
 
 
GDPR och kvalitetsregister 

En ny dataskyddsförordning, GDPR (General Data Protection Regulation) blir svensk lag och tillämpas från den 25 maj 
2018. Förordningen kommer att ersätta personuppgiftslagen (PuL), men kommer också att påverka patientdatalagen 
(PDL). 
 

Dataskyddsförordningen påverkar arbetet i BPSD-registret i flera avseenden.  
För BPSD-registret handlar det bland annat om att: 
- säkra att patientinformation lämnas ut innan registrering i registret 
- säkerställa att IT-leverantören RC Syd följer dataskyddsförordningen 
- se till att det finns rutiner för radering, rättelse och utdrag 
- se till att det finns rutiner för incidenthantering som sätts upp mellan Region Skåne (CPUA- Centralt 
personuppgiftsansvarig) och IT-leverantör (RC Syd). 
 

Informationsskyldighet: 
För att säkra att patientinformation lämnas ut till den registrerade personen har SKL och Kansliet för Nationella 
Kvalitetsregister tagit fram mallar, som register och vårdgivare kan använda för att säkerställa att 
informationsskyldigheten följs.  

Information om att personer kommer att registreras i BPSD-registret ska, precis som tidigare, ges både muntligt och 
skriftligt till den som ska registreras.  
Dokumentet nedan innehåller uppdaterad information kring personens rättigheter och ska alltid lämnas ut. (Dokumentet 
finns även på hemsidan under fliken Övrigt/Dokument) 

http://www.bpsd.se/wp-content/uploads/2018/05/Information-till-v%C3%A5rdtagare-och-n%C3%A4rst%C3%A5ende-
Maj-2018-GDPR.pdf 

 

Personuppgiftsbiträdesavtal: 
Tillämpningen av GDPR innebär inte att ett personuppgiftsbiträdesavtal behöver skrivas mellan BPSD-registret och er som 
vårdgivare. Ett personuppgiftsbiträdesavtal skrivs mellan CPUA (Centralt personuppgiftsansvarig) och 
Personuppgiftsbiträdet och detta uppdateras enligt gällande GDPR från och med 25 maj. I BPSD-registrets fall skrivs 
avtalet mellan Region Skåne (CPUA) och RC Syd.  

Vårdgivare är personuppgiftsansvariga för sin behandling av personuppgifter i registret och CPUA för sin behandling, vilket 
framgår av patientdatalagen.  

Vid frågor angående personuppgiftsbiträdesavtal går det bra att kontakta:  
manolis.nymark@skl.se (jurist på SKL, kansliet för kvalitetsregister) 

 

För mer information: 
https://www.datainspektionen.se/ 
http://rcsyd.se/ 
http://kvalitetsregister.se/drivaregister/juridikochregelverk.1946.html 

 

- Vilken data som registreras i BPSD-registret finner du på hemsidan (Variabellista) 
- Information till användare om sparade personuppgifter finner du på hemsidan 
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