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Våra nationella kvalitetsregister

BIPOLÄR. Kvalitetsregister för bipolär affektiv sjukdom
ECT. Kvalitetsregister för ECT-behandling
LAROS. Kvalitetsregister för läkemedelsassisterad  
rehabilitering av opiatberoende
RIKSÄT. Kvalitetsregister för ätstörningsbehandling
BUSA. Kvalitetsregister för behandlingsuppföljning  
av säkerställd adhd
KVALITETSSTJÄRNAN. Kvalitetsregister för uppföljning  
av psykiatrisk vård
PSYKOS-R. Kvalitetsregister för psykosvård
RÄTTSPSYK. Rättspsykiatriskt kvalitetsregister
SVEDEM. Svenska demensregistret



Du bidrar till en bättre vård
Genom att vara med i ett kvalitets-
register bidrar du till att förbättra 
vården. Uppgifterna används för att 
jämföra vården mellan olika mottag-
ningar och avdelningar runt om  
i landet. Resultaten använder vi sedan 
för att göra vården ännu bättre. Ju fler 
som deltar, desto bättre resultat.

Uppgifter som registreras
För att förbättra vården vill vi re-
gistrera en del uppgifter om dig. Det 
kan vara dina personuppgifter, din 
diagnos, vilken behandling du har fått 
och resultatet av vården. Uppgifterna 
samlas in från din patientjournal, från 
dig själv, från din behandlare och från 
befolkningsregistret. 

Dina uppgifter i kvalitetsregistret 
får bara användas för två ändamål:
 • Att utveckla och säkra vårdens 
kvalitet

 • Att göra statistik

Sekretess
Dina uppgifter skyddas av sekre-
tess. Det innebär som huvudregel 
att uppgifter om dig bara får lämnas 
ut om det står klart att varken du 
eller någon närstående till dig kan 
skadas. Uppgifterna får efter sekre-
tessprövning lämnas ut till den som 
ska använda dem för något av de två 
ändamålen: kvalitet och statistik.

Om det behövs mer information  
i en forskningsstudie kan du bli till- 
frågad om att delta i studien. Delta-
gandet är frivilligt. I statistik, forsk-
ningsrapporter och liknande kan man 
inte se vilka enskilda personer uppgif-
terna gäller.

Det är bara personalen på den 
klinik eller mottagning där du vårdas 
som har tillgång till dina uppgifter. 
Det finns särskilda krav på säkerhet 
som bland annat innebär att man 
noga kontrollerar att ingen obehörig 
tittat i registret.

Gallring
Dina uppgifter tas bort när de inte 
längre behövs för att utveckla och 
säkra vårdens kvalitet. För vissa regis-
ter kan en arkivmyndighet besluta att 
dina uppgifter ska sparas för histo-
riska, statistiska eller vetenskapliga 
ändamål.

 
Dina rättigheter
Du har när som helst rätt att få 
uppgifter om dig själv borttagna ur 
registret. Du har också rätt att få veta 
vem som har tittat på dem. Du har 
även rätt till skadestånd om person-
uppgifterna hanteras i strid med 
lagen. Då kan du också begära rättelse 
av uppgifterna.

Du har rätt att en gång per år få 
veta vilka uppgifter vi har om dig 
genom att begära ett registerutdrag. 
En sådan ansökan ska vara skriftlig 
och undertecknad av dig. Det kostar 
ingenting.

Mer information
Vill du veta mer kan du vända dig till 
din kontaktperson på den mottagning 
eller avdelning där du vårdas. 

Ytterligare information finns hos Sve-
riges kommuner och landsting, SKL.  
Webb: www.kvalitetsregister.se
Tfn: 08-452 70 00
E-post: kvalitetsregister@skl.se

Den som är lokalt ansvarig för per-
sonuppgifter, Psykiatrin Hallands 
personuppgiftsombud, finns på psy-
kiatrins lednings stab.
Tfn: 035-13 48 00
E-post: psykiatrin@regionhalland.se 


