
Paremmilla tiedoilla       
entistä parempaa hoitoa

Yhtenäiset potilastiedot. Terveydenhoito saa 

uudet mahdollisuudet käyttää tietojasi.
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Potilastietojen yhdistäminen otetaan nyt käyttöön koko 

Ruotsissa. Monien maakäräjien toimialueilla, kunnissa ja 

yksityisissä hoitopaikoissa yhdistäminen on jo käytössä.

Sinun ei tarvitse tehdä mitään. Vielä. Kun seuraavan kerran olet yhteydessä hoi-
don antajiin, lääkäri tai muu terveydenhoidon ammattilainen voi pyytää suos-
tumustasi käyttää potilastietojasi.

Sinulla on oikeus jäädä potilastietojen yhdistämisen ulkopuolelle. Silloin olet 
itse vastuussa siitä, että hoitohenkilöstö tietää kaiken tarvittavan voidakseen an-
taa hyvää ja turvallista hoitoa.

Osoitteessa 1177.se/sammanhallen-journalforing on lisätietoja. Sieltä saat vas-
taukset mielessäsi kenties oleviin kysymyksiin. Sieltä näet, koska sinulle hoitoa 
antavat suunnittelevat ryhtyvänsä yhdistämään potilastietoja.

Parempi kokonaisuus.



Kaikki vaikuttaa kaikkeen.

Moni tekijä vaikuttaa vointiisi. Mitä paremmin 

terveydenhoidon ammattilaiset tuntevat sinut, sitä 

nopeammin ja parempaa hoitoa saat. Siksi potilastiedot 

kirjataan.

Koko hoitohistoriasi kirjataan potilastietoihisi. Mutta potilastietojasi ei ole 
koottu yhteen paikkaan. Yhdestä paikasta saamasi hoito ei näy automaat-
tisesti toisessa hoitopaikassa.

Potilastietolain (patientdatalagen) ansiosta monet hoidon antajat voivat lu-
kea potilastietosi. Kaikki terveydenhoidon ammattilaiset saavat kaikki tar-
vitsemansa tiedot sinusta. Riippumatta siitä, minkä maakäräjien, kuntien 
tai yksityisten hoidonantajien hoitoon hakeudut.

Tätä kutsutaan potilastietojen yhdistämiseksi. Tavoitteena on, että koko 
hoitohistoriasi saadaan näkyviin helpommin. Näin varmistetaan, että saat 
hyvää ja turvallista hoitoa.



Omilla ehdoillasi

Kun potilastietosi yhdistetään, sinua hoitava 

terveydenhoidon ammattilainen näkee, mitä hoitoa olet 

saanut aiemmin. Jos olet esimerkiksi allerginen jollekin tai 

käytät lääkettä, jonka kanssa ei saa käyttää tiettyä 

lääkettä, tiedot saadaan näkyviin.

Vain sinua hoitava henkilöstö saa käyttää potilastietojasi. Ja heidän on saata-
va ensin suostumuksesi.

Haluatko, että vain osa tiedoistasi näytetään? Sinulla on oikeus estää muita 
hoidonantajia näkemästä kaikkia tietojasi. Voit päättää, mitä tietoja ei näy-
tetä ja kuinka kauan esto on voimassa. Lisäksi voit koska tahansa pyytää 
poistamaan eston.

Päätät itse.



Kuka saa nähdä 
tietoni?  
Varmasti tunnistettu 
hoitohenkilöstö, joka 
tarvitsee tietoja voi-
dakseen antaa hyvää 
ja turvallista hoitoa. 
Hoitohenkilöstöllä tulee 
olla hoitosuhde sinuun ja 
suostumuksesi.

Voinko estää 
lapseni tietojen 
näyttämisen?
Et voi estää lapsesi tieto-
jen näyttämistä. Hän voi 
estää sen itse, kun hänen 
ikänsä ja kypsyytensä 
riittää tähän.

Kuinka 
tietosuojani 
varmistetaan?
Varmasti tunnistettu 
hoitohenkilöstö saa lukea 
potilastietosi. Heillä tulee 
olla hoitosuhde sinuun ja 
suostumuksesi. Lokien 
avulla voidaan tarkistaa 
jälkeenpäin, kuka on 
lukenut tietojasi. Sinulla 
on oikeus saada nämä 
lokitiedot. 
Terveydenhoidon ammat-
tilaisten toimintaa 
seurataan järjestelmällis-
esti lokien avulla.

Entä tietoturva? 
Potilastietolain 
(patientdatalagen) ja 
määräysten mukaan 
tietojen käyttäminen 
vaatii erityisiä 
käyttöoikeuksia. Tietojen 
käyttämistä valvotaan. 
Valvontaviranomaisena 
toimii Ruotsin 
tietosuojavaltuutettu 
(Datainspektionen).

Mitä tapahtuu, 
jos haluan 
estää tietojeni 
näyttämisen?
Yhdistetyistä potilastie-
doista näkyy, että käytös-
sä on estoja. Päätät itse, 
saako hoitohenkilöstö 
käyttää tietojasi, joiden 
näyttämisen olet estänyt.

Mitä tapahtuu, 
jos menetän 
tajuntani? 
Silloin hoitohenkilöstöllä 
on oikeus pyytää tietosi 
käyttöönsä hätätilanteen 
vuoksi. He eivät 
kuitenkaan saa käyttöönsä 
muusta hoitopaikasta 
peräisin olevia tietoja, 
joiden näyttämisen 
olet estänyt. Tietojen 
antamista käyttöön 
hätätilanteen vuoksi 
seurataan säännöllisesti.

Onko yhdellä 
potilaalla 
vain yhdet 
potilastiedot?
Ei. Kun potilastiedot 
yhdistetään, monet 
terveydenhoidon 
ammattilaiset saavat 
käyttöönsä toistensa 
sinusta kirjaamat tiedot, 
kunhan suostut tähän.

Voinko estää 
tietojeni 
näyttämisen?
Kyllä. Päätät itse, este-
täänkö potilastietojesi 
yhdistäminen kokonaan 
tai osittain. Lisäksi päätät, 
poistetaanko esto ja 
koska.

En halua, että 
potilastietoni 
yhdistetään! 
Sinulla on oikeus jäädä 
potilastietojen yhdistämisen 
ulkopuolelle. 
Kun ilmoitat asiasta 
hoidonantajille, muut 
hoidonantajat eivät saa 
käyttää tietojasi.

Ovatko 
potilastietoni 
käytettävissä 
Internetissä? 
Eivät. Kaikki potilastie-
dot tallennetaan hoito-
paikkojen paikallisiin 
potilastietojärjestelmiin.

14 kysymystä 
potilastietojen 
yhdistämisesta



Miksi 
potilastiedot 
yhdistetään?
Lainsäätäjät haluavat 
parantaa potilaiden 
tietosuojaa ja turvallisu-
utta. Hoitohenkilöstö saa 
helpommin, turvallisem-
min ja nopeammin 
kokonaiskuvan hoitohis-
toriastasi, jotta saat hyvää 
ja turvallista hoitoa 
nopeammin.

Entä jos olen 
ulkomailla?
Potilastietojen yhdistä-
minen on käytössä vain 
Ruotsissa.

Voiko joku 
tonen antaa 
suostumuksen 
puolestani?
Ei. Vain potilas voi antaa 
suostumuksensa.

Kuuluvatko 
lääkityksen 
tiedot 
yhdistettyihin 
potilastietoihini?
Kyllä. Yhdistetyt poti-
lastiedot sisältävät tiedot 
lääkityksestä.

Lyhyt sanasto

Loki Kun hoitohenkilöstö lukee potilastie-
tojasi, asiasta tehdään merkintä lokiin, 
jota voidaan valvoa jälkeenpäin. Sinulla 
on oikeus saada tietää, ketkä ovat 
käyttäneet potilastietojasi.

Tietojen 
pyytäminen 
käyttöön 
hätätilanteen 
vuoksi

Hoitohenkilöstöllä on mahdollisuus 
saada potilastietosi käyttöön ilman 
suostumustasi. Tietojen antamista 
käyttöön hätätilanteen vuoksi 
seurataan säännöllisesti.

Potilastietolaki Vuonna 2008 säädetty laki hen-
kilökohtaisten tietojen käyttämisestä 
sairaan- ja terveydenhoidossa. Laissa 
säädetään esimerkiksi tietojen pitämisestä 
salassa, potilastietojen yhdistämisestä, 
kenellä on oikeus saada potilastiedot 
käyttöönsä ja potilaan oikeudesta 
jäljittää omien tietojensa käyttämistä.

Potilassuhde Hoitohenkiölöstön ja potilaan välille 
hoidon vuoksi muodostuva suhde.

Potilastietojen 
yhdistäminen

Hoidonantajan mahdollisuus lu-
kea toisen hoidonantajan kirjaamia 
potilastietoja.

Suostumus Kun annat hoitohenkilöstölle 
oikeuden käyttää yhdistettyjä 
potilastietojasi.

Esto Mahdollisuus estää hoidonantajia 
näkemästä kaikkia tietojasi.

Hoidonantaja Maakäräjät, kunnat, muut juridiset 
henkilöt tai yksityiset hoidonantajat.

Hoitohenkilö Hoidonantajan hoitoa antamaan 
palkkaama henkilö.

Haluatko tietää lisää? 
Ota meihin yhteys!

1177.se/sammanhallen-journalforing

datainspektionen.se/lagar-och-regler/patientdatalagen

regeringen.se/sb/d/10671

Tietolähteitä on useita:

Karoliininen yliopistosairaala ottaa käyttöön yhteisen potilastietojärjes-
telmän muiden hoitopalvelujen tarjoajien kanssa. Tämä tarkoittaa, että 
muut hoitopalvelujen tarjoajat voivat perehtyä potilastietoihisi, jos niillä 
voidaan olettaa olevan merkitystä hoidollesi ja annat sille suostumuksesi. 
Mikäli et halua tietojesi olevan muiden hoitopalvelujen tarjoajien saata-
villa, voit ilmoittaa siitä hoitohenkilökunnalle. Tällöin muiden hoito-
palvelujen tarjoajien pääsy tietoihisi estetään. Tämä kuitenkin tarkoittaa, 
että ollessasi hoidettavana muualla sinun on itse kerrottava hoitohen-
kilökunnalle tarvittavat tiedot, jotta he osaavat antaa sinulle oikeanlaista 
hoitoa.


