Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt
Hälso- och sjukvårdslagen med bestämmelser om register över patientuppgifter ändrades 1.5.2011 - Patientregisteruppgifterna inom HNS utgör
ett patientuppgiftsregister
INFORMATION TILL PATIENTER OM UTLÄMNANDE AV JOURNALUPPGIFTER
En god vård förutsätter att vårdpersonalen i samband med vården har tillgång till alla nödvändiga uppgifter om patientens hälsotillstånd och de undersökningar som gjorts. Det är därför viktigt att uppgifter
om patientens tidigare sjukdomar och behandlingar i början av en vårdrelation kan användas och lämnas vidare mellan organisationerna.
I hälso- och sjukvårdslagen som trädde i kraft 1.5.2011 bestäms att patientregistren och arkiven för
journalhandlingarna när det gäller primärvården och den specialiserade sjukvården inom samma sjukvårdsdistrikt utgör ett gemensamt register över patientuppgifter. Ett gemensamt patientregister innebär
att patientens journal kan användas av alla medarbetare som är delaktiga i patientens vård oberoende
av i vilken organisation inom sjukvårdsdistriktet de tjänstgör och i vilken organisation journalanteckningarna har gjorts.
Psykiatriska journaler är omgärdade med större sekretess: om en patient som varit i psykiatrisk vård
får vård vid andra än psykiatriska enheter ser läkarna vid dessa andra vårdenheter en sammanställning av den psykiatriska vården men ingen detaljerad information. De detaljerade uppgifterna om den
psykiatriska vården finns däremot tillgängliga bara hos de psykiatriska enheterna.
Även journaler inom medicinsk genetik är omgärdade med större sekretess på samma sätt som de
psykiatriska journalerna.
Patientuppgifter får användas endast i den omfattning som vårdrelationen förutsätter och användningen och utlämnandet av patientuppgifterna mellan organisationerna följs upp kontinuerligt för alla patienters och användares del med hjälp av loggdata.
Patienten kan dock välja att förbjuda utlämnandet av sina patientuppgifter vid en annan verksamhetsenhet som omfattas av patientuppgiftsregistret för HNS verksamhetsområde. Till exempel kan en patient som får vård inom specialistvården förbjuda utlämnandet av sina uppgifter till en hälsovårdscentral
eller vice versa. Förbudet gäller tills vidare och det kan återtas när som helst.
Om en patient överförs från specialistvård till fortsatt vård t.ex. till en enhet inom socialservicen behövs
alltid patientens skriftliga samtycke till utlämnandet av uppgifterna.
Mer detaljerad information finns på HNS webbplats http://www.hus.fi/ Patienter och anhöriga -> Patientguide -> Patientregister, blanketter och anmärkningar, se Information till patienten (information enligt 9 § i hälso- och sjukvårdslagen). Ni kan också be om mer omfattande information av HNS personal.

