regel 
används för 
registret  

Klienter/patienter (med eget tillstånd), vårdplatser som erbjuder service, privata servicehem 
som producerar boendeservice och Befolkningsregistercentralen. 

8 
Ändamål för vilka 
personuppgifter i 
regel lämnas ut 

Kunduppgifter lämnas ut på lagstadgat sätt till Institutet för välfärd och hälsa för statistikföring 
utan personuppgifter (bland annat indexinformation som gäller munhälsovården). 
 
Därtill lämnas kunduppgifter ut på lagstadgat sätt till FPA:s Kanta-tjänster. 
 
Till företagshälsovården lämnas uppgifter om kundernas arbetsgivare ut. 
 
Vid behov lämnas uppgifter ut till myndigheter för att skydda personen själv med stöd av en 
lagstadgad anmälningsskyldighet (barnskydd, mentalvårdsklienter). 

9 
Överföring av 
information till 
länder utanför EU 
eller EES. 

Information överförs ej till länder utanför EU eller EES. 

10 
Principer för skydd 
av registret 

A. Manuella uppgifter 

Manuella uppgifter förvaras i ett låst arkiv. 
B. Uppgifter som ska behandlas elektroniskt 

Inloggning i datasystemen görs endast med användarkod och lösenord. Databasen på servern 
är skyddad med användarkod och lösenord. 
 
Användarrättigheter och användarkod beviljas endast de personer som använder programmet. 
Användarkoden beviljas samtidigt som användarrättigheterna. Användarrättigheten upphör 
när personen lämnar de arbetsuppgifter hen beviljats användarrättigheten till. Samtidigt 
passiveras användarkoden. Användarrättigheten är förknippad med arbetsuppgifterna och 
innehåller de begränsningar verksamheten förutsätter. Varje användare godkänner en 
förpliktelse gällande utnyttjande och sekretess av uppgifter och datasystem samtidigt som hen 
får användarrättigheterna. 
 
Patientuppgifter och uppgifter i elektroniska recept sparas i det nationella hälso- och 
sjukvårdsarkivet (receptcentret, datahanteringstjänsten) med hjälp av en teknisk förbindelse 
för åtkomst. 
 
Staden har dragit upp de praktiska riktlinjer som tillämpas i fall av dataskyddsbrott eller hot om 
brott. 

11 
Rätt till insyn 

Var och en har utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att, sedan de meddelat de fakta 
som behövs för att söka en uppgift, få veta vilka uppgifter om honom eller henne som har 
registrerats i ett personregister, eller att registret inte innehåller uppgifter om honom eller 
henne. 
 
Den registrerade kan framställa sin begäran att få kontrollera uppgifter om sig själv skriftligt till 
registrets kontaktpersoner. 
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12 
Rätt att begära 
rättelse av en 
uppgift 

Registerföraren ska utan ogrundat dröjsmål på eget initiativ eller på den registrerades begäran 
rätta, radera eller komplettera en registrerad personuppgift som med tanke på behandlingens 
ändamål är felaktig, onödig, bristfällig eller föråldrad. 
 
En lagenlig begäran om rättelse av felaktig uppgift ska framställas till registrets kontaktperson; 
begäran ska framställas skriftligt. 
 
Om begäran om rättelse inte bifalls, ges den registrerade ett skriftligt intyg över orsakerna till 
avslaget. 

13 
Förbudsrätt 

Uppgifterna i klientinformationssystemet är sekretessbelagda. De överlåts inte om den som 
begär information eller får den inte har lagstadgad rätt att få information. Den registrerade 
behöver inte visa upp något särskilt förbud mot utlämnande av uppgifter. 
 
Endast de som deltar i vården av patienten eller i andra uppgifter och undersökningar i 
samband med vården får använda patientuppgifterna (13 § i lagen om patientens ställning och 
rättigheter 785/1992). 

14 
Information till 
den registrerade 

Uppgifterna har lämnats av kunden/patienten i början av vårdrelationen. 
 
Dataskyddsbeskrivningen finns till påseende på stadens hemsidor. 

15 
Registerförvaltning 

Den registeransvariga har huvudansvaret för innehållet. 
 
Kontaktpersonen svarar för de praktiska åtgärderna och även för att dataskyddsbeskrivningen 
hålls uppdaterad. 

 


