Sinun oikeutesi
l Tietojesi kirjaaminen Senior alert -rekisteriin on vapaaehtoista, eikä sillä ole
vaikutusta sinulle tarjottuun hoitoon ja hoivaan.
l Sinulla on oikeus saada tieto siitä, kun hoitoyksikkösi kirjaa tietoja Senior alert
-järjestelmään.

Senior alert

-laaturekisteriin kuuluminen

l Sinulla on oikeus saada tietää, mitä tietoja sinusta on kirjattu rekisteriin.
l Sinulla on oikeus saada tietoa siitä, mikä hoitoyksikkö on katsonut tietojasi ja
milloin.
l Sinulla on oikeus pyytää oikaisua, jos tiedoissasi on virhe, ja sinulla on oikeus
vahingonkorvaukseen, mikäli tietojasi ei ole käsitelty henkilötietolain mukaisesti.
l Jos et halua, että tietojasi rekisteröidään, käänny sinulle hoitoa tai hoivaa tarjoavan
organisaation puoleen.
l Sinulla on oikeus kerran vuodessa saada veloituksetta tieto siitä, mitä tietoja sinusta
on rekisteröity (rekisteriote). Sinulla on myös oikeus milloin tahansa saada tietosi
poistettua rekisteristä (rekisteristä poistaminen).
l Molemmissa tapauksissa sinun on tehtävä kirjallinen pyyntö, joka on allekirjoitettava
ja lähetettävä kansallisen laaturekisterin yhteyshenkilölle (yhteystiedot alla).
Lomakkeita on ladattavissa ja tulostettavissa Senior alert -verkkosivustosta.

Senior alert
Sähköposti: senioralert@rjl.se
Postiosoite: Senior alert, Qulturum
Hus B4, Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping.
Puhelin: 010-242 12 11 (Support
Senior alert).

Me, jotka työskentelemme

Sähköposti:
Postiosoite:

pyrimme huolehtimaan siitä, että asiasi ovat mahdollisimman hyvin.

Puhelin:

Muutamme ja kehitämme työskentelytapojamme
jatkuvasti. Käytämme tässä työssä muun muassa kansallisen laaturekisterin (Senior alert) tietoja.

Mitä se tarkoittaa sinun kannaltasi?
Lisätietoa www.senioralert.se | senioralert@rjl.se
Senior alert, tammikuu 2019
Kansallisen Senior alert -laaturekisterin on luonut kehitysyksikkö Qulturum, Region Jönköpings län.

Ennaltaehkäisevä työskentelytapa

Näin tietojasi käsitellään

Senior alert -laaturekisteri toimii hoito- ja hoivatyöntekijöiden tukena
ennaltaehkäisevän työskentelytavan kehittämisessä ja parantamisessa.
Tavoitteena on ehkäistä sinun ja muiden hoidossa olevien kaatumisia,
ei-toivottua painon putoamista, painehaavoja, suun sairauksia ja virtsarakon ongelmia.

EU:n tietosuoja-asetus (GDPR, General Data Protection Regulation) säätelee, miten sinusta rekisteröityjä tietoja saa käyttää. Tietojasi käytetään
kolmeen tarkoitukseen:
1. hoidon ja hoivan laadun kehittämiseen ja varmistamiseen
2. tilastojen laatimiseen
3. hoito- ja hoiva-alan tutkimukseen.
Jotta rekisterin tietoja voidaan käyttää tutkimuksissa, tarvitaan aina eettisen toimikunnan (etikprövningsnämnd, EPN) hyväksyntä.

Rekisterin tiedot auttavat meitä oppimaan
Kirjaamme tietoa Senior alert -laaturekisteriin seurataksemme työskentelytapojamme ja varmistaaksemme, että teemme eteesi parasta mahdollista
työtä. Rekisterin tietojen avulla pystymme vertaamaan itseämme itseemme ja muihin vastaaviin yksiköihin Ruotsissa.

Mitä tietoja sinusta tallennetaan?
Sinusta tallennetaan rekisteriin sairauskertomuksesi tietoja sekä itse kertomiasi tietoja. Senior alert -rekisteriin kirjataan
l nimi ja henkilötunnus
l pituus ja paino
l tiedot mahdollisista painehaavoista ja kaatumisista
l tiedot tehdyistä riskikartoituksista
l riskien taustasyyt
l tehdyt ennaltaehkäisevät toimenpiteet.
Rekisteristä haetut tilastotiedot ovat aina nimettömiä, eikä niitä voida
yhdistää yksittäisiin henkilöihin.
Kun annat luvan kirjata riskikartoitustesi ja sinuun liittyvien ennaltaehkäisevien toimenpiteiden tiedot Senior alert -rekisteriin, autat parantamaan hoito- ja hoivatyötä Ruotsissa.

Tietosuoja
Tietojasi säilytetään turvallisesti. Tietosuojaan liittyvät seuraavat erityisvaatimukset:
l tietoihin saavat pääsyn vain ne, joilla on siihen tarve
l asiattomilla tahoilla ei saa olla pääsyä tietoihin
l tiedot on salattava
l kirjautumisen tietoihin on tapahduttava turvallisesti.
Rekisteriin luovuttamiisi tietoihin on pääsy vain hoito- tai hoivayksikkösi
työntekijöillä. Muilla hoidon tai hoivan tarjoajilla ei ole pääsyä tietoihin.
Rekisteriä keskitetysti hallinnoivat henkilöt pääsevät käsiksi tietoihisi,
mutta heillä on lakisääteinen vaitiolovelvollisuus.
Kun tietojasi ei enää tarvita hoidon ja hoivan laadun kehittämiseen ja
varmistamiseen, ne poistetaan rekisteristä.

Vastuu
Region Jönköpings län on Senior alert -rekisterin Ruotsin keskitetty rekisterinpitäjä. Sinulle hoitoa tai hoivaa tarjoava taho, joka kirjaa tietosi järjestelmään, on henkilötietojen käsittelijä, joka vastaa tietojen oikeellisuudesta.

