
Frågor om kvalitetsregistret

Om du har frågor angående personuppgifter kan du vända 
dig till din vårdgivares personuppgiftsansvarige/ombud 

 

Tel:

Om du har frågor om registret, hur dina uppgifter hanteras, kan
ändras eller tas bort kan du vända dig till registeransvarig/koordinator

Tel:

Om du har frågor angående kvaliteten i vården kan du vända 
dig till ansvarig chef

Tel: Kvalitetsregistret Senior alert
Genom att vara med i Senior alert bidrar  

du till att förbättra vården! 
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Landstinget i Jönköping är centralt personuppgiftsansvarig för Senior alert. 
Vill du veta mer om registret eller att dina uppgifter ska tas bort kontakta:
Support Senior alert
Qulturum Landstinget i Jönköpings län
Box 702, 551 20 Jönköping
Tel 036-32 12 11
senioralert@lj.se
www.senioralert.se 



Det här är kvalitetsregistret
För att svensk vård och omsorg ska bli så bra som möjligt  
arbetar vi ständigt med förbättringar. Därför finns de nationella 
kvalitetsregistren, som ger svensk hälso- och sjukvård en unik 
möjlighet att följa vårdens resultat och kvalitet. Resultaten 
används sedan för att förbättra vården. 

Just nu pågår det många förbättringsarbeten omkring trycksår, 
undernäring och fall, därför är vi anslutna till det nationella 
kvalitetsregistret ”Senior alert”.

Kvalitetsregistret innehåller
Ett nationellt kvalitetsregister innehåller uppgifter om  
personer, deras problem, insatta åtgärder och resultatet av  
åtgärderna. Kvalitetsregistren utgår från patientens vård och 
inte ifrån hälso- och sjukvård eller omsorgens organisation. 
Därför är varje patients uppgifter viktiga för det sammantagna  
resultatet. 

Dina uppgifter i kvalitetsregistret är sekretesskyddade och 
behandlas på samma sätt som journaluppgifter. Varje kvalitets-
register har en egen databas där uppgifterna blir registrerade. 
Uppgifterna tas bort när de inte längre behövs. Du kan även få 
dina uppgifter borttagna eller tacka nej till att bli registrerad. 

Vad innebär det för mig?
Personalen här ställer frågor till dig för att se om just du har risk 
för att falla, bli undernärd eller få trycksår. 

Är du i riskzonen, kan vi erbjuda förebyggande åtgärder, på 
vårdenheten eller i ditt hem. I så fall gör vi först en riskbedöm-
ning. Sedan gör vi en plan för vilka åtgärder du behöver för att 
förbättra din situation. 

Om personuppgifter och register
•	 I	kvalitetsregistret	kommer	namn	och	personnummer	

samt resultatet av riskbedömningar, åtgärdsplaner och 
uppföljningar att registreras.

•	 Uppgifterna	är	sekretessbelagda	och	endast	de	som	fått	
inloggning i registret kan gå in och ta del av uppgifterna.

•	 Den	statistik	som	presenteras	från	registret	kommer	att	
vara anonym så inga personuppgifter kan spåras.

•	 Du	har	rätt	att	motsätta	dig	att	dina	personuppgifter	
behandlas i registret.

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

•	 Du	har	rätt	att	ta	del	av	de	uppgifter	om	dig	själv	som	
finns i registret.

•	 Du	har	rätt	att	få	dina	uppgifter	i	registret	rättade.
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