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Registrering i kvalitetsregister av vuxna personer som inte
själva kan ta ställning till personuppgiftsbehandling
Regeringen genomför en lagändring som träder i kraft 1 oktober 2014 i
patientdatalagen där de möjliggör att behandla personuppgifter i ett
kvalitetsregister gällande personer som inte endast tillfälligt saknar förmåga att ta
ställning till personuppgiftshantering.
Med anledning av kommande ändring i lagstiftningen har medicinskt ansvariga i
Norrköpings kommun fattat beslut att tillåta personuppgiftshantering i
kvalitetsregister gällande personer som saknar förmåga att ta ställning till
personuppgiftshantering med anledning av att det gynnar den enskildes vård och
behandling. Beslutet gäller från och med 2014-06-30 fram till dess att
lagändringen träder i kraft.
Krav på bedömning inför personuppgiftsbehandling
Det går inte att göra en exakt avgränsning av beskrivningen ”inte endast tillfälligt
saknar förmåga”. En person som har nedsatt beslutsförmåga kan ha förmåga att
fatta beslut och uttrycka sin vilja i vissa situationer.
En bedömning ska alltid göras av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal om
den enskilde har förmågan att ta ställning till personuppgiftsbehandling. Den
enskilde ska få stöd så att den kan tillvarata sin självbestämmande rätt.
Hälso- och sjukvårdspersonalen ska alltid ge anpassad information samt efterfråga
patientens inställning i frågan. Beroende på varaktigheten i patientens förmåga
eller oförmåga att ta ställning till en viss personuppgiftsbehandling kan denna
bedömning behöva göras vid flera tillfällen.
Bedömning


Hälso- och sjukvårdspersonal ska ge patienten anpassad information om
syftet med registrering i kvalitetsregistret och vad registreringen innebär
för att efterfråga patientens inställning till personuppgiftsbehandling.



Då den enskildes inställning inte kan inhämtas behöver hälso- och
sjukvårdspersonal ta hjälp av annan information, exempelvis samtal med
närstående, god man, förvaltare för att efterhöra vad som är känt om den
enskildes inställning. Närstående, god man, förvaltare har ingen formell
rätt att besluta i den enskildes ställe men informationen som inhämtas kan
vara vägledande.



Utifrån inhämtad information gör hälso- och sjukvårdspersonalen en
professionell bedömning av vad som är bäst för den enskilde i frågor som
rör vård, behandling och informationshantering.
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Då inga kända uppgifter kan inhämtas gör hälso- och sjukvårdspersonalen
en professionell bedömning av vad som är bäst för den enskilde i frågor
som rör vård, behandling och informationshantering. Om det i den
professionella bedömningen inte framkommer några uppgifter som talar
emot personuppgiftsbehandling i kvalitetsregister dokumenteras detta i
Treserva statistikplan
 Samtycker till BPSD
 Samtycker till Senior Alert



Om det i den professionella bedömningen framkommer uppgifter eller det
finns omständigheter som pekar på att patienten hade motsatt sig
personuppgiftsbehandling i kvalitetsregister dokumenteras detta i Treserva
statistikplan
 Samtycker inte till BPSD
 Samtycker inte till Senior alert
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