Patientinformation
Nationella Kvalitetsregister - information till Dig som är patient
För att utveckla och säkra vårdens kvalitet har Din klinik valt att rapportera Dina uppgifter till följande Nationella Kvalitetsregister: Svenska Höftprotesregistret (SHPR).
Du bidrar till en bättre vård!
Genom att vara med i Nationella Kvalitetsregister bidrar Du till att förbättra vården. Ju
fler som deltar, desto statistiskt säkrare blir resultaten. Resultaten använder vi sedan i vårt
förbättringsarbete.
Registren bidrar till bättre kvalitet
Kvalitetsregistren bidrar till ny kunskap om bästa behandlingsalternativ och operationsteknik inom många områden. I kvalitetsregistren samlas uppgifter om behandling och
resultat för olika patientgrupper från hela landet. De kan därför användas för att jämföra
vården mellan olika sjukhus.
Du skyddas av sekretess
Dina uppgifter i kvalitetsregistren är sekretesskyddade och behandlas på samma sätt som
journaluppgifter. Uppgifterna tas bort när de inte längre behövs.
Dina rättigheter som patient
Som patient har Du rätt att få veta vilka kategorier av mottagare som personuppgifterna
kan komma att lämnas ut, t ex att det kan bli aktuellt att uppgifterna lämnas ut för forskningsändamål. I detta fall blir all data anonymiserat (går ej att spåra till Dig som individ).
Är Du intresserad av att se Höftprotesregistrets pågående forskningsprojekt sök under
”Forskningsprojekt” på hemsidan. Du har också rätt att få veta om Dina uppgifter är hämtade från någon annan källa än patientjournalen eller Dig själv. Du kan även få Dina uppgifter borttagna eller tacka nej till att bli registrerad.
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PS 1. Vill Du ha mer information kontakta Din läkare eller nedanstående kontaktpersoner
eller gå till Svenska Höftprotesregistrets hemsida: www.shpr.se.
PS 2. För att få ett utdrag på vilka uppgifter som registrerats i kvalitetsregistret kontakta
nedanstående kontaktpersoner.
Adress
Sv. Höftprotesregistret
Registercentrum VG
413 45 GÖTEBORG

Uppdaterad 2014-12-18

Telefon/Fax
010-441 29 30 Koord. Kajsa Erikson
010-441 29 31 Koord. Karin Lindborg
010-441 29 32 Koord. Karin Pettersson
010-441 29 33 Koord. Karin Davidsson
031-18 22 08 Fax

E-post
kajsa.erikson@registercentrum.se
karin.lindborg@registercentrum.se
karin.pettersson@registercentrum.se
karin.davidsson@registercentrum.se
www.shpr.se

