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Vad kräver lagen?
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Innehåll 

• Vad är ett kvalitetsregister?
• Den enskildes inställning och rätt till information
• Kvalitetsregisters ändamål 
• Personuppgiftsansvar
• Personuppgifter som får behandlas
• Utlämnande genom direktåtkomst
• Bevarande och gallring
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Vad är ett nationellt eller regionalt 
kvalitetsregister?
• Definieras som en samling av personuppgifter som inrättats 

särskilt för ändamålet att systematiskt och fortlöpande utveckla 
och säkra vårdens kvalitet.

• Regleringen av kvalitetsregister som samlar in uppgifter från flera 
vårdgivare finns i 7 kap. patientdatalagen (2008:355) PDL.

• Syftet med kvalitetsregister som samlar in uppgifter från fler än en 
vårdgivare är att det ska gå att göra jämförelser inom hälso- och 
sjukvården på nationell eller regional nivå
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Vad är skillnaden mellan 
kvalitetsuppföljning och 

kvalitetsregister?



5

Den enskildes inställning och rätt till 
information

• Personuppgifter får inte behandlas i ett nationellt eller regionalt 
kvalitetsregister, om den enskilde motsätter sig det. Om den enskilde 
motsätter sig personuppgiftsbehandlingen sedan den påbörjats, ska 
uppgifterna utplånas ur registret så snart som möjligt = möjlighet till opt-out.

• Särskilt reglerat hur beslutsoförmögna patienters uppgifter får hanteras.

• Obs! För att det ska finnas en möjlighet till opt-out måste det finnas 
information till patienten. 
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Kvalitetsregisters ändamål

• Personuppgifter i nationella och regionala kvalitetsregister får behandlas för ändamålet att systematiskt 
och fortlöpande utveckla och säkra vårdens kvalitet.
– Primärt ändamål

• Personuppgifter som behandlas för att utveckla och säkra vårdens kvalitet får också behandlas för 
ändamålen
1. framställning av statistik, 
2. forskning inom hälso- och sjukvården, 
3. utlämnande till den som ska använda uppgifterna för framställning av statistik eller för forskning 

eller för att utveckla och säkra vårdens kvalitet, samt för 
4. fullgörande av någon annan uppgiftsskyldighet som följer av lag eller förordning.

• Regleringen är uttömmande.
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SOU 2021:4
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Personuppgiftsansvar - CPUA

• Endast myndigheter inom hälso- och sjukvården får vara 
personuppgiftsansvariga för central behandling av 
personuppgifter i ett nationellt eller regionalt 
kvalitetsregister.

• Personuppgiftsansvarig i Region Skåne är den juridiska 
personen Region Skåne. 

• Regionstyrelsen är ytterst ansvarig för organisationen 
Region Skånes behandling av personuppgifter.
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CPUA:s ansvar forts.

• Inrättande av kvalitetsregister
– Ansvarsskyldighet enligt artikel 5.2 i dataskyddsförordningen

• Uppföljning och internkontroll av nationella 
kvalitetsregister

• Registerstyrgrupp och registerhållare
– Roller och ansvar

• OBS! CPUA-myndigheten kan ha delegerat vissa beslut 
till en särskild funktion.
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Personuppgifter som får behandlas
• Endast sådana personuppgifter som behövs för att utveckla och säkra vårdens kvalitet får behandlas i 

ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister.

• En enskilds personnummer eller namn får behandlas i ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister 
endast om det inte är tillräckligt att använda kodade personuppgifter eller personuppgifter som endast 
indirekt kan hänföras till den enskilde.

– SOU 2021:4 vill lägga till samordningsnummer

• Uppgifter om hälsa får behandlas i nationella och regionala kvalitetsregister. 
– Undantag får medges i lag eller föreskrifter.

• Känsliga personuppgifter får behandlas med stöd av artikel 9.2 h i EU:s dataskyddsförordning under 
förutsättning att kravet på tystnadsplikt i artikel 9.3 i förordningen är uppfyllt. 

• Uppgifter om lagöverträdelser får behandlas i nationella och regionala kvalitetsregister endast om 
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer i enskilda fall medger det. 
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Utlämnande genom direktåtkomst

• Inrapporterande offentlig eller privat vårdgivare inom hälso- och 
sjukvården ansvarar för den personuppgiftsbehandling som den 
själv utför i samband med inrapportering till ett kvalitetsregister.

• LPUA får ha direktåtkomst till de uppgifter som denne lämnat till 
ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister.

• LPUA får inte ha direktåtkomst till andra LPUA:s personuppgifter i 
ett kvalitetsregister.
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Bevarande och gallring

• Uppgifter ska gallras när de inte längre behövs för 
ändamålet kvalitetssäkring.

• Arkivmyndighet kan meddela att personuppgifterna ska 
bevaras under längre tid p.g.a. historiska, statistiska eller 
vetenskapliga ändamål.
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Slut!
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