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Registeransvarig Kimitoöns kommun, Ledande läkare Janne Orava, Vretavägen 19, 25700 Kimito, 

tfn (02) 426 00. 

Kontaktperson 

 

Kimitoöns kommun, Omsorgsavdelningens förvaltningschef Karin Simola, 

Vretavägen 19, 25700 Kimito, tfn (02) 426 00. 

Registrets namn Abilita Företagshälsovård patientregister 

Ändamål och rättslig grund 

för behandling av 

personuppgifter 

 

Syftet med registret är registrering av uppgifter om hälsa hos och 

arbetsförhållanden för den personal som vårdas vid Kimitoöns hälsocentrals 

företagshälsovårdsenhet. Uppgifterna i systemet används vid produktion och 

fakturering av tjänster samt statistikföring. Systemet ger även data till 

arbetsgivarens verksamhetsberättelse om företagshälsovården. Patienternas 

journaluppgifter sparas inte i företagets arbetsgivarberättelse. 

Behandling av uppgifter om hälsa och sjukdom. 

Behandling av patient- och klientuppgifter. 

Statistikföring och planering av den registeransvariges egna verksamhet. 

Patientregisteruppgifter får användas endast till ett bestämt ändamål om inte 

annat föreskrivs i lag. 

Patientregisteruppgifter kan användas till den registeransvariges egna 

vetenskapliga forskning. 

Registrets datainnehåll Patientens namn, personbeteckning, kontaktuppgifter. 

Kontaktperson som patienten meddelat, en minderårigs vårdnadshavare. 

Hälsotillståndsuppgifter och andra uppgifter vilka är behövliga med hänsyn till 

patientens vård. 

Övriga uppgifter som är behövliga med hänsyn till patientens vård. Exempelvis 

samlas vid behov uppgifter som andra verksamhetsenheter inom Social- och 

hälsovården under förutsättning att patienten har gett sitt tillstånd till denna 

datainsamling. 

Förteckning över patientregistrets delregister: 

Laboratorie 

Medicinlista och eRecept 

Mätdata 

Patientdata 

Patientjournal och eArkiv 

Patientvård 

Remiss och epikris 

SMS-funktioner 
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Tidsbeställning 

Vaccinationer 

Webbokning 

Personuppgifternas 

bevaringstid 

SHM:s förordning om journalhandlingar 298/2009 iakttas vid upprättandet av 

journalhandlingar samt förvaring av dem och annat material som hänför sig till 

vård. 

Likaså följs arkivlagen 831/1994 och arkivverkets anvisningar vid förvaring av 

journalhandlingar. 

Bestämmelserna i Lag om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- 

och hälsovården 159/2007 och Lag om klienthandlingar inom socialvården 

254/2015 iakttas. 

Regelmässiga uppgiftskällor Patient: uppgifter som patienten angett eller kontaktuppgifter från 

Befolkningsregistercentralen. 

Vårdpersonal: uppgifter som har uppkommit i samband med vård och 

undersökning. 

Uppgifter som har fåtts från andra källor och grund för erhållande av uppgifter: 

- Epikriser från specialsjukvården. 

- Laboratoriesvar från externa laboratorier. 

- Röntgenutlåtanden från externa producenter/system. 

- Vårdsammandrag från andra serviceproducenter med vilka organisationen har 

avtal om köptjänst eller vilka fungerar som servicesedelproducenter för 

organisationen. 

Regelmässigt utlämnande av 

uppgifter 

Patientuppgifter är sekretessbelagda och personalen har tystnadsplikt. 

Patientuppgifter kan utlämnas (lag om patientens ställning och rättigheter 

(785/1992) 13 §, ändring 653/2000): 

- Med patientens samtycke. Om patienten saknar förutsättningar att bedöma 

betydelsen av samtycke, får uppgifter utlämnas med samtycke av patientens 

lagliga företrädare (se s. 6). 

- Med stöd av en uttrycklig lagbestämmelse. 

- Verksamhetsenheten/SHM kan bevilja tillstånd till att få 

patientregisteruppgifter för vetenskaplig forskning (lag om offentlighet i 

myndigheternas verksamhet (621/1999) 28 §) 

- Till myndigheter som upprätthåller hälsovårdens riksomfattande register för 

undersöknings-, planerings- och statistikändamål ( Lag om riksomfattande 

personregister för hälsovården (556/1989) 3 §, lag om smittsamma sjukdomar 

(583/1986) 23 a §) Hälsovårdens riksomfattande register är för tillfället:  

Av THL upprätthållna : 
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- vårdanmälningsregister, 

- register för födda barn, 

- register för avbrytande av graviditet och sterilisering 

- cancerregister, 

- missbildningsregister, 

- synskadaregister och 

- register för smittosamma sjukdomar 

Register upprätthållna av läkemedelsregistret: 

- register för mediciners bieffekter,  

- implantatregister och 

- register för uppföljning av narkotika. 

Andra möjliga personer som emottar utlämnade uppgifter och grunden för 

utlämnandet: 

- i en eftervårdssituation kan man med patientens muntliga samtycke som har 

antecknats i patientregistret, utlämna uppgifter till en av patienten 

individualiserad annan verksamhetsenhet eller yrkesperson inom hälsovården. 

- med patientens skriftliga samtycke eller med stöd av en uttrycklig 

lagbestämmelse kan uppgifter utlämnas till ett försäkringsbolag. 

Utlämnade av uppgifter till andra system/serviceproducenter: 

- Elektroniska recept och journalhandlingar arkiveras till Kanta-systemet 

- Laboratorieremisser till externt laboratoriesystem/serviceproducent. 

- Röntgenremisser till externt röntgeninformationssystem/serviceproducent. 

- Patientuppgifter, diagnoser och medicinering till Raisoft. (På kommande.) 

- Faktureringsuppgifter till systemet Abilita ekonomiförvaltning. 

- Användningsloggar till Neotide. 

- Besöks- och vårddygnsstatistik samt statistik om vårduppgifter till Exreport. 

Hantering av uppgifter 

utanför EU eller EES 

Alla uppgifter finns inom Europeiska Unionen och överlämnas ej utanför EU. 

Principer för registerskydd 

och registersäkerhet 

Manuellt material: Patientuppgifter i pappersform förvaras otillgängliga från 

obehöriga. 

ADB-register: Patientuppgifter är sekretessbelagda. Patientuppgifter får inte 

utlämnas till utomstående.. Patientuppgifter kan endast användas av personer 

som deltar i vården av patienten eller därtill anknutna uppgifter.(Lag om 

patienters ställning och rättigheter (785/1992). Den registeransvarigas högsta 
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ledning beslutar om organisatoriska lösningar och ger användarrättigheter till 

arbetstagare i den omfattning som arbetsuppgifterna kräver. 

Skydd och förvaringssätt av patientuppgifter: 

- Patientuppgifter behandlas med hjälp av automatisk databehandling (ADB) . 

Uppgifter på datorer används med användarkoder och lösenord. Användningen 

av patientuppgifter övervakas bl.a. med tillräckliga tekniska metoder. 

- Till patientregistret finns ingen direkt yttre nätkontakt och patientregistret är 

skyddat från utomstående användning. 

 

Den registrerades 

rättigheter  

Den registrerade har rätt att begära tillgång till personuppgifter som gäller personen i 

fråga och får be om korrigering, radering eller begränsad hantering av uppgifterna. 

Skriftlig förfrågan krävs. 

Den registrerade har rätt att återkalla eventuellt samtycke. 

Den registrerade har rätt att besvära sig om personuppgiftsbehandlingen hos 

tillsynsmyndigheten. 


