Du kan vara med och förbättra hörselvården!
Region Skåne sänder uppgifter om alla patienter som fått hörapparat till Nationellt
kvalitetsregister hörselrehabilitering. Tre till sex månader efter du fått dina hörapparater
kommer en enkät att skickas hem till dig. Du bestämmer själv om du vill bidra till registret och
besvara enkäten.

Syfte
De inlämnade uppgifterna används för att jämföra vård mellan olika regioner och
mottagningar. Resultatet används i forskning men också för att förbättra vården.

Så används dina uppgifter
Uppgifterna om dig i kvalitetsregistret är lagrade på ett säkert sätt och bara de som har
behov av uppgifterna för att kunna utföra sitt arbete kan se dem. Dina uppgifter får bara
användas för att utveckla och säkra vårdens kvalitet, ta fram statistik och som underlag till
forskning.
Uppgifterna om dig består både av information som hämtas från din patientjournal och av
svar från den inskickade enkäten. Det som registreras i kvalitetsregistret är:


Personnummer



Hörapparat



Grad av hörselnedsättning



De svar du lämnat i enkäten

Resultatet sammanställs med andras svar och redovisas i olika rapporter där det inte går att
identifiera dig som enskild person. Uppgifter om dig tas bort från kvalitetsregistret då de inte
längre behövs. Rapporterna hittar du bland annat på 1177.se

Stöd i lagen för registrering av data och sekretess
Det är tillåtet att registrera data i kvalitetsregister eftersom uppgifterna är av allmänt intresse
för samhället och viktiga inom sjukvården. Hantering av personuppgifter i kvalitetsregister
regleras av dataskyddsförordningen (GDPR) och patientdatalagen (PDL). Dina uppgifter
skyddas av sekretess och bara behörig personal har åtkomst till alla uppgifter. All personal
som hanterar personuppgifter i kvalitetsregister har tystnadsplikt.

Dina rättigheter




Du har rätt att slippa att uppgifter om dig registreras i kvalitetsregistret.
Du har rätt att när som helst få uppgifter om dig själv raderade ur kvalitetsregistret.
Du har rätt att få veta om uppgifter om dig finns i kvalitetsregistret och i så fall få en kopia
av dem kostnadsfritt, ett så kallat registerutdrag. Du har rätt att få uppgifterna i elektronisk
form.








Du har rätt att få felaktiga uppgifter om dig rättade. Du har rätt att få ofullständiga uppgifter
kompletterade.
Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att behandlingen av uppgifter om dig
begränsas. Detta gäller under den tid som andra invändningar bedöms. Begränsning
innebär att kvalitetsregistret inte får göra något med uppgifterna om dig mer än att fortsätta
lagra dem.
Du har rätt att få information om vilka vårdenheter som har kunnat se uppgifter om dig och
när de har gjort det, så kallt loggutdrag.
Du har rätt till skadestånd om uppgifterna om dig hanteras i strid med
dataskyddsförordningen eller patientdatalagen.
Du har rätt att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten som är
tillsynsmyndighet på detta område

Har du några frågor?
Kontakta kvalitetsregistret om du har några frågor om till exempel dina rättigheter.
Forskningsinstitutet Hörselbron
Lindstedtsvägen 24
114 28 Stockholm
e-post: info@horselbron.se
Kontakta Region Skånes dataskyddsombud om du har frågor om hur vi behandlar dina
personuppgifter.
Dataskyddsombudet, Region Skåne
291 89 Kristianstad
Telefon 044-309 30 00
e-post: region@skane.se
Se även skane.se/personuppgifter

