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1  
Registrets namn 

Äldreservicen 

2 
Registerförare 

Äldreservicen 

3 
Registeransvarig 

Äldreomsorgschefen 

4 
Kontaktperson i 
registerärenden 

Befattning 

Äldreomsorgschefen, förmannen för serviceboende 
 
Adress 

Servicecentralen för äldrevårdstjänster 
Berggatan 4 
10900 Hangö  
Övriga kontaktuppgifter (t.ex. telefonnummer under tjänstetid, e-postadress) 

040 701 6985, leena.hytti@hanko.fi (äldreomsorgschef), 040 135 9456, ann.nylund-
mallinen@hanko.fi (förman för serviceboende) 

5 
Ändamål och 
grunder för 
behandling av 
personuppgifter 

Verksamheten stöder delaktighet och aktörskap för de äldre som jämlika samhällsmedlemmar 
och stärker deras möjligheter att leva ett liv med så god hälsa och funktionsförmåga som 
möjligt. Tjänsterna produceras i samarbete med hälsotjänsterna och socialservicen. 
 
Verksamhetsformerna är  

 förebyggande tjänster 

 öppen vård 

 serviceboende 
 

Serviceboendet är ordnat i Hangö stads egen regi vid servicehuset Astrea. Därutöver 
upphandlas serviceboende av vårdhemmet Källan och servicehuset Nova.  
 
Bedömningar av klienternas funktionsförmåga och hälsotillstånd görs och hälsan följs upp; 
vård- och serviceplaner utarbetas för klienterna. 
 
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. Dokumenten bevaras 
enligt stadens arkivstadga och arkivlagen 831/1994. 

6 
Innehåll i registret  
 

Uppgifter om hälsotillstånd och funktionsförmåga för klienter vid servicecentralen för 
äldrevårdstjänster. Uppgifterna inbegriper personuppgifter som är viktiga för 
serviceproduktionen: namn, adress, personbeteckning och telefonnummer (för dem som bor 
hemma). 
 
I fråga om servicecentralens personal registreras uppgifter som behövs för utbetalning av lön 
och vissa uppgifter som gäller företagshälsovård, arbetarskydd och säkerhet i arbetet. 
 
Beslut om service och avgifter för servicecentralens klienter fattas med hjälp av Pro Consona, 
ett program för äldrearbetet. Även faktureringen av klienter görs med Pro Consona.  
 
Uppgifter om hälsotillstånd och sjukvård, daglig uppföljning och vårdplaner förs in i 
patientdatasystemet Mediatri.  
 
Läkartjänsterna för servicecentralens klienter sköts av Doctagon genom upphandling. 
Doctagons läkare för in uppgifter om hälsotillstånd och sjukvård i patientdatasystemet Acute. 
Acute är ett underregister till Mediatri. 
 
Serviceproducenterna för det upphandlade serviceboendet för in uppgifter om 
serviceboendets klienter i sina egna datasystem. Personalen vid vårdhemmet Källan (Attendo) 
skriver in uppgifter i Hilkka-systemet och personalen vid servicehuset Nova (Stiftelsen Hangö 
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servicebostäder) i systemet DomaCare. Klientuppgifter som förts in i Hilkka och DomaCare 
tillhör Hangö stad.  
 
Sekreteraren inom grundtrygghetens arbetsgrupp för utredning, bedömning och placering 
(SAS) för in uppgifter och beslut som gäller bostadsansökningar i arbetsgruppens protokoll på 
elektronisk väg.  
 
Uppgifter som behövs för löneräkning och planering av personalens arbetsskift sköts med hjälp 
av Titania-systemet. 

7 
Källor som i regel 
används för 
registret  

För klienterna: klienterna själva och deras anhöriga; Befolkningsregistercentralen, uppgifter on 
inkomst från pensionsförsäkringsbolag och FPA. 
 
För personalen: de anställda arbetstagarna. 

8 
Ändamål för vilka 
personuppgifter i 
regel lämnas ut 

Kunduppgifter lämnas ut till Institutet för välfärd och hälsa för statistikföring utan uppgifter 
som identifierar personer. 
 
Uppgifter om personalen lämnas ut till företagshälsovården och löneräkningen i den mån som 
det behövs. 

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 

Vid verksamhetsenheterna och arkiven förvaras handlingar i bevakade lokaler och/eller låsbara 
skåp. Därutöver är dörrarna alltid låsta. 
 
Serviceboendeenheterna har passerkontroll och dörrlåsning samt låsbara skåp.  
B. Uppgifter som ska behandlas elektroniskt 

De som behandlar uppgifter omfattas av tystnadsplikt. 
 
Databasen och användargränssnittet är skyddade med användarnamn och lösenord. Systemet 
används av personer som handlägger äldreservicen.  
 
Inloggning i datasystemen görs endast med användarkod och lösenord. Databasen på servern 
är skyddad med användarkod och lösenord. 
 
Anställda som får användarrätt till patientdatasystemet Mediatri undertecknar samtidigt en 
sekretess- och användarförbindelse.  
 
Kundspecifika uppgifter bevaras i den aktiva databasen så länge som det krävs för att 
handlägga kundförhållandet.  
 
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. 
 
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 
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henne. 
 
Den registrerade kan framställa sin begäran att få kontrollera uppgifter om sig själv personligt 
eller skriftligt till registrets kontaktperson eller till den registeransvariga. 

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 skriftligt till registrets 
kontaktperson. 

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. 

14 
Information till 
den registrerade 

Den registrerade har själv lämnat uppgifterna när kundförhållandet/anställningen tillkom. 
 
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. 

 


