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Om nationella kvalitetsregister
Det finns flera kvalitetsregister i Sverige. De  
samlar in uppgifter om patienter som går i  
behandling på psykiatriska mottagningar runt  
om i Sverige. Uppgifterna används främst för att 
jämföra och förbättra vården inom psykiatrin,  
men även till forskning. På så sätt bidrar de till  
ny kunskap som är viktig för att vården ska bli 
ännu bättre. Ju fler som deltar, desto säkrare  
blir resultaten. Genom att medverka är du med 
och gör framtidens vård ännu bättre.

Du kan läsa mer om Sveriges kvalitetsregister på 
Psykiatriregisters webbplats: psykiatriregister.se

Där finns även kontaktuppgifter och information 
om vilken region som har det juridiska ansvaret 
för respektive kvalitetsregister. Om du har frågor 
om dina uppgifter i kvalitetsregister kan du även 
vända dig till dataskyddsombudet inom ditt sjuk-
vårdsområde.

sbr.registercentrum.se



Om Bättre Beroendevård

Vilka uppgifter samlas in?

En säker hantering

Bättre Beroendevård är ett av Sveriges psykiatriska  
kvalitetsregister. Kvalitetsregister har i uppdrag att mäta 
och följa upp kvalitén på vården nationellt. 

Bättre Beroendevård samlar patientuppgifter från Sveriges 
specialiserade beroendevård. Det gör det möjligt att se om 
beroendevården når uppsatta mål och om alla patienter  
får de insatser de ska. Ju fler patienter som är med desto 
säkrare blir resultaten. Genom att medverka i Bättre  
Beroendevård är du med och gör beroendevården bättre  
och mer jämlik.

Uppgifter samlas in från patientjournalen. Det gäller  
diagnos, personnummer, hälso-tillstånd, behandling och 
effekt av behandling. Även sysselsättning, bostad och  
andra uppgifter av betydelse samlas in. När alla uppgifter 
samlas blir dem till anonym statistik. När uppgifterna inte 
längre behövs tas de bort ur kvalitetsregistret. 

Informationen i kvalitetsregistren omfattas av Patientdata-
lagen och dataskyddsförordningen (GDPR). Det innebär att 
kvalitetsregistren omfattas av lika stark sekretess och har 
lika höga krav på säkerhet som din journal. Att vara med i 
Bättre Beroendevård är frivilligt och deltagandet påverkar 
inte din vård. Endast kvalitetsregistrets personal och  
personalen på den vårdenhet där du behandlas har åtkomst 
till dina uppgifter. 

Dina rättigheter Lättläst information

• Om du inte vill delta i
kvalitetsregistret meddelar
du detta till personalen på
din vårdenhet. Du kan även
begära utträde i efterhand,
se instruktioner på Bättre
Beroendevårds webbplats.

• Du har rätt att få veta vilka
uppgifter om dig som finns
sparade i kvalitetsregister.

• Du har rätt att begära rättelse
av  eventuella felaktigheter.

• I vissa fall har du rätt att
begära att användningen av
dina uppgifter begränsas. Det
innebär att kvalitetsregistret
inte får göra något med
uppgifterna om dig, annat än
att fortsätta lagra dem.

• Om du upplever att regler
och lagar för personuppgifts-
hantering inte efterföljs ska
du vända dig till Datainspek-
tionen. Se mer information
på Datainspektionens webb:
www.datainspektionen.se

Bättre Beroendevård är ett  
register som samlar fakta om 
patienter med beroende.  
Det gör vi för att kunna göra  
beroendevården bättre. Vi vill 
att alla patienter ska få de bästa 
behandlingarna. 

Uppgifterna handlar om hur  
patienterna mår och vilken  
hjälp de får. Uppgifterna görs 
till statistik. Med statistiken  
kan vi jämföra vård och olika  
behandlingar.

Genom att vara med i registret 
bidrar du till att vården kan 
bli bättre i framtiden. Det har 
många patienter stor nytta av.

Att vara med i registret är  
frivilligt. Det påverkar inte din 
vård. Om du inte vill vara med 
ska du säga det till personalen.

Vi styrs av lagar. Lagarna heter 
dataskyddsförordningen och  
patientdatalagen. 

Det finns också lagar som  
bestämmer att uppgifterna i  
registret är hemliga. Bara  
personer som har tillstånd får 
se dem.

Om du vill prata med någon 
som jobbar på registret kan  
du maila till oss: 

battre.beroendevard.slso@sll.se

Läs mer på vår 
webbplats
battreberoendevard.
registercentrum.se


