
Lokalt kvalitetsregister
Information till patient och närstående

Arbets- och beteendemedicinskt centrum
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå

Kontaktuppgifter
Postadress
Arbets- och beteende- 
medicinskt centrum
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå

Kontaktperson
Ulla Hjalmarsson  
Arbets- och beteende- 
medicinskt centrum 
090-785 33 74 eller  
090-785 27 28 (reception)

E-postadresser 
Stressrehabilitering:
stressrehabilitering@regionvasterbotten.se

Beteendemedicin: 
beteendemedicin@regionvasterbotten.se

Arbets- och miljömedicin:
amm@regionvasterbotten.se

Personuppgiftsansvarig
Regionstyrelsen
Region Västerbotten
901 89 Umeå
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Lokalt kvalitetsregister
Arbets- och beteendemedicinskt 
centrums tre avdelningar arbets- 
och miljömedicin, beteendeme-
dicin och stressrehab har varsitt 
lokalt kvalitetsregister, för att 
följa upp, utveckla och säkra vår-
dens kvalitet och ta fram statistik 
och rapporter1 om avdelningens 
verksamhet. 

Vilka uppgifter registreras?
I avdelningens lokala kvalitets- 
register registreras svar på frå-
geformulär, eventuella provsvar, 
namn, personnummer, eventuell 
diagnos i samband med bedöm-
ning, var remissen kommer ifrån, 
genomförda insatser, besöks-
datum och avslutningsdatum. 

Har du som 
patient besökt 
arbets- och 
miljömedicin 
registreras även 

utredningstyp, slut-
sats av sambandsbedömning och 
remitterande läkares synpunkter 
på remissvar.

1 Rapporterna finns på regionvasterbotten.se   
– sök efter den avdelning du har besökt.

Sekretess
Dina uppgifter omfattas av sek-
retess enligt Offentlighets- och 
sekretesslagen. Den innebär 
bland annat 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 uppgifterna lämnas 
ut.

Hur används uppgifterna? 
Statistik och rapporter samman-
ställs så att det inte går att identi-
fiera vilka uppgifter som handlar 
om dig. I dag används uppgifter-
na i registret enbart för utveck-
ling och kvalitetsuppföljning av 
verksamheten på avdelningen.

Om uppgifter ur registret i 
framtiden skulle bli föremål för 
forskningsstudier krävs förutom 
sedvanlig sekretessprövning 
också ett godkännande av en 
etikprövningsnämnd. 

Åtkomst
Dina uppgifter skyddas mot 
obehöriga. Inga andra än de 
som lokalt hanterar och ansva-

rar för uppgifterna 
har åtkomst till 
registret, och de 
har tystnadsplikt 
enligt lag. 

Gallring
Dina uppgifter tas bort när de 
inte längre behövs för att utveck-
la och kvalitetssäkra vården.

Dina rättigheter
Din medverkan i registret är 
frivillig och påverkar inte den 
vård du får. Om du inte vill att 

dina uppgifter 
registreras så kan 
du meddela det 
till den du har 

besökt på avdel-

ningen. Enligt Dataskyddsför-
ordningen har du rätt att en gång 
per kalenderår kostnadsfritt få 
ett utdrag som visar 
vad som finns 
lagrat om dig i 
registret. 

Du har också 
rätt att få eventuella 
felaktigheter korrigerade och kan 
när som helst begära att få dina 
uppgifter borttagna ur registret. 

För att beställa ett registerut-
drag eller begära att uppgifter tas 
bort kan du använda en blankett 
som finns på på 1177 Vårdgui-
den och skicka den till oss.

Länkar
• Blankett för begäran om  

personuppgifter: 1177.se/
Vasterbotten. Sök efter den 
avdelning du har besökt.

• Dataskyddsförordningen: 
datainspektionen.se

• Offentlighets- och  
sekretesslagen: riksdagen.se

http://www.regionvasterbotten.se/
https://www.1177.se/Vasterbotten/
https://www.1177.se/Vasterbotten/
http://1177.se/Vasterbotten
http://1177.se/Vasterbotten
http://www.datainspektionen.se/
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/offentlighets--och-sekretesslag-2009400_sfs-2009-400

