Dina rättigheter
l Du finns med i registret Senior alert frivilligt och det påverkar inte den
vård och omsorg du får.
l Du har rätt till att få information om att den vårdenhet där du vårdas
registrerar i Senior alert.

Att finnas med i kvalitetsregistret

Senior alert

l Du har rätt att få veta vilka uppgifter som finns om dig i registret
l Du kan få information om vid vilken vårdenhet och tidpunkt någon tagit
del av dina uppgifter.
l Du kan begära rättelse om du anser att det står något som är fel och du
har rätt till skadestånd om dina uppgifter inte hanterats enligt personuppgiftslagen.
l Om du inte vill att dina uppgifter registreras, vänd dig till den organisation där du får vård/omsorg.
l Du har en gång per år, kostnadsfritt, rätt att få veta vilka uppgifter som
har registrerats om dig (så kallat registerutdrag). Du har också när som
helst rätt att få dina uppgifter borttagna ur registret (så kallat registerutträde).
l I båda fallen ska en sådan ansökan om utdrag eller utträde vara skriftlig, undertecknad och skickas till kontaktpersonen för det nationella
kvalitetsregistret - adress se nedan. Blankett finns att skriva ut på Senior
alerts webbplats.

Kontaktuppgifter
E-post: senioralert@rjl.se
Postadress: Senior alert, Qulturum Hus B4, Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping.
Telefon: 010-242 12 11 (Support Senior alert).

Mer information
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Nationella kvalitetsregistret Senior alert är framtaget av utvecklingsenheten Qulturum, Region Jönköpings län.

Vi som arbetar i vård och omsorg strävar efter
att göra det så bra som möjligt för dig.
Vi förändrar och förbättrar kontinuerligt våra
arbetssätt och till det använder vi bland annat
uppgifter från ett nationellt kvalitetsregister,
Senior alert.

Vad innebär det för dig?

Förebyggande arbetssätt

Så hanteras uppgifter om dig

Kvalitetsregistret Senior alert används som ett stöd för medarbetarna i
vård och omsorg till att utveckla och förbättra ett förebyggande arbetssätt, som ska förhindra att du och andra som är inskrivna ska riskera att
falla, oönskat gå ner i vikt, få trycksår, ohälsa i munnen eller problem med
urinblåsan.

Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation)
reglerar hur de uppgifter om dig som finns i registret får användas. Det
är på tre sätt:
1. För att utveckla och säkra kvaliteten i vård och omsorg.
2. För att ta fram statistik.
3. För forskning inom vård och omsorg.
När uppgifter ur registret ska användas för forskningsstudier behövs
alltid ett godkännande av en etikprövningsnämnd (EPN).

Vi registrerar för att lära oss
Vi skriver in uppgifter i kvalitetsregistret Senior alert för att följa upp våra
arbetssätt och se om våra resultat visar att vi arbetar på bästa möjliga sätt
för dig. Med hjälp av de data som finns i registret kan vi jämföra oss med
oss själva och med andra liknande enheter i Sverige.

Vilka uppgifter om dig sparas?
Data om dig samlas in från din patientjournal och från det som du själv
berättat. Det som registreras i Senior alert är:
l namn och personnummer
l längd, vikt
l eventuella trycksår och fall
l varje riskbedömning som görs
l bakomliggande orsaker till varför en risk finns
l 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 och förebyggande åtgärder registreras i
Senior alert är du med och förbättrar svensk vård och omsorg.

Säkerhet
Data om dig förvaras tryggt. Det finns särskilda krav som innebär att...
l bara den som har behov av uppgifterna får tillgång till dem
l det ska kontrolleras att ingen obehörig tagit del av uppgifterna
l uppgifterna ska skyddas genom kryptering
l inloggning för att ta del av uppgifter bara får ske på ett säkert sätt
Endast anställda på den enhet där du får vård eller omsorg får ta del av de
uppgifter som har lämnats till registret. Ingen annan vård- eller omsorgsgivare har rätt att se dessa uppgifter. De som ansvarar för registret på
central nivå kan och får se dina uppgifter, men har enligt lag tystnadsplikt.
Dina uppgifter tas bort när de inte längre behövs för att utveckla och
säkra kvaliteten i vård och omsorg.

Ansvar
Region Jönköpings län är centralt för Sverige personuppgiftansvarig för Senior
Alert. Din vård- eller omsorgsgivare, som registrerar uppgifter om dig, är
personuppgiftsansvarig för att registreringen sker korrekt.

