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Mall på patient-

inform ation 
Personregister inom  hälso- och sjukvården innehåller känslig 
inform ation om  m ånga personers hälsa. D et är viktigt att patienter, 
som  läm nar ifrån sig personuppgifter om  sin hälsa har förtroende 
för hur uppgifterna hanteras. 

D atainspektionens m all på patientinform ation ställer krav på att 
hälso- och sjukvården är organiserad så att dataskyddet är väl 
tillgodosett. D et behöver bland annat finnas enhetliga rutiner för 
tilldelning av behörighet och kontroll av vem  som  läst 
patientjournaler genom  till exem pel åtkom stloggar. 

D atainspektionens allm änna råd är rekom m endationer om  hur de bindande 
kraven avseende skydd av inform ation i landskapslagen (2007:88) om  
behandling av personuppgifter inom  kom m unal- och landskapsförvaltningen 
(personuppgiftslagen) kan uppnås inom  hälso- och sjukvårdsproducenter 

(Å lands hälso- och sjukvård) i offentlig regi. 

D atainspektionen 

den 15 novem ber 2012 
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M all på patientinform ation 

1111 Reg isteransvarigReg isteransvarigReg isteransvarigReg isteransvarig     
Å lands hälso- och sjukvård (Å H S) 
PB 1091, 22 111 M arieham n 
E-post: info@ ahs.ax 
 
 

2222 Reg isterb iträde Reg isterb iträde Reg isterb iträde Reg isterb iträde     
Tjänstem an1 som  den registrerade/patienten kan kontakta i ärenden som  gäller behandling 
av personuppgifter. 
 
N am n:_______________________________________________________________________ 
Tjänstebeteckning/arbetsuppgift:_________________________________________________ 
Telefonnum m er:_______________________________________________________________ 
 

3333 Reg istrets nam nReg istrets nam nReg istrets nam nReg istrets nam n    
T.ex. patientregister (registret över patientuppgifter) 
 

4444 Reg istrets användningsändam ålReg istrets användningsändam ålReg istrets användningsändam ålReg istrets användningsändam ål    
- Planering och förverkligande av undersökning/vård av patienter 

 
- Statistikföring och planering av Å H S:s egen verksam het 

 
Patientregisteruppgifter får endast användas för ett bestäm t ändam ål om  inte annat 
föreskrivs i lag. Patientregisteruppgifter kan användas till den registeransvarigas egna 
vetenskapliga forskning. 
 
Förteckning över patientregistrets delregister: T.ex. tidsbeställning, rådgivning, 
skolhälsovård, m ottagning, socialarbetarnas uppgifter, näringsterapeuters uppgifter, 
psykologers uppgifter. 
 

5555 I patientreg istret sparade uppg ifterI patientreg istret sparade uppg ifterI patientreg istret sparade uppg ifterI patientreg istret sparade uppg ifter    
- Patientens nam n, personbeteckning och kontaktuppgifter 
- Kontaktperson som  patienten m eddelat, en m inderårigs vårdnadshavare 
- U ppgifter över hälsotillstånd och andra uppgifter som  behövs för att kunna ge 

patienten adekvat vård 
- Ö vriga uppgifter som  behövs för att kunna ge patienten vård. T.ex. finns vid behov i 

delregister uppgifter som  socialarbetare, näringsterapeuter, psykologer m .fl. sam lar 
in i sitt arbete.  
 

A lla patientregisteruppgifter bildar en logisk helhet. Patientuppgifter, som  annan 
vårdpersonal såsom  t.ex. socialarbetare, näringsterapeuter och psykologer antecknar, 
sparas i delregister.  
                                                
1 A vser anställd som  har tillräcklig kom petens och utbildning att utföra de arbetsuppgifter som  ansvaret 
m edför. Förutsätter tydliga instruktioner från registeransvarig ifråga om  behandlingen av personuppgifter. 
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M all på patientinform ation 

 
5.1 Sedvanliga uppgiftskällor 

Patient: U ppgifter som  patient uppgivit. 
 
Vårdpersonal: U ppgifter som  har uppkom m it i sam band m ed vård och undersökning. 
U ppgifter som  erhållits från andra källor och grund för erhållande av uppgifter. 
 

6666 U tläU tläU tläU tläm nande av patientuppg ifterm nande av patientuppg ifterm nande av patientuppg ifterm nande av patientuppg ifter    
- Patientuppgifter är sekretessbelagda och personalen har tystnadsplikt 

 
- Patientuppgifter kan läm nas ut (lag om  patientens ställning och rättigheter (FFS 

785/1992) 113 §, ändring (653/2000): 
 

1. M ed patientens sam tycke. O m  patienten saknar förutsättningar att bedöm a 
betydelsen av sam tycke, får uppgifter läm nas m ed sam tycke av patientens 
lagliga företrädare 
 

2. M ed stöd av uttrycklig lagbestäm m else 

7777 RegelbundeRegelbundeRegelbundeRegelbundet t t t u tu tu tu tläm nande av patientuppg ifterläm nande av patientuppg ifterläm nande av patientuppg ifterläm nande av patientuppg ifter    
U tläm nandet sker till Institutet för hälsa och välfärd (TH L) som  upprätthåller riksom fattande 
register för statistik enligt 1 § lag om  riksom fattande register för hälsovården (FFS 
556/1989). 
 
D e riksom fattande registren är 
 

• Vårdanm älningsregistret inom  hälso- och sjukvården 
• Vårdanm älningsregistret inom  prim ärvården 
• Registret över födelser 
• A bort- och steriliseringsregistret 
• C ancerregistret och m assundersökningsregistret 
• M issbildningsregistret 
• Synskaderegistret 
• Im plantatregistret 

 
 
U tläm nande av patientuppgifter och grunden för utläm nande till______________________ 
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________2 
  

                                                
2 I sam band m ed eftervård kan m ed patientens sam tycke uppgifter läm nas till annan vårdpersonal eller m ed 
patientens skriftliga sam tycke eller m ed stöd av uttrycklig lagbestäm m else kan uppgift läm nas till ett 
försäkringsbolag. A nteckning ska göras i patientregistret. 
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M all på patientinform ation 

 

8888 Skydd  av patientuppg ifternaSkydd  av patientuppg ifternaSkydd  av patientuppg ifternaSkydd  av patientuppg ifterna    
8.1 A llm änna principer 

Patientuppgifterna är m ed stöd av lagstiftning sekretessbelagda. Patientuppgifter får 
således inte läm nas till utom stående. Patientuppgifter får enligt lag om  patienters ställning 
och rättigheter (785/1992) endast användas av behörig personal som  deltar i vården av 
patienten eller som  har därtill hörande uppgifter. Ledningen för Å H S beslutar om  
organisatoriska lösningar och ger användarrättigheter till arbetstagare i den om fattning 
som  arbetsuppgifterna det kräver. 
 
8.2 Skydd och förvaring av patientuppgifter 

Patientuppgifter behandlas m ed autom atisk databehandling (A D B) 
 

• Å tkom st till uppgifter erhålles genom  användarkoder, och  
• Lösenord, sam t 
• Å tkom sten till patientuppgifter övervakas m ed tillräckliga tekniska uppgifter vilka är 

 
_______________________________________________________________________  

 

Patientregistret är inte åtkom ligt genom  yttre nätkontakt (internet) 

• Patientregistret är skyddat från utom stående användning 

• På annat sätt genom  _____________________________________________________3 

 

För att ta del av patienthandlingar ska följande allm änna principer vara uppfyllda: 

 

_____________________________________________________________________________ 

 
  

                                                
3 T.ex. genom  övervakning av patientjournaler och – kartotek. 
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M all på patientinform ation 

9999 D en reg istrerades rätt till insynD en reg istrerades rätt till insynD en reg istrerades rätt till insynD en reg istrerades rätt till insyn    
9.1 Rätten till insyn innebär att patienten har rätt att granska sina egna 

personuppgifter. 

Rätten till insyn ska ske utan onödigt dröjsm ål. Rätten till insyn ges till exem pel inte om  
inform ationen kan m edföra allvarlig fara för den registrerades hälsa eller vård eller för 
någon annans rättigheter. 
 
På ansökan kan var och en, oavsett sekretessbestäm m elserna, få inform ation om  ens egna 
personuppgifter behandlas i register eller inte. Inform ation som  läm nas en gång per 
kalenderår ska vara gratis.     
 
9.2 Tillvägagångssätt 

En ansökan om  att få inform ation görs i sam band m ed ett personligt besök eller m ed en 
egenhändigt undertecknad ansökan. 
 
A nsökan riktas till ____________________________________________________________ 
 
Beslut fattas av ______________________________________________________________ 
 
Patienten är skyldig att styrka sin identitet. 
 
U ppgifterna ges av en därtill berättigad läkare eller av annan behörig vårdpersonal. 
Patienten har rätt att bekanta sig m ed och se patientuppgifter om  sig själv och på ansökan 
få dem  skriftligt. 
 

10101010      R ättelse av uppg iftRättelse av uppg iftRättelse av uppg iftRättelse av uppg ift    
10.1 Skyld ighet att rätta uppgift 
Å H S ska utan onödigt dröjsm ål på eget initiativ eller på yrkande av patienten rätta, utplåna 
eller kom plettera en personuppgift som  ingår i ett patientregister och som  m ed hänsyn till 
ändam ålet m ed behandlingen (patientregistrets ändam ål) är oriktig, onödig, bristfällig eller 
föråldrad.  
 
10.2 Tillvägagångssätt 
A nsökan om  rättelse görs skriftligen.  
 
A nsökan riktas till___________________________________________________________ 
 
Beslut fattas av______________________________________________________________ 
 
Ifall patientens begäran är berättigad, ska rättelsen göras av vårdpersonal som  är 
berättigad därtill. M öjliga felaktiga anteckningar överstreckas eller flyttas till en 
bakgrundsfil så att både den felaktiga och rättade anteckningen senare kan läsas. N am n 
och befattning på den som  utför rättelsen sam t datum  för rättelsen ska fram gå ur 
journalhandlingarna (social- och hälsovårdsm inisteriets förordningar om  journalhandlingar). 
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M all på patientinform ation 

 

11111111     Tillsynsm ynd ighetTillsynsm ynd ighetTillsynsm ynd ighetTillsynsm ynd ighet    
O m  Å H S inte godkänner patientens begäran om  rättelse ska patienten erhålla ett skriftligt 
intyg om  detta. I intyget ska även näm nas orsaken till att begäran inte godkänts. Patienten 
kan, om  hon eller han inte får en rättelse utförd av Å H S, begära att tillsynsm yndigheten 
prövar ärendet.  
 
Vad gäller patientjournaler är rikets personuppgiftslag (FFS 523/1999) tilläm plig och i 
konsekvens därm ed är D ataom budsm annen4 i H elsingfors tillsynsm yndighet. D et 
förutsätter dock att det inte är fråga om  att göra m edicinska bedöm ningar.  
 
Till den del det gäller tillsynen över övriga register är det D atainspektionen på Å land som  är 
tillsynsm yndighet. G äller tillsynen m edicinska bedöm ningar kan klagom ål riktas till Å lands 
landskapsregering. 
 
 

                                                
4 Enligt LL 1993:61 2 § 3 p bestäm s patientens rätt att kontrollera uppgifterna i sin journal av LL om  allm änna 
handlingars offentlighet (offentlighetslagen). Patienträttighets- och offentlighetslagen innehåller em ellertid 
inga bestäm m elser om  rättelse av uppgifter i en patientjournal. Bestäm m elser om  rättelse finns i 
journalförordningen FFS 99/2001 20 § (i riket num era F 298/2009). Enligt journalF 20 § ska rättelse ske enligt 
29 § i rikets personuppgiftslag. Således är D ataom budsm annen i riket behörig tillsynsm yndighet ifråga om  
patientjournaler vid Å H S. Beträffande övriga register är D atainspektionen på Å land behörig tillsynsm yndighet. 
 
 
 


