
 
 
 

 Information till dig som deltar i Amputations- och Protesregistret  
 
För att utveckla och säkra vårdens kvalitet inom amputationskirurgi, protesförsörjning och 
rehabilitering av amputerade patienter, registreras uppgifter i det Nationella Kvalitetsregistret 
SwedeAmp..  
 
Du bidrar till bättre vård! 
Kvalitetsregistret gör det möjligt för oss att följa upp och förbättra vården. Förbättringsarbete 
möjliggörs av alla patienters medverkan och ger möjligheten att jämföra resultat från olika delar av 
landet. Med uppgifterna i registret får vi unika möjligheter att se vilka behandlingsmetoder och 
proteser som ger bäst resultat. Ju fler som är med, desto mer tillförlitliga blir resultaten. 
 
Region Skånes regionstyrelse är central personuppgiftsansvarig myndigheten för Swedeamp.  
De hanterar de uppgifter som samlas in och lämnas ut om dig till kvalitetsregistret. 
 
Det är helt frivilligt att delta i registret och det påverkar inte den vård du får. Resultaten används för 
förbättringsarbeten i syfte att utveckla och säkra vårdens kvalitet. För forskning inom hälso- och 
sjukvården krävs särskilda beslut om utlämning av data från kvalitetsregistret. 
 
Uppgifter som registreras 
De uppgifter som registreras är personnummer, dina kontakter med vården, diagnos och typ av 
operation, om du fått protes samt uppföljning. Förutom ditt personnummer används datum, 
diagnos- och åtgärdskoder från patientjournalen som sökbegrepp, för att sammanställa data från 
registret. Inga obehöriga kan utläsa vilka uppgifter som gäller just dig.  
 
Rättslig grund 
Alla som behandlar personuppgifter måste stödja sig på en rättslig grund. Din vårdgivare och Region 
Skåne får samla in och registrera uppgifter i Swedeamp för att de anses utgöra en nödvändig uppgift 
av allmänt intresse i samhället (art. 6.1 e) De får också behandla uppgifter om din hälsa i registret för 
att det är nödvändigt av skäl som hör samman med yrkesmedicin och tillhandahållande av hälso- och 
sjukvård (art.9.2 h). Din vårdgivare liksom Region Skåne omfattas av lagstadgad tystnadsplikt (art.9.3) 
Enligt dataskyddsförordningen ska det också finnas rättsligt stöd i svensk lagstiftning för hantering av 
data i kvalitetsregister. Sådana bestämmelser finns i 7 kap. i patientdatalagen (2008:355). 
 
Du har när som helst rätt att få dina uppgifter borttagna ur registret. Vänd dig i så fall till registrets 
kontaktperson (se nedan). Du har rätt till skadestånd om dina uppgifter inte hanteras på rätt sätt. 
Du kan begära rättelse av dina uppgifter och har en gång per år, kostnadsfritt, rätt att få veta vilka 
uppgifter som har registreras om dig (registerutdrag). En sådan ansökan ska vara skriftlig och skickas 
till Swedeamp, se nedan.  

 
För ytterligare information: SwedeAmps hemsida: www.swedeamp.com  

Generella frågor: info@swedeamp.com 


