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NordDRG –potilasluokittelujärjestelmän rekisteriseloste 

 

Tämä on Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 13 mukainen potilastietoihin liittyvä 

henkilörekisteriseloste, jolla täytetään asetukseen pohjautuva tiedonantovelvollisuus. Tämä korvaa 

23.4.2014 päivätyn rekisteriselosteen. 

 

1 Rekisterin nimi NordDRG –potilasluokittelujärjestelmän rekisteriseloste 

2 Rekisterinpitäjä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymähallitus 

Posti-/käyntiosoite Hanneksenrinne 7, 60220 Seinäjoki 

Puhelin 06 415 4111 

3 Rekisterin vastuuhenkilö 

 

3.1 Rekisteriasioidenhoitaja 

 

3-2 Tietosuojavastaava 

Johtajaylilääkäri 

 

Erityissuunnittelija 

 

Sairaanhoitopiirin tietosuojavastaava 

Puh. 06 415 4111, tietosuojavastaava(at)epshp.fi 

4 Rekisterin käyttötarkoitus DRG:n avulla ryhmitellään potilaan käynnit ja hoitojaksot. Ryhmiteltyä 

potilastietoa voidaan käyttää: 

 Toiminnan ja talouden suunnitteluun ja seurantaan 

 Vertailuun samantasoisten yksiköiden välillä (yo-sairaalat, keskus-

sairaalat, aluesairaalat, klinikat) 

 Erikoissairaanhoidon palveluiden tuotteistamiseen 

DRG:n käytöstä saatavat hyödyt: 

 Mahdollisuus ymmärtää, mistä toiminta koostuu ja mistä laskute-

taan 

 Mahdollisuus etukäteen arvioida erikoissairaanhoidon kustannuk-

sia 

 Perustuu potilasryhmien keskikustannuksiin käyttäen hyväksi his-

toriatietoa 

 Tasaa kustannusvaihtelua 

5 Rekisterin tietosisältö Vuodeosastojen hoitojaksot ryhmitellään lukuun ottamatta psykiatriaa, 

kuntoutusta ja lasten tehohoitoa. 

 

Ryhmittelijä tarvitsee potilaasta seuraavat tiedot: 

 Diagnoosit -> lääkäri päättää 

o Päädiagnoosit 

o Sivudiagnoosit 

 Toimenpiteet -> lääkäri päättää 

o Päätoimenpiteet 

o Sivutoimenpiteet 

 Z-koodit 

 Hoidon päättymistapa 

 Ikä 

 Sukupuoli 

 

Vain oikeaa tietoa saanut ryhmittelijä voi jakaa hoitojaksot oikeisiin ryh-

miin. 
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6 Säännönmukaiset tietoläh-

teet 

Potilastietojärjestelmään potilaasta tallennetut tiedot 

7 Tietojen luovutukset 

 

Toimeksiannon perusteella FCG-Konsultointi Oy tilastointi- ja luokittelu-

järjestelmää (NordDRG) varten. 

8 Tietojen siirto EU:n tai 

ETA:n ulkopuolelle 

Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja Euroopan unionin tai Euroopan talous-

alueen ulkopuolelle ilman rekisteröidyn nimenomaista lupaa. 

9 Rekisterin suojauksen 

periaatteet 

Potilastiedot ovat salassa pidettäviä.  Tietoja käsittelevää henkilökuntaa 

koskee vaitiolovelvollisuus, joka jatkuu palvelussuhteen päätyttyä. 

 

Potilastietoja saavat käsitellä vain potilaan hoitoon tai siihen liittyviin 

tehtäviin osallistuvat henkilöt. Hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osal-

listuvat henkilöt saavat käsitellä potilasasiakirjoja vain siinä laajuudessa 

kuin heidän työtehtävänsä ja vastuunsa edellyttävät. 

 

Sähköiset potilastiedot on suojattu käyttäjätunnuksella ja näiden tietojen 

käyttöä valvotaan. 

 

Tietokonesaleissa on kulunvalvonta ja ovien sähkölukitus. 

 

Henkilökunta perehdytetään ja taitoja ylläpidetään tietosuojan ja tietotur-

van täydennyskoulutuksissa. 

 

Potilastietorekisterin käyttöä valvotaan. 

10 Rekisteröidyn tarkastus-

oikeus  

Potilasluokittelujärjestelmässä oleva tieto on luonteeltaan tilastollista, 

joten potilaan tarkastusoikeus koskee käytännössä hänestä potilastieto-

rekisteriin tallennettuja tietoja. 

11 Tiedon korjaaminen Rekisterissä havaitut virheet korjataan oma-aloitteisesti tavanomaisen 

ylläpitomenettelyn yhteydessä. 

12 Rekisterin ylläpito Rekisterin tietojen säilytysajat perustuvat sosiaali- ja terveysministeriön 

ja arkistolaitoksen antamiin asetuksiin, määräyksiin ja ohjeisiin. 

13 Profilointi ja automaatti-

nen päätöksenteko 

NordDRG –potilasluokittelujärjestelmässä suoritetaan profilointia osana 

ryhmitellyn potilastiedon käyttöä. DRG-ryhmittely perustuu päädiagnoo-

siryhmiin (MDC), jotka jakautuvat päädiagnoosien mukaisiin alaryhmiin, 

operatiivisilla hoitojaksoilla jakautumiseen vaikuttaa myös toimenpide. 

DRG-ryhmien sisältö on määritelty ryhmäkohtaisesti. Osa ryhmistä on nk. 

komplisoituneita tai ongelmallisia DRG-ryhmiä, jotka ovat kustannuksil-

taan ja hinnaltaan korkeampia kuin ei-komplisoituneet DRG-ryhmät. 

Komplisoivia tekijöitä voivat olla esimerkiksi potilaan myötävaikuttavat 

tai liitännäissairaudet, komplikaatiot tai haittavaikutukset. 

 

NordDRG –potilasluokittelujärjestelmään sisältyy automaattista päätök-

sentekoa ennalta määriteltyjen päättelysääntöjen mukaisesti. 

 


