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Register för uppföljning och rapportering av framåtskridandet
av pilotprojektet för projektet Prevention är bäst.
(Preventio Jyrää).
1. Personuppgiftsansvarig
Helsingfors stad

2. Registeransvarig
Titel
Chefsläkare för hälsostationerna

3. Registrets kontaktperson
Titel
Projektchef
Kontaktuppgifter
Social- och hälsovårdssektorn
Hälsostationerna och inremedicinska polikliniken

Andra linjen 4 A
PB 6000
00099 Helsingfors stad

4. Ändamålen med och den rättsliga grunden för behandlingen
Ändamål med behandlingen
Uppgifterna behandlas som stöd för uppföljningen och rapporteringen av framåtskridandet
av pilotprojektet för projektet Preventio Jyrää.
Rättslig grund för behandlingen
Artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen: Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en
rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige.
Artikel 9.2 h i dataskyddsförordningen:
Behandlingen är nödvändig av skäl som hör samman med förebyggande hälso- och
sjukvård och yrkesmedicin, bedömningen av en arbetstagares arbetskapacitet, medicinska
diagnoser, tillhandahållande av hälso- och sjukvård, behandling, social omsorg eller
förvaltning av hälso- och sjukvårdstjänster och social omsorg och av deras system, på
grundval av unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt eller enligt avtal med
yrkesverksamma på hälsoområdet och under förutsättning att de villkor och
skyddsåtgärder som avses i punkt 3 är uppfyllda.
Artikel 9.3 i dataskyddsförordningen: Personuppgifter som avses i punkt 1 får behandlas
för de ändamål som avses i punkt 2 h, när uppgifterna behandlas av eller under ansvar av
en yrkesutövare som omfattas av tystnadsplikt enligt unionsrätten eller medlemsstaternas
nationella rätt eller bestämmelser som fastställs av nationella behöriga organ eller av en
annan person som också omfattas av tystnadsplikt enligt unionsrätten eller

medlemsstaternas nationella rätt eller bestämmelser som fastställs av nationella behöriga
organ.
Hälso- och sjukvårdslagen: paragraf 8 om uppföljning av högkvalitativ och evidensbaserad
vård, paragraf 12 om rapportering om hälsa och välfärd och paragraf 14 om screening av
risker.
Lag om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården, paragraf
41:
Tillhandahållare av social- eller hälsovårdstjänster har trots sekretessplikten och med stöd
av artikel 9.2 h i dataskyddsförordningen rätt att på ett identifierbart sätt behandla och
samköra kunduppgifter som har uppstått i tillhandahållarens egen verksamhet eller är
införda i tillhandahållarens egna register, om detta är nödvändigt för att den
serviceverksamhet som tjänstetillhandahållaren är ansvarig för ska kunna produceras,
följas, utvärderas, planeras, utvecklas, ledas och övervakas.
Väsentlig lagstiftning


EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016)



Dataskyddslag (1050/2018)



Hälso- och sjukvårdslag (1326/2010)



Lag om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården
(552/2019)

5. Registrets datainnehåll
- Registrets datainnehåll ersätter rapporten som ännu saknas i patientdatasystemet.
I registret behandlas följande uppgifter:
- Till pilotprojektets målgrupp hör personer som har haft graviditetsdiabetes och som
lämnat den evidensbaserade uppföljningen: Pseudokod som fåtts från verktyget
Terveyshyötyarvio, personbeteckning och namn som fåtts från patientdatasystemet.

- Dessutom samlas till registret följande uppgifter om personen för pilotprojektets rapport:
1. Kunden är inte lämplig för pilotprojektet, eftersom? Lista med alternativ: språk, bristande
digitala färdigheter/klarar inte av att använda Maisa, har flyttat, en sjukdom som hindrar
deltagande, annat, vad?
2. Maisa inte i bruk, började använda när detta erbjöds på telefon. Alternativen: ja/nej
3. Vill delta i pilotprojektet. Alternativen: ja/nej
4. Vill inte delta i pilotprojektet, behandlas inom företagshälsovården/privat
5. Vill inte delta i pilotprojektet, varför? Om personen anger skälet.
6. Resultat från Omaolos välfärdskontroll grön/gul/röd/har inte gjort kontrollen
7. Frekvens för mätning mellan besöken för gula? Varför oftare än var sjätte månad?
8. Uppföljningsblankett fyllde i/fyllde inte i
9. Laboratorieprov har tagit/har inte tagit
10. Lämnade processen, när? Orsak, om känd.

6. Regelmässiga utlämnanden av personuppgifter
Uppgifterna lämnas inte ut till tredje parter. Eventuella utlämnanden av uppgifter gäller
endast anonymiserade statistiska uppgifter om pilotprojektets effekt. Av dessa uppgifter
kan enskilda deltagare i pilotprojektet inte identifieras.

7. Lagringstiderna för uppgifter
Alla uppgifter som innehåller personuppgifter lagras högst till början av år 2023 och
raderas efter detta. Personuppgifterna i filerna förstörs. Efter detta lagras endast
generiska, anonyma uppgifter.

8. Datakällor för personuppgifter
Pseudokoder från verktyget Terveyshyötyarvio
Skötarna som medverkar i pilotprojektet identifierar patienten i patientdatasystemet och
samlar in övriga uppgifter under pilotprojektets gång i patientkontakten.

