
Patientinformation 

Du får denna information eftersom du vid något tillfälle har beställt provtagning för Covid-19, testat dig 

för Covid-19 eller vaccinerat dig mot Covid-19. 

Registrering av dina personuppgifter i kvalitetsregistret SARS-CoV-2 (Covid19) 

För att utveckla och säkra vårdens kvalitet vid SARS-CoV-2 (Covid19) registreras uppgifter om dig i 

det nationella Kvalitetsregistret för SARS-CoV-2 (Covid19).  

Karolinska Universitetssjukhuset är centralt personuppgiftsansvariga (CPUA) för Kvalitetsregistret för 

SARS-CoV-2 (Covid19). Din vårdgivare, vanligtvis den region eller vårdenhet där du behandlats, är 

ansvarig för hanteringen av insamlingen och utlämnande av dina uppgifter till kvalitetsregistret.  

Du bidrar till en bättre vård 

Genom att vara med i kvalitetsregistret bidrar du till att förbättra vården. Deltagandet i kvalitetsregistret 

är frivilligt och påverkar inte den vård du får. Du kan därför när som helst tacka nej till att information 

om dig behandlas i registret. Kontakta i sådana fall den vårdenhet du behandlats eller kvalitetsregistret 

(se kontaktuppgift nedan). Om du inte tackar nej kommer information om dig att registreras i 

kvalitetsregistret.  

Uppgifterna om dig i Kvalitetsregistret för SARS-CoV-2 (Covid19) används för att jämföra kvaliteten 

mellan olika vårdenheter och vårdgivare inom landet samt för att säkerställa att testning och vård av 

patienter med SARS-CoV-2 (Covid19) är optimal och uppvisar tillräckligt hög 

kvalitet. Kvalitetsregistret bidrar till ny kunskap om hur vi ska behandla SARS-CoV-2 (Covid19) och 

ju fler patienter som finns med, desto säkrare blir resultaten. De uppgifter som registreras är ditt 

personnummer, uppgifter om din diagnos, behandling, behandlingstid och provresultat. Uppgifterna 

kommer från din patientjournal, labbdatasystem och vaccinationsregister.  

Så hanteras dina uppgifter 

Hanteringen av personuppgifter i kvalitetsregister regleras i dataskyddsförordningen, GDPR, och 

patientdatalagen (2008:355), PDL. Behandling av personuppgifter i kvalitetsregister bidrar till 



utveckling av hälso- och sjukvården och är av allmänt intresse för samhället. Uppgifterna får bara 

användas för att säkra och utveckla vårdens kvalitet, framställa statistik samt för forskning. 

Uppgifterna om dig i kvalitetsregister skyddas av hälso- och sjukvårdssekretess enligt 25 kap. 1 § 

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL).  

Behörig personal på den vårdenhet som har matat in uppgifterna i kvalitetsregistret har åtkomst till just 

dessa uppgifter. Ingen annan vårdgivare eller vårdenhet kommer åt uppgifterna. Behörig personal som 

arbetar åt Kvalitetsregistret för SARS-CoV-2 (Covid19) har åtkomst till alla uppgifter i registret. Den 

personal som hanterar personuppgifter i kvalitetsregister omfattas av en lagstadgad tystnadsplikt.  

Dina rättigheter 
• Du har rätt att motsätta dig att uppgifter om dig registreras i kvalitetsregistret. 

• Du har rätt att när som helst få uppgifter om dig själv raderade ur kvalitetsregistret. 

• Du har rätt att få veta om det finns uppgifter om dig i kvalitetsregistret och få ett 
registerutdrag. 

• Du har rätt att få felaktiga uppgifter om dig rättade. Du har rätt att få ofullständiga 
uppgifter kompletterade.  

• Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att behandlingen av uppgifter om dig 
begränsas. Begräsningen gäller under den tid då invändningar bedöms och innebär att 
kvalitetsregistret inte får göra något med uppgifterna om dig mer än att fortsätta lagra 
dem.  

• Du har rätt att få information om vilka vårdenheter som haft åtkomst till uppgifter om 
dig och när, ett så kallat loggutdrag. 

• Du har möjlighet att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten som är 
tillsynsmyndighet. 

Du kan läsa mer om Kvalitetsregistret för SARS-CoV-2 (Covid19), kvalitetsregistrets hantering av dina 

personuppgifter och hur du gör dina rättigheter gällande på https://covid19register.se/till-medborgare/.  

 

Kontakt 

Om du har frågor om kvalitetsregistret och hur dina uppgifter hanteras kan du kontakta 

Kvalitetsregistret för SARS-CoV-2 (Covid19) på info@covid19register.se.  

https://covid19register.se/till-medborgare/
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