
 
Patientinformation Kvalitetsregister ECT (210303) 

 

För att utveckla och säkra kvaliteten vid ECT (elektrokonvulsiv terapi) och rTMS (repetitiv transkraniell 
magnetstimulering) rapporterar din vårdgivare uppgifter om dig till Kvalitetsregister ECT.  
 
Du bidrar till en bättre vård! 
Genom att vara med i kvalitetsregistret bidrar du till att förbättra vården. Deltagandet i registret är 
frivilligt och påverkar inte den vård du får. Uppgifterna används för att jämföra vården mellan olika 
sjukhus runt om i landet. Resultaten använder vi sedan i vårt förbättringsarbete. Kvalitetsregistret 
bidrar till ny kunskap om hur vi ska behandla patienter med ECT och rTMS. Ju fler som deltar, desto 
statistiskt säkrare blir resultaten. 
 
Uppgifter som registreras 
För att utveckla och säkra vårdens kvalitet vill vi registrera ditt personnummer och uppgifter om dina 
dina vårdkontakter, din diagnos, din behandling, symptom, och biverkningar. Ditt personnummer 
används för att hitta och sammanställa uppgifter. 
 
Personuppgiftsansvarig 
Regionstyrelsen för Region Örebro län är centralt personuppgiftsansvarig för Kvalitetsregister ECT. Din 
vårdgivare, vanligen regionen där du behandlats, är personuppgiftsansvarig för hanteringen i samband 
med att uppgifter om dig samlas in och lämnas ut till Kvalitetsregister ECT. Om du inte vill att dina 
uppgifter rapporteras till Kvalitetsregister ECT, vänligen kontakta enheten där du behandlats. 
 
Stöd i lagen 
Hanteringen av personuppgifter i kvalitetsregister regleras i dataskyddsförordningen (art. 6.1 e, art. 9.2 
h) och i 7 kap. patientdatalagen (2008:355). Uppgiften är nödvändig för hälso- och sjukvården och av 
allmänt intresse för samhället. Den personal som hanterar uppgifter i kvalitetsregister omfattas av 
lagstadgad tystnadsplikt.  
 
Så hanteras dina uppgifter 
Uppgifter om dig samlas in från din patientjournal, från dig själv, från dina vårdgivare, från 
folkbokföringen och från Socialstyrelsens register. Dina uppgifter i kvalitetsregistret får bara användas 
för att utveckla och säkra vårdens kvalitet, framställa statistik samt för forskning inom hälso- och 
sjukvården. För dessa ändamål kan uppgifter komma att samköras med till exempel 
Försäkringskassans, Statistiska centralbyråns register och med andra kvalitetsregister. Uppgifterna får 
även, efter sekretessprövning, lämnas ut till någon som ska använda uppgifterna för något av dessa tre 
ändamål. Om en uppgift får lämnas ut från Kvalitetsregister ECT kan det ske elektroniskt. Om det 
behövs mer information från dig kan du komma att kontaktas. När uppgifter från Kvalitetsregister ECT 
används för forskning så kommer forskningsprojektet att granskas av Etikprövningsmyndigheten. 
Etikprövningsmyndigheten kommer då också att ta ställning till om du behöver kontaktas eller 
informeras ytterligare. Information om aktuella forskningsprojekt finns på ect.registercentrum.se 
 
Sekretess 
Dina uppgifter i kvalitetsregistret skyddas av hälso- och sjukvårdssekretessen i offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400). Det innebär som huvudregel att uppgifter om dig bara får lämnas ut från 
Kvalitetsregister ECT om det står klart att varken du eller någon närstående till dig lider men om 
uppgiften lämnas ut. 
 
 
 
 



Säkerhet 
Dina uppgifter i Kvalitetsregister ECT skyddas mot obehöriga. Det finns särskilda krav på 
säkerhetsåtgärder som bland annat innebär att bara den som har behov av dina uppgifter får ha 
tillgång till dem, att det ska kontrolleras att ingen obehörig tagit del av uppgifter, att dina uppgifter ska 
skyddas genom kryptering samt att inloggning för att ta del av uppgifter bara får ske på ett säkert sätt. 
 
Åtkomst 
Behörig personal hos den vårdgivare som lämnat uppgifterna till kvalitetsregistret har åtkomst till just 
dessa uppgifter. Ingen annan vårdgivare kommer åt uppgifterna. Behörig personal som arbetar åt 
kvalitetsregistret har åtkomst till alla uppgifter i registret.  
 
Gallring 
Efter beslut från arkivmyndigheten i Region Örebro län sparas dina uppgifter tills vidare för 
vetenskapliga ändamål. 
 
Dina rättigheter 

 Du har rätt att slippa att dina personuppgifter registreras i Kvalitetsregister ECT. 

 Du har när som helst också rätt att få uppgifter om dig själv raderade i registret. 

 Du har rätt att få veta om uppgifter om dig finns i Kvalitetsregister ECT och i så fall få en kopia av 

dem kostnadsfritt. Du har rätt att få personuppgifterna i elektroniskt format.  

 Du har rätt att få felaktiga uppgifter om dig rättade och rätt att komplettera ofullständiga 

uppgifter. 

 Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att behandling av uppgifter om dig begränsas. 

Det gäller under den tid som andra invändningar bedöms. Begränsning innebär att registret inte 

får göra någonting med uppgifterna om dig mer än att fortsätta lagra dem. 

 Du har rätt att få information om vilka vårdenheter som haft åtkomst till uppgifter om dig och när, 

så kallat loggutdrag.  

 Du har rätt till skadestånd om personuppgifterna hanteras i strid med dataskyddsförordningen 

eller patientdatalagen.   

 Du har rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.  

 

Kontaktuppgifter 
Om du har frågor om registret och hur dina uppgifter hanteras kan du kontakta överläkare Axel 
Nordenskjöld på registrets postadress nedan eller telefon 019 602 10 00. 
 
Region Örebro län  
Kvalitetsregister ECT  
S-huset, våning 1 
Box 1613 
701 16 Örebro 
 
Du kan kontakta dataskyddsombudet vid Region Örebro län om du vill: få tillgång till dina uppgifter, att 
dina uppgifter tas bort, begära rättelse eller begränsning eller ha information om den åtkomst som 
skett till dina uppgifter. 
 
Region Örebro län  
Dataskyddsombudet  
Box 1613 
701 16 Örebro 
 
Du kan läsa mer om kvalitetsregister på kvalitetsregister.se och om Kvalitetsregister ECT på 
ect.registercentrum.se. 

http://www.kvalitetsregister.se/

