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Rutin för information kring registrering i nationella 
kvalitetsregister 

Syfte 

Syftet är att tillgodose krav på information till brukare/patient om deltagande i nationella 

kvalitetsregister. 

Beskrivning 

Vid inhämtande av samtycken ska även samtycke för personuppgiftsbehandling i 

kvalitetsregister inhämtas.  

 

Utförlig information finns att hämta på nedanstående adress  

 

http://www.kvalitetsregister.se/tjanster/omnationellakvalitetsregister/fordigsompatientbrukare

.2039.html 

 

Det beskriver patienters betydelse att medverka i utveckling av vården.  

Kvalitetsregister i vården finns för att utveckla och säkra vårdens kvalitet så att 

resultatet och upplevelsen blir ännu bättre för dig som patient. De gör det möjligt för 

att följa upp den vård som ges. 

Förbättringsarbetet möjliggörs av alla patienters medverkan så att vi på gruppnivå kan 

jämföra resultat mellan olika enheter i landet. Med uppgifterna i registret får vi unika 

möjligheter att se vilka arbetssätt, behandlingsmetoder, läkemedel och produkter som ger bra 

resultat för dig som patient och vilka som inte längre bör användas. Ju fler som är med desto 

säkrare blir resultaten. (från www.kvalitetregister.se) 

Personer med nedsatt beslutsförmåga 

 

Registrering av individer med nedsatt beslutsförmåga kan ske i kvalitetsregister. En 

förutsättning är att individen så långt som möjligt har klarlagts och det inte finns anledning 

att anta att patienten skulle motsatt sig registreringen. Detta innebär att personalen först och 

främst ska stötta patienten på ett sådant sätt att denna själv i så stor utsträckning som möjligt 

själv kan ta ställning till registrering och därmed hävda sin självbestämmanderätt. När detta 

inte är möjligt, då personalen bedömer att patienten själv inte kan ta ställning till registrering, 

behöver personalen inhämta annan information för att ta reda på individens inställning till 

registrering. Det kan till exempel ske genom att fråga anhöriga och andra närstående.  
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Inhämtande av samtycke sker 

 

 

Överlämna information om Samtycke som finns uppgjord till patienten samt när samtycke 

finns ska informationsblankett Bättre kvalitet i vården för dig vara tillgänglig om patienten 

ändra sitt samtycke. 

Översyn och revidering 

Denna rutin ska ses över senast december månad 2021. 


