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Information till patienter om personuppgiftsregistrering i
kvalitetsregistret Swe Trau (Svenska traumaregistret)
Trauma är den främsta dödsorsaken under livets första fyra årtionden i de flesta
industriländerna. För varje död i trauma finns tre invalidiserade. Trauma orsakar
stort lidande, betydande invaliditet och därigenom stora kostnader.
För att kunna forska och utveckla vården kring traumapatienten startades 2008
svenska traumaregistret. Registerägaren är Regioncentrum Syd.
Registrets syfte är att








Monitorera traumapatienternas vårdkedja för att identifiera svagheter och
styrkor både vad gäller patientkategorier och upptagningsområden som
enskilda sjukhus
Ha fokus på slutenvårdsbehandling av svårt trauma
Innehålla en prehospital komponent samt ha ett posthospitalt perspektiv
inklusive rehabilitering och slutgiltiga behandlingsresultat
Vara rikstäckande
Öppet redovisa resultatmått och kvalitetsindikatorer, vilket är en viktig
dimension av patientsäkerheten
Utgöra underlag för klinisk forskning och fördjupningsstudier

Rapporterande vårdgivare är personuppgiftsansvarig för hanteringen i samband
med att uppgifter om dig samlas in och lämnas ut till Swe Trau. Genom att vara
med i registret kan Du bidra till ökad forskning och förbättrad vård när det handlar
om traumatiska skador.
Uppgifter som registreras
För att utveckla och säkra ambulanssjukvårdens kvalitet registrerar din vårdgivare
uppgifter om ditt personnummer, dina vårdkontakter med vårdgivaren, din
diagnos och behandling samt prov- och mätresultat (exempelvis blodtryck,
andningsfrekvens och medvetandegrad). Är du osäker på vilken vårdgivare som
lämnat ut dina uppgifter, var god kontakta oss.
De patienter som registreras är de som utlöst ett traumalarm när de kommer till
akutmottagningen, eller har skador efter en traumatisk händelse som enligt en
skadekodning med AIS-skalan ger en skadepoäng på >15 poäng. Även patienter
som flyttas till regionen inom sju dagar efter en traumatisk händelse på annan ort
registreras.
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Rättslig grund
Alla som behandlar personuppgifter måste stödja sig på en rättslig grund. Din
vårdgivare och vi, Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Gävleborg, får
behandla uppgifter i kvalitetsregister 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 kvalitetsregister för att det är nödvändigt av skäl som hör samman med
yrkesmedicin och tillhandahållande av hälso- och sjukvård (art. 9.2 h).
Både personal hos din vårdgivare, liksom personal hos Region Gävleborg,
omfattas även av en lagstadgad tystnadsplikt (art. 9.3). Det ska också finnas
rättsligt stöd i svensk lagstiftning när man behandlar personuppgifter i
kvalitetsregister. Sådana bestämmelser finns i 7 kap. patientdatalagen (2008:355).
Så hanteras dina uppgifter
Uppgifter om dig samlas in från din patientjournal, från dig själv och i vissa fall
från närstående när du själv inta kan förmedla informationen. Dina uppgifter i
kvalitetsregistret får bara användas för att utveckla och säkra
ambulanssjukvårdens kvalitet, framställa statistik samt för forskning inom hälsooch sjukvården. Patienter med skyddad identitet exkluderas från registreringen.
Sekretess
Genom att delta med sina data i ett kvalitetsregister är patienten med och
förbättrar vården. Uppgifter som registreras kan vara personnummer,
vårdkontakter, diagnos, medicinska ställningstaganden och behandlingar. I
sammanställningarna, som görs på gruppnivå, går det inte att identifiera uppgifter
om en enskild individ. Alla uppgifter skyddas mot obehöriga och omfattas av
sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.
Dina rättigheter
 Du har rätt att slippa att dina personuppgifter registreras i Swe Trau


Du har när som helst också rätt att få uppgifter om dig själv raderade i
registret



Du har rätt att få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör dig
håller på att behandlas av Hälso- och Sjukvårdsnämnden i Region
Gävleborg och i så fall få en kopia kostnadsfritt på personuppgifterna. Du
har också rätt att få personuppgifterna i elektroniskt format som är allmänt
erkänt, om du inte begär något annat. Mer information om hur du begär
tillgång till dina uppgifter och hur de lämnas ut finns här
https://www.regiongavleborg.se/dataskydd
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Du har rätt att få personuppgifter om dig som är felaktiga rättade och att
komplettera ofullständiga personuppgifter



Du har rätt att kräva att behandlingen av dina uppgifter begränsas om



du anser att personuppgifterna inte är korrekta och under en tid som ger
Hälso- och Sjukvårdsnämnden i Region Gävleborg möjlighet att
kontrollera om personuppgifterna är korrekta



Du har rätt att om du anser att behandlingen är olaglig och motsätter dig
att personuppgifterna raderas och i stället begär en begränsning av deras
användning



Du har rätt utifrån situationen då Hälso- och Sjukvårdsnämnden i Region
Gävleborg inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med
behandlingen men du anser att du behöver dem för att kunna fastställa,
göra gällande eller försvara rättsliga anspråk



Du har rätt att få information om vilken vårdenhet och vid vilken tidpunkt
någon haft åtkomst till dina uppgifter



Du har rätt till skadestånd om personuppgifterna hanteras i strid med
dataskyddsförordningen eller patientdatalagen



Du har rätt att inge ett klagomål till tillsynsmyndigheten

Kontaktuppgifter
Om du vill ha mer information om Swe Trau, få tillgång till dina uppgifter, begära
rättelse, begränsning eller att dina uppgifter tas bort, kontakta
Registercentrum Syd, e-post: rcsydkarlskrona@regionblekinge.se eller telefon:
0455-73 51 40
Om du vill kontakta Dataskyddsombudet på Region Gävleborg kan kontaktas via
dataskyddsombud@regiongavleborg.se eller kan nås via växel 026-15 40 00.
Du kan också läsa mer om detta kvalitetsregister på https://rcsyd.se/anslutnaregister/swetrau
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