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Rutin för Nationella Kvalitetsregister
Bakgrund:
I Nationella Kvalitetsregister registreras uppgifter om enskilda personers problem, insatta
åtgärder och resultat på ett sådant sätt att data kan sammanställas för samtliga patienter och
analyseras på verksamhetsnivå för att användas i förbättringsarbete. Att registren är nationella
innebär att det i hela landet finns enighet om vad som indikerar god vård och att man således
kan jämföra olika verksamheter. Det finns ca 70 register som får centralt ekonomiskt stöd från
framförallt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Administrationen och utvecklingsarbetet kring de Nationella Kvalitetsregisten sköts av SKL. Specifik information om registren
svarar respektive registerhållare för.
Enligt patientdatalagen (SFS 2008:335) får endast myndigheter (landsting, kommun, region)
inom hälso- och sjukvården ansvara för ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister, dvs
ansvara för hanteringen av personuppgifterna på den centrala registernivån. Varje myndighet
inom hälso- och sjukvården, liksom en privat vårdgivare är personuppgiftsansvarig för den
behandling som den utför.
Enligt patientdatalagen ska patienten bli informerad om Nationella Kvalitetsregister.
Informationen ska innehålla följande delar:




Vilka mottagare som personuppgifterna kan komma att lämnas ut till, t ex att det kan
bli aktuellt att uppgifterna lämnas ut för forskningsändamål.
Patienten har även rätt att veta om uppgifterna är hämtade från någon annan källa än
patientjournalen eller från patienten själv.
Patienten har rätt att få sina uppgifter borttagna eller tacka nej till registrering.

Information till patienten
Information om Nationella Kvalitetsregister till patienten finns i patientbroschyren patientdatalag för säkrare vård. Informationen i patientbroschyren är tillräcklig för att uppfylla
kraven utifrån patientdatalagen och det behövs inget samtycke från patienten för att utföra
registreringen i kvalitetsregistret. Utöver denna information kan det förekomma
patientinformation från respektive kvalitetsregister.

2(2)

Patienten har önskemål om att inte bli registrerad
Patienten förmedlar sitt önskemål om att inte bli registrerad i ett kvalitetsregister muntligt
eller skriftligt till sin vårdcentral, sjukhusklinik eller Landstingets personuppgiftsombud
(landstingsjuristen). Patientens önskemål om att inte bli registrerad i ett kvalitetsregister ska
dokumenteras i patientjournalen. I SYSteam Cross, under personinformation, finns
persontermen nationella kvalitetsregister som används när patienten inte vill bli registrerad i
olika kvalitetsregister, se bild 1.

Bild 1. Dokumentation om att patienten har tackat nej till registrering i olika nationella
kvalitetsregister.
Registrering och borttagning av tidigare registrering
Registrering av personuppgifter i Nationella Kvalitetsregister utförs av utsedda
kontaktpersoner för respektive verksamhet. Vid önskemål från patienten om att ta bort
tidigare registreringar, framförs detta muntligt eller skriftligt till vårdcentral, sjukhusklinik
eller Landstingets personuppgiftsombud. Kontaktpersonerna tar kontakt med respektive
register för borttagning av registrering. Kontaktpersoner för respektive Nationellt
Kvalitetsregister som får centralt stöd finns på www.kvalitetsregister.se.
För vem gäller rutinen:
Samtliga personalgrupper inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen som för patientjournal har
skyldighet att utföra dokumentationen.

