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Du bidrar till en bättre vård!  

SweTrau är ett landsomfattande kvalitetsregister där nästan alla svenska sjukhus med en dygnet runt 

öppen akutmottagning registrerar sina traumafall.  

 

Syftet med registret är att bidra till ny kunskap om bästa behandlingsalternativ vid vård av 

traumapatienter, men registret används också i det lokala förbättringsarbetet. Uppgifterna kan även 

användas för att jämföra vården mellan olika regioner, landsting och sjukhus. Data från registreringen 

presenteras sammanställt för de olika sjukhusen, utan möjlighet att identifiera enskilda patienter. I vissa 

fall kan riktade forskningsprojekt göras baserade på data ur kvalitetsregistret. Varje sådan studie är på 

förhand granskad och godkänd av forskningsetisk kommitté som också tar ställning till vilken 

information som skall lämnas ut samt på vilket sätt eventuella personuppgifter får behandlas. 

 

Centralt personuppgiftsansvarig myndighet är Landstinget Blekinge och rapporterande vårdgivare är 

personuppgiftsansvarig för hanteringen i samband med att uppgifter om dig samlas in och registreras i 

SweTrau.  
 

Uppgifter som registreras 

Vi registrerar ditt födelsenummer för att vi ska kunna hitta ditt traumavårdtillfälle. I SweTrau registreras 

i övrigt c:a 30 olika variabler som föreslogs i ett europeiskt konsensusdokument, ”Utstein-protokollet” 

(2008). Fysiologiska parametrar registreras på skadeplats samt vid ankomst till sjukhus. Dessutom 

registreras tidpunkter för larm, när ambulansen kom till skadeplatsen och när du anlände sjukhuset. Vill 

du veta exakt vilka uppgifter som finns registrerade om dig kan du skriftligen begära det från antingen 

SweTrau eller från kontaktperson enligt uppgifter nedan.  

Rättslig grund 

Alla som behandlar personuppgifter måste stödja sig på en rättslig grund. Din vårdgivare och centralt 

personuppgiftsansvarig myndighet, Landstinget Blekinge, får behandla uppgifter i kvalitetsregister då 

det anses utgöra en nödvändig uppgift av allmänt intresse i samhället (art. 6.1 e). Både personal hos din 

vårdgivare, liksom personal hos Landstinget Blekinge, omfattas av lagstadgad tystnadsplikt (art. 9.3). 

Det ska också finnas rättsligt stöd i svensk lagstiftning när man behandlar personuppgifter i kvalitets-

register. Sådana bestämmelser finns i 7 kap. patientdatalagen (2008:355). Du kan läsa mer om registret 

på vår hemsida www.swetrau.se.  

 

Så hanteras dina uppgifter 

Uppgifter om dig samlas in från din patientjournal och befolkningsregistret. Uppgifter från kvalitets-

register får endast användas för att utveckla och säkra vårdens kvalitet, framställa statistik samt för 

forskning inom hälso- och sjukvården. Uppgifter får efter sekretessprövning lämnas ut till den som ska 

använda uppgifterna för något av dessa tre ändamål. Om en uppgift får lämnas ut från registret kan det 

ske elektroniskt. När uppgifter ur registret blir föremål för forskningsstudier behövs alltid ett god-

kännande av en etikprövningsnämnd (EPN).  

 

Sekretess: Dina uppgifter i kvalitetsregistret skyddas av hälso- och sjukvårdssekretessen i offentlighets- 

och sekretesslagen (2009:400). Det innebär som huvudregel att uppgifter om dig endast får lämnas ut 

från registret om det står klart att varken du eller någon närstående till dig lider men om uppgiften 

lämnas ut. 
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Säkerhet: Dina uppgifter skyddas mot obehöriga. Det finns särskilda krav på säkerhetsåtgärder som 

bland annat innebär att endast den som har behov av uppgifterna får ha tillgång till dem, att det ska 

kontrolleras att ingen obehörig tagit del av uppgifterna, att uppgifterna ska skyddas genom kryptering 

samt att inloggning för att ta del av uppgifter bara får ske på ett säkert sätt.  

 

Åtkomst: Din vårdgivare får ta del av de uppgifter som de lämnar till registret. Ingen annan vårdgivare 

har åtkomst till dessa uppgifter. De som centralt hanterar registret kan och får ta del av dina uppgifter.  

 

Lagringstid och gallring: Dina uppgifter tas enligt 7 kap. 10 § patientdatalagen bort när de inte längre 

behövs för att utveckla och säkra kvaliteten i vården. 

 

Dina rättigheter  

• Din medverkan i SweTrau är frivillig och påverkar inte den vård du får. Om du inte vill att dina 

uppgifter registreras, vänd dig till den vårdgivare du besökt. 

• Du har när som helst rätt att få dina uppgifter borttagna ur registret. 

• Du har rätt att få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör dig finns registrerade och i så fall få 

en kopia kostnadsfritt på personuppgifterna. Du har också rätt att få personuppgifterna i elektroniskt 

format som är allmänt erkänt, om du inte begär något annat. Kontakta registerhållaren (se kontakt-

uppgifter nedan) om du vill ha mer information om hur du begär tillgång till dina uppgifter och hur de 

lämnas ut. 

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

personuppgifter. 

• Du har rätt att kräva att behandlingen av dina uppgifter begränsas 

− om du anser att personuppgifterna inte är korrekta tills de har kontrollerats/rättats. 

− om du anser att behandlingen är olaglig och motsätter dig att personuppgifterna raderas och i 

stället begär en begränsning av deras användning.  

− i en situation då Landstinget Blekinge inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen 

med behandlingen (se ovan), men du anser att du behöver dem för att kunna fastställa, göra 

gällande eller försvara rättsliga anspråk.   

• Du har rätt att få information om vilken vårdenhet och vid vilken tidpunkt någon tagit del av dina 

uppgifter. 

• Du har rätt till skadestånd om dina uppgifter hanteras i strid med dataskyddsförordningen eller 

patientdatalagen. 

• Du har rätt att inge ett klagomål till tillsynsmyndigheten.   

 

Kontaktuppgifter till SweTrau om du vill:  

• ha mer information om SweTrau, få tillgång till dina uppgifter, begära rättelse eller begränsning 

• att dina uppgifter ska tas bort ur SweTrau 

• ha information om den åtkomst som skett till dina uppgifter 

 

Registerhållare Lars Lundberg  

               epost:  lars.lundberg@gu.se  

 

Dataskyddsombudet hos centralt personuppgiftsansvarig myndighet, Region Blekinge  

Magdalena Nordin, tillsynsarkivarie  

Epost: magdalena.nordin@regionblekinge.se  
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