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Sekretess- och dataskyddsförbindelse 

1 Syftet med förbindelsen 

HUS Helsingfors universitetssjukhus ansvarar för den 
mest krävande specialiserade sjukvården i Finland. Det 
är mycket viktigt för HUS att sörja för patienternas och 
personalens dataskydd och övrig informationssäkerhet. 
Det är av stor betydelse att varje arbetstagare och samar-
betspartner också deltar i detta. Syftet med denna förbin-
delse är att vägleda den som ger förbindelsen att i be-
handlingen av patientuppgifter och andra personuppgif-
ter samt i andra uppgifter handla för egen del med re-
spekt för integriteten samt i enlighet med lagstiftningen 
och HUS datasäkerhetspolicy. 

2 Konfidentiella uppgifter 

Med konfidentiella uppgifter avses i denna förbindelse 
patient- och personuppgifter samt uppgifter som 
enligt lag är sekretessbelagda. Till exempel de upp-
gifter som ingår i journalhandlingarna är enligt patient-
lagen (785/1992) sekretessbelagda, likaså enligt offent-
lighetslagen (621/1999) bland annat privata och offent-
liga samfunds affärshemligheter samt uppgifter om 
skyddsarrangemang. 

3 Användning av konfidentiella uppgifter 

Den som ger förbindelsen använder konfidentiella 
uppgifter endast för ändamål som motsvarar 
hans eller hennes arbetsuppgifter eller som 
överenskommits separat med HUS och endast i 
den omfattning som användningsändamålet förutsätter. 

4 Sekretess 

Den som ger förbindelsen hemlighåller konfidenti-
ella uppgifter och lämnar inte ut dem eller på annat 
sätt avslöjar dem för utomstående. Som utomstående be-
traktas bland annat sådana personer som arbetar för 
HUS och ett företag som producerar tjänster för HUS 
räkning och som på grund av sina arbetsuppgifter inte 
behöver konfidentiella uppgifter. 

Tystnadsplikten gäller varaktigt, dvs. tystnadsplikten 
upphör inte till exempel när anställningsförhållandet el-
ler uppdraget upphör. Om sekretessbelagd information 
dock blir offentlig senare upphör sekretessen för den in-
formation som blivit offentlig. 

5 Anmälningsskyldighet 

Den som ger förbindelsen ska utan obefogat dröjsmål 
underrätta sin chef eller någon annan part som saken till-
hör om omständigheter som kommit till hans eller hen-
nes kännedom och som äventyrar datasäkerheten. 

6 Hantering av handlingar och upptagningar 

Den som ger förbindelsen behandlar handlingar och 
upptagningar som innehåller konfidentiella uppgifter 
omsorgsfullt samt ser till att datasäkerheten är tillräck-
lig. Den som ger förbindelsen får inte utan HUS tillstånd 
föra bort handlingar och upptagningar från de lokaler 
där de huvudsakligen behandlas eller förvaras, om inte 
hans eller hennes arbetsuppgifter uttryckligen kräver 
det. Den som ger förbindelsen ser för sin del till att hand-
lingarna och upptagningarna returneras till HUS eller 
förstörs på ett separat överenskommet sätt efter att an-
vändningsändamålet har upphört. 

7 Datasystem och datakommunikationsförbin-

delser 

Den som ger förbindelsen använder HUS datasystem och 
datakommunikationsförbindelser endast för ett ändamål 
som motsvarar hans eller hennes arbetsuppgifter eller ett 
separat avtalat ändamål och med iakttagande av givna 
anvisningar. Det är särskilt förbjudet att läsa och 
behandla patientuppgifter och andra konfidenti-
ella uppgifter som datasystemen innehåller utan 
att arbetsuppgifterna kräver det. Det är också för-
bjudet att till exempel sträva efter att öka datasystemens 
användar- och administrationsbefogenheter eller utreda 
strukturen och detaljerna i datasystems- och datakom-
munikationsinfrastrukturen, om det inte finns någon 
särskild orsak till detta i anslutning till arbetsuppgif-
terna. 

Den som ger förbindelsen iakttar vid sidan av andra an-
visningar bland annat att 

- personliga lösenord och andra autentiseringsverk-
tyg inte överlåts till någon annan eller i någons be-
sittning 

- i synnerhet patientuppgifter och andra konfidenti-
ella uppgifter endast behandlas enligt HUS anvis-
ningar 

- om arbetsstationen inte övervakas ska man logga ut 
eller låsa den 

- det i användarnas verksamhet samlas logguppgifter, 
som HUS följer upp med iakttagande av förpliktel-
serna i lagstiftningen. 

8 Iakttagande av lagstiftning 

Den som ger förbindelsen iakttar Finlands och Europe-
iska unionens lagstiftning om dataskydd, datasäkerhet 
och sekretess, såsom dataskyddsförordningen (EU) 
2016/679. Den som gett förbindelsen är medveten om att 
förseelser ingrips i och att de kan medföra påföljder en-
ligt arbets-, skadestånds- och kriminallagstiftningen. 

Jag har läst denna förbindelse och förbinder mig att följa den. 
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