Du bidrar till
en bättre vård
Att samla kunskap i kvalitetsregister är
ett vanligt sätt att skapa möjligheter
för förbättringsarbete och forskning
i hälso- och sjukvården. Syftet är att
successivt förbättra vården för dig som
patient.
Genom att vara med i kvalitetsregistret
NEUROPSYK bidrar du till att förbättra
vården för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Ju fler
som deltar, desto säkrare blir resultaten.
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Tillsammans gör vi
vården bättre för personer
med neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning

Vi arbetar med
kvalitetssäkring
Vi i hälso- och sjukvården strävar hela tiden
efter att utveckla och säkra vårdens kvalitet
så att resultatet och upplevelsen blir ännu
bättre för dig som patient. Som en del i
det arbetet använder vi kvalitetsregistret
NEUROPSYK.
NEUROPSYK är ett kvalitetsregister som
fokuserar på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Uppgifter om alla patienter
samlas in, både barn och vuxna.
Vi får bara använda uppgifterna för att
säkerställa vårdens kvalitet, framställa
statistik samt för forskning och aldrig på
ett sådant sätt att enskilda personer kan
identifieras.
Medverkan är frivillig och påverkar inte den
vård du eller ditt barn får. Om du inte vill
delta, eller inte vill att ditt barn ska delta,
behöver du kontakta din vårdgivare eller
oss registerkoordinator och meddela detta.
Kontaktuppgifter till registerkooridnator
hittar du på baksidan av foldern. I annat fall
samlas uppgifterna in automatiskt.

Dina rättigheter
•

Medverkan i registret är frivillig och påverkar
inte den vård du eller ditt barn får.

•

Du har rätt att slippa att uppgifter registreras
om dig i NEUROPSYK.

•

Du har när som helst rätt att få uppgifterna
raderade ur kvalitetsregistret.

•

Du har rätt att få information om vilken
åtkomst som har skett till uppgifterna.

•

Du har rätt att en gång per år, kostnadsfritt, få
veta vilka uppgifter som har registrerats, ett
så kallat registerutrdag. Du har rätt att få det i
elektronisk form. Ansökan ska vara skriftlig.

•

Du har rätt till skadestånd om uppgifterna
hanterats i strid med dataskyddsförordningen och kan begära rättelse om så har skett.
Du har även rätt att få ofullständiga uppgifter
kompletterade.

•

Du har under vissa förutsättningar rätt att
begära att behandlingen av uppgifter om dig
begänsas. Gäller under den tid som andra
invändningar bedöms. Begränsning innebär
att kvalitetsregistret inte får göra någont med
uppgifterna om dig mer än fortsätta lagra
dem.

•

Du har rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet
på detta områe.

Vad betyder det
att vara med i ett
kvalitetsregister?
Uppgifter om dina eller ditt barns vårdkontakter med oss, län och enhet, diagnos,
behandlarens profession (läkare, psykolog
etc), funktion- och livskvalitetsskattningar
och behandling (t ex läkemedel) samlas in
automatiskt från patientjournalen och skickas till kvalitetsregistret. Deltagandet medför
därför ingen aktiv insats eller tidsåtgång för
dig som patient.
Dina uppgifter omfattas av hälso- och sjukvårdssekretessen och skyddas mot obehöriga genom till exempel säkra inloggningar för
vårdpersonal och kryptering av uppgifter.
Hanteringen av personuppgifter i kvalitetsregister regleras av dataskyddsförordningen,
GDPR, och kapitel sju i patientdatalagen,
PDL.
De uppgifter som din vårdgivare rapporterat
in om dig är inte åtkomliga för någon annan
vårdgivare. Som ansvarig för registret kan
registerhållaren ta del av uppgifterna.Forskning får enbart ske efter särskilda etik- och
sekretessprövningar.
Dina uppgifter tas bort när de inte längre
behövs för att utveckla vårdens kvalitet.

