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      Landstingsstyrelsen  

 

 

Personuppgiftsansvar för Nationella 
Kvalitétsregister   
Landstinget i Jönköpings län är sedan tidigare centralt personuppgiftsansvarig för  
fyra nationella kvalitetsregister, dessa är:  
 
Nummer Namn Registerhållare 
NKR12-034 Svenska ryggregistret (tid  Uppföljning av ryggkirurgi) Peter Fritzell 
NKR12-081 Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi Gunnar Persson 
NKR12-118 Senior alert Joakim Edvinsson 
NKR12-120 Svenskt NjurRegister/Swedish Renal Registry (SRR) Bengt Rippe 

 
Datainspektionen gjorde för ett år sedan en granskning av de Nationella 
Kvalitetsregistren som visade stora brister i hur landsting och regioner lever upp 
till lagstiftningen om data- och integritetsskydd.  
 
Bristerna handlade bland annat om: 

• En oklar ansvarsfördelning där det var otydligt vilket landsting/region som 
hade det legala ansvaret för respektivet kvalitetsregister 

• Oförmåga att informera patienter på ett sådant sätt att patienten kunde 
tillvarata sina rättigheter  

• Otillräckliga IT-säkerhetsåtgärder vid kommunikation av känsliga 
patientuppgifter.  

 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har nu inlett ett samarbete med 
samtliga landsting och regioner som är centralt personuppgiftsansvariga för att 
åtgärda de brister som finns och för att se till att varje registerhållare lever upp till 
de rättsliga krav som ställs och framför allt att det finns ett formellt beslut kring 
det legala ansvaret för de kvalitetsregister som landstinget/regionen har centralt 
ansvar för.  
 
Som ett led i ovanstående har Landstinget i Jönköping börjat följa upp och se över 
om Landstinget lever upp till kraven hur patientinformation ges vid medverkan i 
något kvalitétsregister.  
 



 2(2)

 2011-10-30 LK11-0702

 

 

Dessutom pågår en översyn i hur kvalitétsregistren driftas och att det i samband 
med detta finns korrekta personuppgiftbiträdesavtal.  
 
Landstingsstyrelsen föreslås även formellt besluta om att man är centralt 
personuppgiftsansvarig för ovanstående Nationella kvalitétsregister.   
 

Förslag till beslut  
Landstingsstyrelsen föreslås besluta  
 
att man är centralt personuppgiftsansvarig för Svenska Ryggregistret,  
Svenskt Kvalitétsregister för gallstenskirurgi, Senior Alert samt Svenskt 
Njurregister.  
 
LANDSTINGETS KANSLI  
 
 
 
Agneta Jansmyr    Siw Kullbergh 
Landstingsdirektör     Kanslidirektör  
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UTDRAG 

 Planeringsdelegationen §§ 179-198 

 Tid: 2012-12-06, kl 09:00-11:55 
 

 

Plats: Landstingets kansli, sal A  

§ 191 
Dnr 
LK11-
0702 

Personuppgiftsansvar för Nationella Kvalitétsregister  
Landstinget i Jönköpings län är sedan tidigare centralt 
personuppgiftsansvarig för fyra nationella kvalitétsregister. 
Föreligger handling där landstingsstyrelsen formellt bör 
besluta om att man är centralt personuppgiftsansvarig för 
dessa register.  
 
Beslut 
Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  
 
att man är centralt personuppgiftsansvarig för Svenska 
Ryggregistret, Svenskt Kvalitétsregister för 
gallstenskirurgi, Senior Alert samt Svenskt Njurregister.  
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen  

Vid protokollet 

Siw Kullbergh 

Justeras 

Håkan Jansson   

 
 
Rätt utdraget, 
Intygar 
 
 
 
Anneli Andersson 


