TIETOA POTILAILLE JA LÄHEISILLE

KERÄÄMME TIETOA
MONISTA POTILAISTA
Tiedot auttavat meitä
parantamaan hoidon laatua.

regiongavleborg.se

Näin tallennamme
tietoja laaturekisteriin
KANSALLINEN LAATUREKISTERI NÄIN TIETOJASI KÄYTETÄÄN
Laaturekisterin tietoja käytetään
ON TERVEYDENHUOLLON
terveydenhuollon parantamiseksi.
PARANTAMISTA VARTEN
Tietoja voidaan myös käyttää tilastojen

Monille eri sairauksille ja hoitomuodoille
on oma laaturekisteri.
Rekisteriin keräämme tietoa mahdollisimman monista potilaista. Tiedot
koskevat potilaan kokemista vaivoista,
tarjottavista hoitomuodoista, sekä
hoidon vaikutuksesta. Tietojen avulla
voidaan määritellä mitkä työtavat,
hoitomuodot ja lääkkeet antavat
parhaimman tuloksen, samoin kuin
mitä hoitomuotoja ei enää kannattaisi
käyttää. Mitä enemmän potilaita, sitä
parempi analyysi. Laaturekisterin tietoja
käytetään myös eri hoitoyksiköiden
hoidon laadun vertaamiseen.

laatimiseen, ja eettisen tarkastuksen
jälkeen myös tutkimukseen. Joskus
laaturekisterin tietoja yhdistetään
muiden terveydenhuoltoa ja kansaa
koskevien rekisterien kanssa. Tilastoja
esittäessä yksityisen henkilön tietoja ei
voida koskaan erottaa. Kun tietojasi ei
enää tarvita terveydenhuollon parantamiseksi, poistetaan tietosi rekisteistä.

Tietojen kerääminen rekisteriin ei vaikuta
hoitoosi tällä hetkellä. Tiedot kuitenkin
auttavat meitä parantamaan hoitoa
tulevaisuudessa. Siitä on apua monille
potilaille.

NÄILLÄ IHMISILLÄ ON OIKEUS
POTILASTIETOIHISI

NÄMÄ TIEDOT REKISTERÖIDÄÄN
Laaturekisteriin kerätään tietoa
terveydentilastasi ja saamastasi
hoidosta. Rekisteröitävät tiedot ovat
muun muassa henkilötunnus, hoitoyhteydet, diagnoosi ja hoito. Joskus tallennetaan tietoa myös potilaan täyttämästä
kyselylomakkeesta.

NÄIN TIETOJASI SUOJATAAN
Potilastietoja suojataan useilla laeilla;
julkisuus- ja salassapitolaeilla, potilaslailla
ja henkilötietolailla. Tiedoilla on yhtä
vahva turva kuin potilaskertomuksilla.

Niillä hoidon tarjoajilla, jotka rekisteröivät tietosi, on mahdollisuus lukea tietosi
elektroonisesti. Myös erityisen luvan
saaneilla henkilöillä, jotka työskentelevät rekisterin kanssa, on pääsy yksittäisten
henkilöiden tietoihin elektroonisesti.
Muut henkilöt voivat anoa oikeutta
yksittäisten potilaiden tietojen
saamiseen laaturekisteristä.
Tietoja luovutetaan ainoastaan silloin,
kun on täysin varmaa, ettei potilaalle tai

hänen läheisilleen koidu minkäänlaista
harmia. Käytännössä tämä tarkoittaa
sitä, että ainoastaan tutkijoilla on
mahdollisuus yksittäisiin tietoihin.
Tutkijan täytyy myös saada hyväksyntä
eettiseltä toimikunnalta laaturekisterin
tietojen käyttämiseen.

LAATUREKISTERIN
TURVALLISUUSJÄRJESTELMÄ
Henkilöiden, joilla on oikeus
laaturekisterin tietoihin, tulee kirjautua
rekisteriin päästäkseen käsiksi tietoihin.
Pelkkä salasana ei riitä kirjautumiseen.
Tavallisesti he tarvitsevat myös henkilökohtaisen henkilöllisyystunnistuskortin,
jonka he yhdistävät tietokoneeseen tai
kortinlukulaitteeseen.
Turvajärjestelmä palvelimille, joille
tiedot tallennetaan, on tiukka. Käsittelytapa on sama kuin pankkitiedoilla ja
muilla arkaluontoisilla tiedoilla.
Internetin kautta lähetettävät tiedot
hoitoyksiköiden ja laaturekisterin
palvelimen välillä on salattu.

OIKEUTESI
Tässä hoitoyksikössä tallennamme
tietoja laaturekisteriin. Mikäli et halua
tietojasi tallennettavan laaturekisteriin,
on sinulla oikeus kieltäytyä siitä.
Kerro tästä henkilökunnalle.

Sinulla on myös muita oikeuksia
• Sinulla on oikeus pyytää sinusta
rekisteröityjä tietoja itsellesi kerran
vuodessa maksutta.
• Sinulla on oikeus koska tahansa muuttaa tai poistaa sinua koskevat tiedot
rekisteristä.
• Sinulla on oikeus saada tietoa siitä,
mitkä hoitoyksiköt ovat käyttäneet
tietojasi ja koska tietoja on käytetty.
• Mikäli tietojasi käytetään henkilötietolain vastaisesti, on sinulla oikeus
vaatia tietojen korjaamista ja tietyissä
tapauksissa vahingonkorvausta.
Vaatiaksesi jotakin näistä oikeuksista tulee
sinun ilmoittaa siitä kirjallisesti. Ota yhteyttä
tämän hoitoyksikön henkilökuntaan
saadaksesi lisää tietoa mihin voit ottaa
yhteyttä vaatimuksessasi.

Lisäkysymyksiä?

Lue lisää laaturekisteristä
kvalitetsregister.se

Region Gävleborg
026-15 40 00, vxl
rg@ regiongavleborg.se
regiongavleborg.se
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Keskustele lääkärisi tai
sairaanhoitajan kanssa.

