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Svensk författningssamling

 

Patientdatalag;

 

utfärdad den 29 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut

 

1

 

 föreskrivs följande.

 

1 kap. Lagens tillämpningsområde m.m.

 

Lagens tillämpningsområde

1 §

 

Denna lag tillämpas vid vårdgivares behandling av personuppgifter

inom hälso- och sjukvården. I lagen finns också bestämmelser om skyldig-

het att föra patientjournal.

Lagen gäller i tillämpliga delar även uppgifter om avlidna personer.

 

Lagens syfte

2 §

 

Informationshantering inom hälso- och sjukvården ska vara organise-

rad så att den tillgodoser patientsäkerhet och god kvalitet samt främjar kost-

nadseffektivitet.

Personuppgifter ska utformas och i övrigt behandlas så att patienters och

övriga registrerades integritet respekteras.

Dokumenterade personuppgifter ska hanteras och förvaras så att obehö-

riga inte får tillgång till dem.

 

Definitioner

3 §

 

I denna lag används följande uttryck med nedan angiven betydelse.

 

1

 

Prop. 2007/08:126, bet. 2007/08:SoU16, rskr. 2007/08:207.

 

Uttryck Betydelse

 

Hälso- och sjukvård Verksamhet som avses i hälso- och sjuk-

vårdslagen (1982:763), tandvårdslagen

(1985:125), lagen (1991:1128) om psykia-

trisk tvångsvård, lagen (1991:1129) om

rättspsykiatrisk vård, smittskyddslagen

(2004:168), lagen (1944:133) om kastre-

ring, lagen (1972:119) om fastställande av

könstillhörighet i vissa fall samt lagen

(2006:351) om genetisk integritet m.m.
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SFS 2008:3557 kap. Nationella och regionala kvalitetsregister

 

Inledande bestämmelse

1 §

 

Med kvalitetsregister avses en automatiserad och strukturerad samling

av personuppgifter som inrättats särskilt för ändamålet att systematiskt och

fortlöpande utveckla och säkra vårdens kvalitet. Kvalitetsregistren ska möj-

liggöra jämförelse inom hälso- och sjukvården på nationell eller regional

nivå. Bestämmelserna i detta kapitel gäller för nationella och regionala kva-

litetsregister i vilka personuppgifter samlas in från flera vårdgivare.

 

Den enskildes inställning till behandling i kvalitetsregister

2 §

 

Personuppgifter får inte behandlas i ett nationellt eller regionalt kvali-

tetsregister, om den enskilde motsätter sig det.

Om den enskilde motsätter sig personuppgiftsbehandlingen sedan den på-

börjats, ska uppgifterna utplånas ur registret så snart som möjligt.

 

Information

3 §

 

Innan personuppgifter behandlas i ett nationellt eller regionalt kvali-

tetsregister ska den som är personuppgiftsansvarig se till att den enskilde, ut-

över den information som ska lämnas enligt 8 kap. 6 §, får information om

1. rätten att när som helst få uppgifter om sig själv utplånade ur registret,

2. i vilken utsträckning personuppgifter inhämtas från någon annan källa

än från den enskilde själv eller dennes patientjournal, och

3. vilka kategorier av mottagare som personuppgifter kan komma att läm-

nas ut till.

Om det inte är möjligt att lämna informationen innan personuppgifts-

behandlingen påbörjas, ska den lämnas så snart som möjligt därefter.

 

Kvalitetsregisters ändamål

4 §

 

I stället för vad som anges i 2 kap. 4 och 5 §§ gäller att personuppgifter

i nationella och regionala kvalitetsregister får behandlas för ändamålet att

systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra vårdens kvalitet.

 

5 §

 

Personuppgifter som behandlas för de ändamål som anges i 4 § får

också behandlas för ändamålen

1. framställning av statistik,

2. forskning inom hälso- och sjukvården,

3. utlämnande till den som ska använda uppgifterna för ändamål som

anges i 1 och 2 eller i 4 §, och

4. fullgörande av annan uppgiftsskyldighet som följer av lag eller förord-

ning än den som anges i 15 kap. 5 § sekretesslagen (1980:100).

 

6 §

 

Personuppgifter i nationella och regionala kvalitetsregister får inte be-

handlas för några andra ändamål än de som anges i 4 och 5 §§.


