Patientinformation
Graviditetsregistret är ett nationellt kvalitetsregister som insamlar data från graviditeter och förlossningar i Sverige. Årligen föds ungefär 115 000 barn i Sverige. Mödra- och förlossningsvården har varit
framgångsrik och Sverige har idag ett av världens bästa hälsoresultat för mödrar och barn. Med Graviditetsregistret vill vi fortsätta att utveckla och öka kvalitén inom vården av gravida och deras nyfödda.
I registret samlar vi information över graviditeter, förlossningar och nyfödda barn. Ju fler patienter som
är med desto säkrare blir uppgifterna. Data används för att jämföra vårdens kvalitet för olika verksamheter/mottagningar och med riket i stort. Att information om dig finns med i ett kvalitetsregister påverkar inte den vård du får just nu. Men informationen bidrar till att utveckla vården i framtiden. Det har
många patienter stor nytta av.
Om du som patient inte vill att vi registrerar uppgifter om dig har du rätt att välja att inte delta. Du har
också en rad andra rättigheter:
•
•
•
•

Du har rätt att få information om vad som registrerats om dig.
Du har rätt att när som helst få uppgifter om dig rättade eller raderade ur registret.
Du har rätt att få information om vilka vårdenheter som tagit del av uppgifter om dig och när
de har gjort det.
Om uppgifter om dig hanteras i strid med personuppgiftslagen kan du begära rättelse.

Vilka uppgifter som registreras
Data till Graviditetsregistret registreras med start vid inskrivning vid Barnmorskemottagningen och
sedan kontinuerligt under graviditet, förlossnings- och nyföddhetsvård. Uppgifter som registreras är
medicinska data avseende tidigare graviditeter och tidigare sjukdomshistoria, nuvarande graviditet,
eventuella undersökningar, och uppgifter om förlossningen t.ex. smärtlindring, och uppgifter om barnets tidiga tillstånd och hälsa. Andra uppgifter som registreras är levnadsvanor, din utbildningsnivå, ditt
yrke, och din familjesituation. Om du vill veta mer om vilka uppgifter som registreras kan du läsa det
här: Variabellista patient.PDF

Onödiga uppgifter gallras bort
De uppgifter som inte längre behövs för att utveckla och säkra kvaliteten i vården tas bort men huvuddelen av uppgifterna kommer att arkiveras för att möjliggöra uppföljning och forskning, exempelvis för
att utvärdera långsiktiga effekter av en viss behandling.

Säkerhet runt Graviditetsregistret
Dina uppgifter omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och Sekretesslagen. Det innebär att uppgifter
om dig endast får lämnas ut från registret om det står klart att varken du eller någon närstående till dig
lider skada om uppgiften lämnas ut. Uppgifterna har samma starka skydd som journaluppgifter.
Din integritet skyddas ytterligare genom att uppgifter från kvalitetsregistret endast får lämnas ut för
forsknings-, kvalitetssäkrings- och statistikändamål. Även om utlämnandet sker för något av dessa ändamål ska en sekretessprövning ske. Innan uppgifter ur registret blir föremål för en forskningsstudie krävs
alltid ett godkännande av en etikprövningsnämnd (EPN).
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De vårdgivare som registrerar uppgifter om dig har elektronisk tillgång till uppgifterna. Också speciellt
utsedda personer som arbetar med register centralt, har elektronisk tillgång till uppgifter om enskilda
patienter. De som har elektronisk åtkomst till uppgifterna måste logga in i registret med säker tvåstegsautentisering, vilket oftast innebär inloggning med ett SITHS-kort. Säkerhetssystemet runt de servrar där
data lagras uppfyller samma krav som för journalsystem. rigoröst. Data som skickas via internet mellan
vårdenheter och kvalitetsregistrets server är krypterad.

Så här beställer du de uppgifter som registrerats om dig
Du har rätt att kostnadsfritt få veta vilka uppgifter som har registrerats om dig (registerutdrag). Ansökan
ska vara skriftlig, undertecknad och skickas till kontaktpersonen för Graviditetsregistret. Blankett för
registerutdrag finns att ladda hem från registrets hemsida: Patient Registerutdrag.PDF

Så här tackar du nej till att vara med i registret
Om du som patient inte vill att vi rapporterar uppgifter om dig till kvalitetsregister har du rätt att välja
att inte delta. Ansökan ska vara skriftlig, undertecknad och skickas till kontaktpersonen för Graviditetsregistret. Du kan göra det tillsammans med din barnmorska eller ladda hem en blankett från registrets
hemsida: Tacka Nej Blankett.PDF

Graviditetsregistrets kontaktuppgifter
Postadress
Att: Else Friis
Klinisk Epidemiologi, T2, Eugeniahemmet
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
171 76 Stockholm
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E-post:
info@graviditetsregistret.se
Hemsida:
www.graviditetsregistret.se

