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Rutin för medverkan i nationella kvalitetsregister 

Nationella kvalitetsregister spelar en viktig roll för den svenska hälso- och 

Sjukvårdens utveckling. Registreringen i nationella kvalitetsregister är frivillig och 

särskilt lagreglerad i Patientdatalagen (2008:355). 

Utmärkande för dessa register är att de sammanställda uppgifterna kan användas för att 

på olika nivåer öka vårdens kvalitet genom jämförelser mellan olika vårdgivare. 

Informationssäkerheten är en viktig del eftersom kvalitetsregister innehåller uppgifter 

om patienten och dess hälsa.  

Medverkan i nationella kvalitetsregister 

Patienten behöver inte ge samtycke till medverkan i nationella kvalitetsregister. 

Patienten har alltid rätt att motsätta sig att delta i registren och om patienten motsätter 

sig registrering ska eventuella uppgifter som finns i registret utplånas.  

 
För personer som är varaktigt beslutsoförmögna får uppgifter behandlas i ett 

kvalitetsregister om: 

 patientens inställning till sådan personuppgiftsbehandling så långt som möjligt 

klarlagts och det finns anledning att anta att patienten inte skulle ha motsatt sig 

personuppgiftsbehandlingen.  

 patienten tidigare har tagit till sig information och då valt att inte motsätta sig 

registrering. 
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Metod 

Ansvarig hälso- och sjukvårdspersonal ansvarar för att muntligt informera patienten om 

aktuellt kvalitetsregister samt lämna dokumentet ”Bättre kvalitet i vården för dig”. Om 

patienten är varaktigt beslutsoförmögen lämnas information/dokument till legal 

ställföreträdare eller närstående.  

När legal ställföreträdare eller närstående tillfrågas är ett tips att ställa frågan: ”Vad tror 

du att personen själv hade velat?”  

 

”Huruvida en person saknar förmåga att ta till sig information om kvalitetsregistret 

och kan tillvarata sin möjlighet att motsätta sig registrering, är ytterst en fråga för 

verksamheten att avgöra. Det är därför nödvändigt att bedöma om den enskilde kan 

förstå informationen och uttrycka sin vilja. Avgörandet av huruvida en person är 

varaktigt beslutsoförmögen avgörs av verksamheten som äger kännedom om personen 

och överväger registrering i registret .”  

(Källa: Datainspektionen).  

 

Registrering i de olika registren utesluter inte dokumentation i patientjournal. 

http://www.kvalitetsregister.se/sekundarnavigering/omnationellakvalitetsregister/fordigsompatient.290.html

