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Datum för uppgörandeLäs ifyllningsanvisningarna före du fyller
i registerbeskrivningen. Använd vid behov bilagor.
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Denna anvisning kan stängas genom att klicka på övre hörnet. Öppna anvisningen igen genom att klicka på anvisningsikonen. OBS! IKONEN SKRIVS INTE UT PÅ HANDLINGEN OM DET INTE FINNS ETT KRYSS I RUTAN  ”Annotations” I PUNKTEN ”Print Range” PÅ UTSKRIFTSMENYN. Använd helst tabulatortangenten för att gå vidare till nästa ifyllnadsfält (du kan också flytta dig mellan fälten genom att flytta  markören med hjälp av musen); till det föregående fältet kommer du med tangentskombi- nationen alt-tab. För att få ett kryss i den ruta du valt trycker du på Enter eller knapp 1 på musen. För att få bort krysset går du till rutan och trycker på musknappen. I ett fält med flera rader används Enter för radbyte. Innan du flyttar dig till nästa ifyllnadsfält kan du godkänna en text/ett kryss som du skrivit i ett tidigare ifyllnadsfält (=ändring av fältet) genom att trycka på Enter på högra sidan av tangentbordet bredvid siffertangenterna. Skriv inte mera text i ett fält än vad som syns på en gång. Använd blankettens egen tangent när blanketten är klar och du vill mata ut den. Blanketten kan tömmas med hjälp av knappen ”Töm blanketten”. 
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	tyhjennys: 
	pvm: 19.08.2016
	nimi: Kimitoöns kommun / Omsorgsavdelningen
	osoite: Vretavägen 19, 25700 Kimito
	yhteystiedot: 
	nimi2: Ulf Holmlund, it-driftchef
	osoite2: Vretavägen 19, 25700 Kimito
	yhteystiedot2: 02-4260140, 040-673 7854, ulf.holmlund@kimitoon.fi
	rekisteri: Register för återuppringning (TeleQ telefonisystem)
	tarkoitus: TeleQ- telefonisystem med återuppringning och lagring möjligör att telefonsamtal kan kontrolleras i ett senare skede. Telefonsamtalen lagras för att servicehändelser vid behov  i efterskott ska kunna verifieras, liksom också för att bidra till säkerställandet av såväl rättsskyddet som säkerheten. TeleQ telefonisystem lagrar samtal 3 månader varefter samtalen automatiskt raderas  från systemet.
	tietosisältö: Telefonisystemet TeleQ lagrar information om alla samtal som går via Tele-Q till Kimitoöns läkarmottagning och tandvård.
	tietolähteet: Kunder och personal som ringer via kommunens TeleQ-system.
	luovutukset: Klient- och patientuppgifter är sekretessbelagda inom social- och hälsovården och personalen har tystnadsplikt. Se bilaga 1
	siirto: Huvudregeln är att uppgifter inte överlåtes till länder utanför EU eller ESS. Personuppgifter kan med klientens tillstånd överlåtas till länder utanför EU och EES.
	manuaali: 
	atk: Användargränssnittet skyddas med användarnamn och lösenord, kommunikationen mellan arbetsstation och server är krypterad.Endast handläggare med behörighet kan lyssna på lagrade samtal. Normala handläggare kan endast lyssna på egna samtal. Handläggare med administratörsrättigheter kan lyssna på alla samtal.
	tulostus: 


