
Information till patienter på lättläst svenska 

Vi samlar fakta  
om många patienter.  
Då kan vi göra vården bättre.

Det finns en webbsida där du kan läsa mer om kvalitetsregister.
Här är adressen: www.kvalitetsregister.se

Vi som skrev den här informationen arbetar på Registercentrum Västra Götaland. 
Vi skrev den i november år 2014.

 Så hindrar vi obehöriga från att komma åt information
De personer som ger dig vård  
får alltså se uppgifter om dig. 

Läkare och sjuksköterskor kan se 
uppgifterna via internet.

Men för att ingen inkräktare ska 
komma åt dem är det mycket svårt.

Det finns flera sätt att göra det svårt. 
Ett vanligt sätt är detta. 
Sjuksköterskorna och läkarna  
har hemliga lösenord.

De måste också ha ett identitetskort 
som de sticker in i datorn.  
På så vis är uppgifterna skyddade 
från andra. 

All information i ett kvalitetsregister 
finns på en central dator.  
En sådan dator kallas server.  
Säkerheten runt servern  
är mycket hård. 

Systemet är lika säkert  
som bankernas system  
för att skydda dina pengar.

 Dina rättigheter
Vi vill gärna spara uppgifter om dig 
i kvalitetsregister. 
Men om du inte vill det, 
så får vi inte göra det.  
Säg till personalen här om du inte vill.

När det finns uppgifter om dig  
i ett kvalitetsregister  
har du flera rättigheter.

• Du har rätt att få veta  
 vad som står om dig  
 i kvalitetsregistret.  
 Det kan du få en gång om året.  
 Det kostar inget.

• Om någon uppgift är fel  
 har du rätt att få den rättad.

• Om du vill att någon uppgift tas  
 bort, så tar vi bort den.

• Du har rätt att få veta  
 vilka sjuksköterskor och läkare 
 som har fått läsa uppgifter om dig. 
 Du har rätt att få veta  
 när de fick läsa dem.

• Om de som har hand om  
 uppgifterna om dig  
 bryter mot personuppgiftslagen 
 kan du klaga på det.  
 Då ska felen rättas till.  
 I vissa fall kan du få skadestånd, 
 alltså pengar som ersättning.

Om du vill använda  
någon av dina rättigheter  
ska du skriva ett brev. 

Personalen här vet vem du ska  
skriva till. Fråga dem.
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 Dessa uppgifter sparar vi på
• Personnummer

• Vilka sjukdomar patienterna har

• Vilken vård patienterna får

• Vilket resultat vården ger

Vi sparar också en del andra uppgifter.  
Ibland får patienterna svara på frågor 
på ett papper eller i en dator.  
Sedan sparar vi svaren.

 Detta har vi uppgifterna till
• Vi tar reda på  
 vad vi behöver göra bättre.

• Statistik.  
 Till exempel kan vi se hur många   
    patienter som blev helt bra av en  
    viss behandling.

• Forskning.  
 Innan forskare får använda det  
    här materialet till forskning  
 måste en nämnd ha bestämt  
 att forskningen är etisk.  
 Det betyder att man inte gör illa  
 någon genom forskningen. 

Ibland lägger forskare ihop uppgifter 
från kvalitetsregister  
med uppgifter från andra register. 

Det kan vara ett register där det 
står vilka mediciner människor  
i Sverige får.

Statistik kan visas i staplar och kurvor.  
I statistiken går det inte att se vilka 
människor det handlar om.

När uppgifterna i kvalitetsregister 
inte behövs längre ska vi ta bort 
uppgifterna.

 Dessa personer får se uppgifter om dig 
Sjuksköterskor, läkare och andra 
som ger dig vård  
får se uppgifter om dig. 

Vissa personer  
som arbetar med kvalitetsregister 
kan också få se dem. 

Andra personer kan ansöka om 
att få se uppgifterna, men det är bara 
forskare som kan få sådant tillstånd.  

Men forskarna får bara se uppgifterna 
om patienterna och deras närstående 
inte tar skada av det. 

 Uppgifterna om dig är hemliga och skyddade
Det finns olika lagar som säger 
att uppgifterna i kvalitetsregister 
är hemliga. 

Det gäller för alla personer som inte 
har särskilda skäl att få se dem. 

Lagarna heter offentlighets- och 
sekretesslagen, patientdatalagen 
och personuppgiftslagen. 

Uppgifterna i kvalitetsregister 
är lika hemliga 
som uppgifterna i journaler. 

Journaler är de anteckningar 
som sjuksköterskor och läkare  
skriver om sina patienter.

Vi samlar in uppgifter  
om patienter  
för att göra vården bättre 
Vi samlar in uppgifter  
som handlar om patienters sjukdomar 
och vad patienterna får för behandlingar.  
Vi samlar också in uppgifter som visar 
om behandlingarna hjälper patienterna eller inte.  

Det kallas för kvalitetsregister 
när man sparar många sådana uppgifter i datorer. 
Det finns kvalitetsregister för olika sjukdomar  
och för olika behandlingar. 

Registren hjälper oss att veta  
om vi gör ett bra jobb eller inte.  
Vi kan också få veta vilka behandlingar som är bäst  
för patienterna.

Det är bra om det finns fakta 
om många patienter i ett kvalitetsregister. 
Då kan vi vara mer säkra på att det vi kommer fram till är rätt. 
Till exempel vilket sätt att arbeta på som är bäst.

Vi vill gärna samla uppgifter om dig i kvalitetsregister. 
Det förändrar inte den vård du får just nu. 
Men uppgifterna bidrar till att vården kan bli bättre i framtiden. 
Det har många patienter stor nytta av. 


