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Tietoa BPSD-rekisteriin rekisteröitävälle
Parempi laatu hoidollesi
Hoidon ja hoivan kehittämiseen ja laadun varmistamiseen käytetään kansallisia
laaturekistereitä. Rekisterit mahdollistavat hoidon ja hoivan seurannan ja kehittämisen, ja
mitä useamman henkilön tiedot rekisteröidään, sitä luotettavammat tulokset saadaan.
Suostumalla tietojesi kirjaamiseen laaturekistereihin autat omalta osaltasi hoidon ja hoivan
laadun parantamista.
Tässä tiedotteessa on kyse BPSD-rekisteristä (Käyttäytymisoireet ja psyykkiset oireet
dementian yhteydessä), joka on ruotsalainen laaturekisteri. BPSD-rekisterin tarkoituksena on
parantaa dementiaa sairastavien hyvinvointia ja vähentää heidän kärsimyksiään
vähentämällä heidän käyttäytymisoireitaan ja psyykkisiä oireitaan (BPSD). Rekisterityö
perustuu henkilökeskeisiin hoitotoimenpiteisiin kunkin henkilön tarpeiden ja voimavarojen
mukaan. Rekisteröitäviä tietoja ovat mm. hoitotoimenpiteet, henkilönumero, diagnoosi ja
lääkkeet.
Kehittääkseen hoitoa ja hoivaa ja varmistaakseen niiden laadun (ilmoita hoidonantaja)
___________________________________________________________________________
haluaa ilmoittaa tietoja sinusta BPSD-rekisteriin. Tietosi ovat salassa pidettäviä ja ne
poistetaan, kun niitä ei enää tarvita. Voit myös saada tietosi poistetuiksi tai kieltää tietojesi
rekisteröimisen.

Näin tietojasi käsitellään laaturekisterissä
Tietoja sinusta kerätään sinulta itseltäsi ja potilaskertomuksestasi. Tietoja saa käyttää
ainoastaan hoidon ja hoivan laadun kehittämiseen ja varmistamiseen, tilastojen laatimiseen
sekä terveyden- ja sairaanhoidon piirissä tapahtuvaan tutkimukseen. Jos henkilö haluaa
käyttää tietoja johonkin edellä mainituista tarkoituksista, hän voi saada ne käyttöönsä
salassapitoharkinnan jälkeen. Kun tietoja halutaan käyttää tutkimushankkeisiin, tarvitaan
etiikanharkintalautakunnan (EPN) hyväksyntä.
Yksityisyyden suoja Tietosi suojataan julkisuus- ja salassapitolain mukaisesti. Se merkitsee
sitä, että rekisteristä saa luovuttaa tietoja sinusta vain, jos on selvää, että sinä tai kukaan
läheisesi ei kärsi tietojen luovuttamisesta. Sen arvion tekee rekisteristä vastaava päämies.
Turvallisuus Tietosi suojataan sekä teknisten tarkastusten että rutiinien ja erityisten
toimivaltavaatimusten avulla. Näin toimitaan, jotta vain tiedot tarvitseva saa ne käyttöönsä
ja voi käyttää niitä turvallisella tavalla.
Tietojen saatavuus Omat hoidonantajasi saavat nähtäväkseen ne tiedot, jotka he ovat
luovuttaneet rekisteriin, ja keskitetysti rekisterin tietoja käsittelevät voivat ja saavat nähdä
sinun tietosi. Kukaan muu hoidonantaja ei saa näitä tietoja käyttöönsä.
Karsinta Tietosi poistetaan, kun niitä ei enää tarvita hoidon kehittämiseen ja sen laadun
varmistamiseen.
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Oikeusperusta
Kaiken henkilötietojen käsittelyn on perustuttava oikeusperustaan.
Rekisteriä pitävän yksikön nimi;
__________________________________________________________________________
ja Skånen alueen aluehallitus saavat kerätä ja kirjata tietoja BPSD-rekisteriin, koska se
katsotaan välttämättömäksi yhteiskunnan yleisen edun kannalta (art. 6.1 e). Me saamme
myös käsitellä rekisterin terveystietoja, koska se on työlääketieteellisistä ja terveyden- ja
sairaanhoitopalvelujen tarjontaan liittyvistä syistä välttämätöntä (art. 9.2 h).
Henkilökuntamme, kuten myös Skånen alueen aluehallinnon henkilökunta, kuuluvat myös
vaitiolovelvollisuuden piiriin (art. 9.3). Tietosuoja-asetuksen mukaan henkilötietojen
käsittelylle laaturekistereissä on myös oltava Ruotsin lainsäädännön mukainen
oikeusperusta. Tällaisia säännöksiä on potilastietolain (2008:355) 7 luvussa.

Oikeutesi
Osallistuminen rekisteriin on vapaaehtoista eikä se vaikuta saamaasi hoitoon. Hoidonantaja,
joka rekisteröi tietoja sinusta, vastaa siitä, että tiedot rekisteröidään oikein laaturekisteriin.
Jos et halua, että tietojasi rekisteröidään, käänny hoidonantajasi puoleen.
Voit milloin tahansa saada tietosi poistetuksi rekisteristä. Käänny tällöin BPSD-rekisterin
yhteyshenkilön puoleen (yhteystiedot ovat asiakirjan lopussa).
Voit saada tiedot siitä, missä hoitoyksikössä ja minä ajankohtana joku on katsonut sinun
tietojasi.
Sinulla on oikeus saada virheelliset henkilötietosi oikaistuiksi ja täydentää puutteellisia
henkilötietoja.
Sinulla on oikeus saada maksuttomasti tietää, mitä tietoja sinusta on rekisteröity (ns.
rekisteriote). Hakemus on tehtävä kirjallisesti, ja se on lähetettävä allekirjoitettuna
yhteyshenkilölle kansallisen laaturekisterin osoitteeseen, katso alempaa.
Sinulla on joillakin edellytyksin oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista, jos
henkilötietojen todenperäisyys kiistetään.
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Yhteystiedot
BPSD-rekisteri
BPSD-registret
Skånes sjukhus Nordväst
Ängelholms sjukhus
Enheten för kognitiv medicin
Södra sjukhuset
Västersjögatan 12
262 81 Ängelholm
Kotisivu: www.bpsd.se
Puhelin: 040-33 55 78
Sähköposti: bpsd.sus@skane.se
Keskitetysti henkilötiedoista vastaava (Centralt personuppgiftsansvarig, CPUA) päämies
BPSD-rekisterille on Skånen alue (Region Skåne)
Toiminnanjohtaja Mikael Åström
Sähköposti: Mikael.Astrom@skane.se
Tietosuoja-asiamies: Kajsa Thelin
Tiedonohjaus, Dockplatsen, Malmö
Sähköposti: Kajsa.Thelin@skane.se

Hoidonantaja
Tietosuoja-asiamies:
Osoite:
Puhelin:
Sähköposti:
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