Information om kvalitetsregister enligt patientdatalagen
Sedan den 25 maj 2018 gäller den allmänna dataskyddsförordningen (kallad GDPR)1 GDPR
innehåller bestämmelser om behandling av personuppgifter. Utöver GDPR finns bestämmelser
om behandling av personuppgifter i speciallagstiftning såsom patientdatalagen (2008:355) (PDL).
PDL kompletterar GDPR.

Vad är ett kvalitetsregister?
Med kvalitetsregister avses personuppgifter som samlas in strukturerat för att systematiskt och
fortlöpande utveckla och säkra vårdens kvalitet, ta fram statistik och för forskning.
Kvalitetregisregistren möjliggör jämförelse inom hälso- och sjukvården på nationell eller regional
nivå. Deltagandet är frivilligt och om du inte vill att dina uppgifter registreras i kvalitetsregister
ska du meddela den verksamhet på Frösunda där du är kund. Bestämmelser om kvalitetsregister
finns i PDL.

På vilket sätt får uppgifter om dig användas i ett kvalitetsregister?
De uppgifter som registreras i ett kvalitetsregister får bland annat användas för följande ändamål:


Att utveckla och säkra vårdens kvalitet.



Att framställa statistik



För forskning inom hälso- och sjukvården.

Vilka kvalitetsregister använder Frösunda?
För att utveckla och säkra vårdens kvalitet har Frösunda valt att använda sig av följande
nationella kvalitetsregister: Funca, Senior alert, BPSD-registret och palliativa registret.
Vem har tillgång till dina uppgifter i ett kvalitetsregister?
Den verksamhet inom Frösunda som samlar in och rapporterar in dina uppgifter i ett
kvalitetsregister har direktåtkomst till dessa. Detta innebär att ingen annan vårdgivare har åtkomst
till uppgifterna. Dina uppgifter i kvalitetsregistret skyddas genom att bara den som är behörig har
tillgång genom i personlig inloggning i registret. I redovisningar, statistik, forskningsrapporter
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Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016.

mm går det inte att identifiera enskilda personer. Du har rätt att få information om vilken
åtkomst som har skett till dina uppgifter.
Hur länge bevaras dina uppgifter i kvalitetsregister?
Dina uppgifter tas bort när de inte längre behövs för att utveckla och säkra vårdens kvalitet.
Du har när som helst rätt att få uppgifter om dig själv raderade ur kvalitetsregister.
Personuppgiftsansvar och kvalitetsregister
Frösundas personuppgiftsansvar är begränsat till den hantering som sker vid insamling och
inrapportering av personuppgifter dvs. för den egna behandlingen. Personuppgiftsansvaret för
hanteringen i det nationella kvalitetsregistret åvilar annan huvudman.
Länkar där man finner information om respektive register/huvudman anges nedan.
Funca: www.funca.nu
Senior alert: https://plus.rjl.se/senioralert
BPSD-registret: http://www.bpsd.se/
Palliativa registret: https://palliativ.se/
Personuppgiftsansvarig Frösunda:
Frösunda Omsorg AB, org. nr 556509-2482
Att: Dataskyddsombudet (DSO)
Box 708
169 27 Solna
E-post: dso@frosunda.se
Tfn: 010- 130 3000 (växel Frösunda)

