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Utgivningsdatum/Uppdaterad

21.2.2019
Datasystemets namn

Pegasos hälsodatasystem
Ansvarig för datasystemet

Social- och hälsovårdssektorn

Ansvarsenhet och -person för datasystemet

Helsingfors stad
Social- och hälsovårdssektorn
direktör för hälsovårds- och missbrukartjänster
Andra linjen 4A
PB 6000
00099 HELSINGFORS STAD
Ändamål med datasystemet

I datasystemet behandlas grunduppgifter om klienten/patienten, administrativa uppgifter som
hänför sig till ordnandet av vården, uppgifter om hälsa och sjukdom samt
patientfaktureringsuppgifter.
Syftet med systemet är att ordna öppen vård och vård på bäddavdelningen samt hälsovård för
klienten/patienten, behandla uppgifter om klientens hälsa, sjukdom och funktionsförmåga,
hantera uppgifter om klient- och patientavgifter samt samla in betalningsuppgifter.
Informationskällor

Uppgifterna i patientregistret fås av klienten/patienten eller hans eller hennes representant och
de upprätthålls utifrån de erhållna uppgifterna samt utifrån de uppgifter som uppstått vid
vårdenheterna.
Personuppgifterna om och kontaktuppgifterna till klienterna/patienterna från Helsingfors fås
från befolkningsregistret och övriga nödvändiga grunduppgifter sparas i datasystemen när
vårdrelationen inleds. Ändrade befolkningsregisteruppgifter uppdateras i datasystemen en
gång i veckan.
Vid behov skickas även information från kartsystemet Medigis till Pegasos utgående från
patientens adress vid fastställandet av patientens hälsostation.
HNS skickar svar på konsultationsbegäranden samt slututlåtanden för patienter som
behandlats inom HNS till Pegasos.
Uppgifterna är från åren/fr.o.m. år

2001
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Uppdateringsfrekvens

kontinuerlig
Uppgifterna är offentliga/sekretessbelagda

Uppgifterna i datasystemet är sekretessbelagda
(lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet 621/1999 24 §)

Datasystemets offentliga adress

saknas

HELSINGFORS STAD

DATASYSTEMBESKRIVNING BASERAD 3 (3)
PÅ OFFENTLIGHETSLAGEN

Offentliga uppgifter enligt uppgiftskategorier

Datasystemet innehåller inga offentliga uppgifter.

Sekretessbelagda uppgifter

Grundläggande uppgifter (personuppgifter, kontaktuppgifter och uppgifter om närstående) om
klienterna/patienterna, uppgifter om öppen- och bäddavdelningsvård samt uppgifter om
klienternas/patienternas hälsa, sjukdomar och funktionsförmåga såsom:
– uppgifter om ordnandet av vård (uppgifter om tidsbokningar, köer och vårdbokningar, besök samt
vårdperioder)
– uppgifter om hälsa och sjukdom (medicinska riskuppgifter, uppgifter om funktionsförmåga)
– laboratorie- och röntgenremisser samt -svar, utlåtanden och intyg, konsultationsbegäranden och svar
– remisser
– uppgifter om diagnostisering samt planering, genomförande, uppföljning och utvärdering av vård,
vårdrespons samt slututlåtanden om vården
– klientfaktureringsuppgifter
– plan- och genomförandeuppgifter för hemvården
– hemvårdens beslut
Personuppgifter för de som registrerat uppgifter, det vill säga användarna av systemet.

