Dina rättigheter
• Du har rätt att få veta vilka uppgifter som finns om dig i
Senior alert.
• Medverkan i registret är frivillig och påverkar inte den vård
och omsorg du får. Vill du inte att dina uppgifter registreras,
vänd dig till den organisation där du har sökt vård/omsorg.
• Du har när som helst rätt att få dina uppgifter borttagna ur
registret.
• Du kan få information om vid vilken vårdenhet och tidpunkt
någon tagit del av dina uppgifter.
• Du kan begära rättelse, och har rätt till skadestånd om
dina uppgifter inte hanterats enligt personuppgiftslagen.
• Du har en gång per år, kostnadsfritt, rätt att få veta vilka
uppgifter som har registreras om dig (registerutdrag). En
sådan ansökan ska vara skriftlig, undertecknad och skickas
till kontaktpersonen för det nationella kvalitetsregistret
nedan. Blankett finns att skriva ut på Senior alerts hemsida.

Information

om din medverkan i kvalitetsregistret Senior alert

Kontaktuppgifter
Landstinget i Jönköpings län är central personuppgiftsansvarig
för Senior Alert. Din vårdgivare, som registrerar uppgifter
om dig, är personuppgiftsansvarig för att registreringen sker
korrekt.

Vi strävar hela tiden efter att utveckla och säkra kvaliteten i
vård och omsorg så att resultatet och upplevelsen blir ännu
bättre för dig som söker vård och omsorg. För att kunna göra
det registrerar vår enhet uppgifter i det Nationella
kvalitetsregistret Senior alert.

Vik här

Vill du veta mer om registret eller att dina uppgifter tas bort,
kontakta Senior alert.
E-post: senioralert@lj.se
Postadress: Senior alert, Qulturum, Landstinget i Jönköpings
län, Box 702, 551 20 Jönköping
Telefon: 036 – 32 12 11 (Support Senior alert)
Du kan läsa mer om Senior alert på Senior alerts webbsida
www.senioralert.se

Tillsammans gör vi vård och omsorg bättre!

Detta är Senior alert

Så hanteras uppgifter om dig

Senior alert är ett IT-baserat, nationellt kvalitetsregister
för vård och omsorg. En riskbedömning görs genom att du
tillsammans med personal samtalar kring ett antal frågor
för att se om just du har risk för att falla, bli undernärd, få
trycksår eller ohälsa i munnen. Skulle det framkomma att det
finns en risk för något av det så kan vi erbjuda förebyggande
åtgärder som vi tillsammans kan genomföra på enheten eller
i ditt hem.

Uppgifter om dig samlas in från din patientjournal och från
dig själv. Uppgifter om dig i registret får endast användas för
att utveckla och säkra kvaliteten i vård och omsorg, framställa
statistik samt för forskning inom vård och omsorg. När uppgifter ur registret blir föremål för forskningsstudier behövs
alltid ett godkännande av en etikprövningsnämnd (EPN).

För att vårt förbättringsarbete ska bli så bra som möjligt
behöver vi följa upp de arbetssätt som vi har och se att vi
verkligen minskar förekomsten av trycksår, undernäring, fall
och ohälsa i munnen. Detta arbete ska naturligtvis ske tillsammans med andra vårdgivare och framförallt tillsammans
med dig som söker vård eller omsorg hos någon av våra
deltagande organisationer.
De personliga uppgifter om dig som registreras i Senior alert
är: namn och personnummer. Varje riskbedömning som görs
registreras samt bakomliggande orsaker till varför en risk
finns och de förebyggande åtgärder som är vidtagna.
Den statistik som presenteras från registret är alltid anonym,
så inga uppgifter kan spåras till person!
Genom att dina riskbedömningar registreras i Senior alert är
du även med och förbättrar vård och omsorg.

Sekretess Dina uppgifter omfattas av sekretess enligt
Offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär som huvudregel
att uppgifter om dig endast får lämnas ut från registret om
det står klart att varken du eller någon närstående till dig
lider men om uppgiften lämnas ut.
Säkerhet Dina uppgifter skyddas mot obehöriga. Det finns
särskilda krav som bland annat 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 uppgifter bara får ske på ett säkert sätt.
Åtkomst Endast 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 kan
och får ta del av dina uppgifter.
Gallring Dina uppgifter tas bort när de inte längre behövs
för att utveckla och säkra kvaliteten i vård och omsorg.

