Information till dig som ska registreras i BPSD-registret
Bättre kvalitet i vården för dig
För att kunna utveckla och säkra vårdens och omsorgens kvalitet används nationella
kvalitetsregister. Registren gör det möjligt att följa upp och förbättra vården och omsorgen
och ju fler som är med, desto säkrare blir resultaten. Genom att låta uppgifter om Dig finnas
med i kvalitetsregistren är Du med och förbättrar vård och omsorg.
Den här informationen handlar om BPSD-registret, ett svenskt kvalitetsregister för
Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens. Syftet med BPSD-registret är att öka
välbefinnandet och minska lidandet för personer med demenssjukdom genom att minska
beteendemässiga och psykiska symtom (BPSD). Arbetet i registret bygger på personcentrerade vårdåtgärder utifrån varje persons behov och resurser. De uppgifter som
registreras är bl.a. vårdåtgärder, personnummer, diagnos och läkemedel.
För att utveckla och säkra vård och omsorg vill (ange vårdgivare)
___________________________________________________________________________
rapportera uppgifter om Dig till BPSD-registret. Dina uppgifter är sekretesskyddade och tas
bort när de inte längre behövs. Du kan även få Dina uppgifter borttagna eller tacka nej till att
bli registrerad.

Så hanteras Dina uppgifter i kvalitetsregister
Uppgifter om Dig samlas in från Dig själv och från Din patientjournal. Uppgifterna får endast
användas för att utveckla och säkra vårdens och omsorgens kvalitet, framställa statistik samt
för forskning inom hälso- och sjukvården och omsorgen. Den som ska använda uppgifterna
för något av ovan områden får tillgång till dem efter sekretessprövning. När forskningsstudier ska bedrivas behövs godkännande från en etikprövningsnämnd (EPN).
Sekretess Dina uppgifter skyddas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen. Det
innebär att uppgifter om Dig får lämnas ut från registret bara om det står klart att varken Du
eller någon närstående till Dig tar skada om uppgiften lämnas ut. Den bedömningen görs av
ansvarig huvudman för registret.
Säkerhet Dina uppgifter skyddas genom kontroller både tekniskt, via rutiner och särskilda
krav på behörighet. Det görs för att bara den som har behov av uppgifterna får tillgång till
dem och får dem på ett säkert sätt.
Tillgång till uppgifter Din vårdgivare får ta del av de uppgifter som de lämnar till registret och
de som centralt hanterar registret kan och får ta del av Dina uppgifter. Ingen annan
vårdgivare har tillgång till dessa uppgifter.
Gallring Dina uppgifter tas bort när de inte längre behövs för att utveckla och säkra
kvaliteten i vården.
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Rättslig grund
Alla som behandlar personuppgifter måste stödja sig på en rättslig grund.
Namn på den registrerande enheten;
__________________________________________________________________________
och Regionstyrelsen i Region Skåne får samla in och registrera uppgifter i BPSD-registret för
att det anses utgöra en nödvändig uppgift av allmänt intresse i samhället (art. 6.1 e). Vi får
också behandla uppgifter om hälsa i registret för att det är nödvändigt av skäl som hör
samman med yrkesmedicin och tillhandahållande av hälso- och sjukvård (art. 9.2 h). Vår
personal, liksom personal hos Regionstyrelsen i Region Skåne, omfattas dessutom av en
lagstadgad tystnadsplikt (art. 9.3). Det ska också finnas enligt dataskyddsförordningen
rättsligt stöd i svensk lagstiftning när man behandlar personuppgifter i kvalitetsregister.
Sådana bestämmelser finns i 7 kap. patientdatalagen (2008:355).

Dina rättigheter
Din medverkan i registret är frivillig och påverkar inte den vård Du får. Din vårdgivare, som
registrerar uppgifter om Dig, är ansvarig för att registreringen sker på ett korrekt sätt i
kvalitetsregistret. Om Du inte vill att dina uppgifter registreras, vänd Dig till Din vårdgivare.
Du har rätt att när som helst få Dina uppgifter borttagna ur registret. Vänd Dig då till
kontaktpersonen för BPSD-registret (kontaktuppgifter finns längst ner i dokumentet)
Du kan få information om vid vilken vårdenhet och tidpunkt någon tagit del av Dina
uppgifter.
Du har rätt att få personuppgifter om dig som är felaktiga rättade och att komplettera
ofullständiga personuppgifter.
Du har rätt att kostnadsfritt få veta vilka uppgifter som har registreras om Dig, i ett så kallat
registerutdrag. En sådan ansökan ska vara skriftlig, undertecknad och skickas till
kontaktpersonen för det nationella kvalitetsregistret nedan.
Du har rätt att under vissa förutsättningar kräva att behandlingen av personuppgifter
begränsas om personuppgifternas korrekthet bestrids
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Kontaktuppgifter
BPSD-registret
Skånes sjukhus Nordväst
Ängelholms sjukhus
Enheten för kognitiv medicin
Södra sjukhuset
Västersjögatan 12
262 81 Ängelholm
Hemsida: www.bpsd.se
Tel: 040-33 55 78
E-post: bpsd.sus@skane.se
Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA) huvudman för BPSD-registret är Region Skåne
Verksamhetschef Mikael Åström
E-post: Mikael.Astrom@skane.se
Dataskyddsombud: Kajsa Thelin
Informationsstyrning, Dockplatsen, Malmö
E-post: Kajsa.Thelin@skane.se

Vårdgivaren
Dataskyddsombud:
Adress:
Tel:
E-post:
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