
Graviditetsregistret 
– tillsammans skapar vi bättre vård!
För att ständigt bli bättre inom vården vill vi på mottagningen rapportera en del  
av dina personuppgifter till Graviditetsregistret, ett nationellt kvalitetsregister för 
forskning, verksamhets uppföljning och utveckling av säkrare vård.

Det är vi i vården som ligger bakom registret. Vi samlar och behandlar personuppgifter 
hela vägen från graviditeten till och med ett par månader efter förlossningen, exempelvis 
sjukdoms historia, ultraljud eller information om barnets tidiga tillstånd. 

Med 100 000 nyfödda per år blir det en fantastisk källa till kunskap och utveckling!

Kort om dina rättigheter
• att din medverkan är frivillig, och påverkar inte den vård du får 

• att du kan tacka nej till att medverka när du vill, säg bara till här på mottagningen

• att du kan få information om vid vilken vårdenhet och tidpunkt någon tagit del av 
dina uppgifter

• att uppgifterna är skyddade av svensk lag och bara får användas till utveckling av  
bättre vård och forskning

• att de enda som kan nå uppgifterna är de som är registeransvariga, samt de som 
matade in infon, till exempel de som arbetar på mottagningen

Ta bort personuppgifterna i efterhand
Om du vill får du också ta bort dina personuppgifter i efterhand, ladda ner och skriv ut  
formuläret från Graviditetsregistret.se. 

Är du nyfiken och vill veta mer...
... om vår verksamhet, besök vår webb, Graviditetsregistret.se. På baksidan av detta informa-
tionsblad kan du också ta del av fullständig information om dina rättigheter.

Vem är ansvarig?
Vårdverksamheterna är ansvariga för uppgifterna i registret. Personuppgiftsansvarig och ansvarig myndighet för registret är 
Karolinska Universitetssjukhuset. 



Information till gravida kvinnor och närstående om Graviditetsregistret
Årligen föds drygt 100 000 barn i Sverige. Graviditetsregistret är ett nationellt kvalitetsregister som insamlar data från graviditeter 
och förlossningar i Sverige. Data registreras med start vid inskrivning vid mödravårdscentralen och sedan kontinuerligt under graviditet, 
förlossnings- och  
nyföddhetsvård. Data överförs elektroniskt från de journalsystem som idag används. Syftet med registret är att möjliggöra uppföljning och 
utvär dering av vården som erbjuds under graviditet och att skapa ett underlag för sjukvård baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet. 

Upp gifter som registreras är främst medicinska data avseende graviditeten ultraljud, mödrahälsovård, tidigare graviditeter, tidigare sjukdoms-
historia, uppgifter om förlossningen t.ex. smärtlindring, och uppgifter om barnets tidiga tillstånd och hälsa. Det registreras också vissa  
bakgrundskarakteristika om sociala förhållanden som ditt yrke och levnadsvanor. För mer information om vilka uppgifter som registreras se: 
www.graviditetsregistret.se.

Så hanteras dina uppgifter
Uppgifter om dig samlas in från din patientjournal och från dig själv. Dina uppgifter får endast användas för att utveckla och säkra vårdens 
kvalitet, framställa statistik samt för forskning inom hälso- och sjukvården. Uppgifter får även, efter sekretessprövning, lämnas ut till den som 
ska använda uppgifterna för något av dessa tre ändamål. Om en uppgift får lämnas ut från registret kan det ske elektroniskt. Innan uppgifter 
ur registret blir föremål för en forskningsstudie krävs alltid ett godkännande av en etikprövningsnämnd (EPN).

Sekretess
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. 

Dina uppgifter inom den offentliga hälso- och sjukvården omfattas av hälso- och sjukvårdssekretess enligt 25 kap. 1 § offentlighets- och 
sekretess lagen (2009:400) (OSL).

Lämnas uppgifter ut från kvalitetsregistret till annan myndighet, som inte bedriver hälso- och sjukvård, för tillsyn eller forskning gäller sekretes-
sen även för den myndigheten enligt 11 kap. 1 och 2 §§ OSL. Sekretessen innebär att uppgifter om dig endast får lämnas ut om det står klart 
att varken du eller någon till dig närstående lider men vid ett utlämnande.

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. I vissa fall är dock myndigheter 
skyldiga att lämna ut uppgifter till andra myndigheter enligt lag eller förordning. I 10 kap. 17 § OSL finns en allmän sekretessbrytande regel 
som säger att sekretess inte hindrar att uppgift lämnas till en myndighet, om uppgiften behövs där för tillsyn eller revision av den myndighet 
hos vilken uppgiften förekommer. Det krävs dock att det är fråga om uttryckligt författningsstöd i form av uppgiftsskyldighet för att uppgifterna 
ska få lämnas ut. Exempelvis är alla vårdgivare enligt 7 kap. 20 § patientsäkerhetslagen (2010:659) (PSL) skyldiga att tillhandahålla alla de 
uppgifter som Social styrelsen begär ut inom ramen för sin tillsyn. Rättsmedicinalverket kan kräva in uppgifter med stöd av 6 kap. 15 § PSL för 
en rättsmedicinsk under  sökning. Datainspektionen kan begära in uppgifter för sin tillsyn med stöd av 43 § personuppgiftslagen (PUL).

Det är emellertid mycket ovanligt att uppgifter i kvalitetsregister begärs ut. Om uppgifter av detta slag behövs hämtas de istället från journal-
systemen. Uppgifter i kvalitetsregister utgör allmänna handlingar och kan således begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen men eftersom 
hälso- och sjukvårdssekretessen gäller för uppgifterna avidentifieras dessa innan de lämnas ut. Avidentifiering innebär att personnummer, 
namn, annan identifieringsfaktor tas bort så att det inte finns någon koppling mellan uppgifterna och enskilda individer.

Säkerhet
Dina uppgifter är skyddade mot att obehöriga tar del av uppgifterna. Det finns särskilda krav som bl.a. innebär att bara den som har behov  
av uppgifterna får ha tillgång till dem, att det ska kontrolleras att ingen obehörig tagit del av uppgifterna, att uppgifterna ska skyddas genom  
kryptering samt att inloggning för att ta del av uppgifterna bara får ske på ett säkert sätt.

Åtkomst
Din vårdgivare får ta del av de uppgifter som de lämnar till registret. Ingen annan vårdgivare har åtkomst till dessa uppgifter. De som centralt 
hanterar registret, dvs. de ansvariga för kvalitetsregistret, kan och får ta del av dina uppgifter.

Gallring
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.

Dina Rättigheter
• Din medverkan i registret är frivillig och påverkar inte den vård du erbjuds. Om du inte vill att dina uppgifter registreras, skall du 

vända dig till den vårdgivare du besökt.

• Du kan få information om vid vilken vårdenhet och tidpunkt någon tagit del av dina uppgifter.

• Du har rätt till skadestånd om dina uppgifter hanteras i strid med Patientdatalagen.

• Du kan begära rättelse om dina uppgifter inte hanterats enligt Patientdatalagen.

• Du har en gång per år, kostnadsfritt, rätt att få veta vilka uppgifter som har registrerats om dig (registerutdrag). En sådan ansökan  
ska vara skriftlig, undertecknad och skickas till kontaktpersonen för Graviditetsregistret (kontaktuppgift nedan).

• Du har rätt att begära att alla uppgifter om dig raderas från registret. För att säkerställa att rätt persons uppgifter raderas tillhanda-
håller registerhållaren en blankett för radering av uppgifter i kvalitetsregistret (kontaktuppgift nedan).

Du kan ta kontakt om du önskar:
• få information om vid vilken vårdenhet och tidpunkt någon tagit del av dina uppgifter

• få mer information om registret och hur det används för att förbättra vården

• för att se till att dina uppgifter tas bort ur registret

Kontaktuppgifter för Graviditetsregistret
Registerhållare: Olof Stephansson, docent, överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset och Visby lasarett.

Email: registerhallare@graviditetsregistret.se 
Adress: Enheten för klinisk epidemiologi - Olof Stephansson

Karolinska Universitetssjukhuset/Solna, 171 76 Stockholm


