
	  

	  

Patientinformation	  
Vad	  är	  ett	  kvalitetsregister?	  Kvalitetsregister	  är	  vanliga	  inom	  svensk	  sjukvård.	  Genom	  individbaserad	  
uppföljning	  kan	  vi	  förbättra	  våra	  behandlingsresultat	  och	  succesivt	  förbättra	  vården	  för	  alla	  våra	  
patienter.	  Axelinstabilitetsregistret	  är	  ett	  nationellt	  kvalitetsregister	  som	  startades	  år	  2015	  av	  
Svenska	  Skulder	  och	  Armbågsföreningen.	  	  

Vad	  registreras	  i	  axelinstabilitetsregistret?	  Dina	  personuppgifter,	  sjukhistoria	  gällande	  dina	  
axelbesvär,	  diagnos,	  axelundersökning,	  axeloperation	  och	  eventuella	  komplikationer	  registreras.	  Du	  
ombeds	  även	  besvara	  en	  enkät	  före	  och	  efter	  operationen.	  Frågorna	  rör	  dina	  symtom	  och	  funktion	  
samt	  hur	  nöjd	  du	  är	  med	  operationsresultatet.	  

Varför	  är	  axelinstabilitetsregistret	  så	  viktigt?	  Vi	  är	  angelägna	  om	  att	  du	  ska	  få	  bästa	  tänkbara	  vård	  
hos	  oss	  och	  vill	  därför	  veta	  hur	  du	  har	  uppfattat	  din	  behandling.	  Vi	  vill	  kunna	  jämföra	  olika	  
operationsmetoder	  som	  används	  för	  att	  succesivt	  förbättra	  resultaten	  och	  minska	  förekomsten	  av	  
komplikationer.	  Vi	  vill	  också	  kunna	  ge	  dig	  korrekt	  information	  om	  vilket	  resultat	  du	  som	  patient	  kan	  
förvänta	  dig	  efter	  ett	  visst	  ingrepp.	  Vi	  hoppas	  därför	  att	  du	  vill	  delta	  och	  lägga	  tid	  på	  att	  fylla	  i	  
enkäten	  före	  och	  senare	  även	  efter	  din	  operation.	  Dina	  svar	  kommer	  att	  kunna	  hjälpa	  oss	  att	  ge	  våra	  
framtida	  patienter	  en	  ännu	  bättre	  vård.	  	  
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Innan	  det	  är	  dags	  för	  operation	  ber	  vi	  dig	  fylla	  i	  patientenkäten.	  Gå	  in	  på	  www.axellux.se	  och	  välj	  
”patientenkät	  före	  operation”.	  Logga	  in	  med	  användar-‐ID	  och	  lösenord	  enligt	  ovan	  samt	  dina	  sista	  
fyra	  siffror	  i	  ditt	  personnummer.	  	  Enkäten	  består	  av	  21	  frågor	  som	  rör	  dina	  symtom	  och	  funktion	  
avseende	  din	  skadade	  axel.	  När	  det	  gått	  två	  år	  efter	  operationen	  kommer	  vi	  att	  skicka	  ett	  mail	  och	  
ett	  sms	  till	  dig	  med	  ett	  nytt	  användar-‐ID	  och	  lösenord.	  Du	  går	  då	  igen	  in	  på	  www.axellux.se	  men	  
väljer	  ”patientenkät	  efter	  operation”.	  
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Sekretess	  och	  säkerhet	  

Instabilitetsregistret	  administreras	  av	  Registercentrum	  Syd,	  nationellt	  kompetenscentrum	  för	  
kvalitetsregister.	  Henrik	  Ahlborg,	  sektionschef	  VO	  Ortopedi,	  Skånes	  universitetssjukhus	  är	  
registeransvarig	  och	  Danderyds	  sjukhus	  AB	  centralt	  personuppgiftsansvarig.	  

Alla	  personuppgifter	  omfattas	  av	  Offentlighets-‐	  och	  sekretesslagen	  (SFS	  2009:400)	  och	  behandlas	  på	  
samma	  sätt	  som	  journaluppgifter.	  Det	  finns	  särskilda	  krav	  på	  hur	  uppgifter	  som	  samlas	  in	  i	  
kvalitetsregister	  får	  hanteras	  och	  lämnas	  ut.	  Det	  innebär	  bland	  annat	  att	  data	  som	  du	  själv	  matar	  in	  i	  
patientenkäten	  krypteras.	  Registrering	  av	  dina	  personuppgifter	  och	  uppgifter	  som	  rör	  din	  vård	  sker	  
endast	  av	  berörd	  sjukvårdspersonal	  som	  loggar	  in	  i	  registret	  med	  personliga	  kort	  och	  koder.	  Inga	  
andra	  vårdgivare	  än	  berörd	  personal	  och	  registerhållaren	  har	  direkttillgång	  till	  dina	  uppgifter	  och	  all	  
redovisning	  sker	  avidentifierat.	  Uppgifterna	  får	  bara	  användas	  för	  att	  utveckla	  och	  säkra	  
vårdkvaliteten,	  framställa	  statistik	  samt	  för	  forskning	  inom	  hälso-‐	  och	  sjukvården.	  Efter	  en	  särskild	  
sekretessprövning	  får	  uppgifterna	  även	  lämnas	  ut	  avidentifierat	  till	  den	  som	  ska	  använda	  uppgifterna	  
för	  något	  av	  dessa	  tre	  ändamål.	  

Registrering	  i	  kvalitetsregister	  är	  frivillig	  och	  du	  kan	  när	  som	  helst	  välja	  att	  få	  dina	  data	  utplånade	  ur	  
registret	  eller	  avbryta	  en	  pågående	  registrering	  (patientlagen,	  SFS	  2008:355).	  Du	  har	  rätt	  att	  få	  
information	  om	  vilken	  åtkomst	  som	  har	  skett	  till	  dina	  personuppgifter,	  samt	  begära	  rättelse	  om	  de	  är	  
felaktiga.	  Du	  har	  rätt	  att	  en	  gång	  per	  år,	  kostnadsfritt,	  få	  veta	  vilka	  personuppgifter	  som	  har	  
registrerats	  om	  dig	  (registerutdrag).	  En	  sådan	  ansökan	  ska	  vara	  skriftlig	  och	  undertecknad	  av	  dig.	  	  

Om	  du	  önskar	  registerutdrag	  eller	  vill	  få	  dina	  uppgifter	  i	  registret	  utplånade,	  gå	  in	  på	  
www.ssas.se/kval/patientscontact.php	  och	  laddar	  ner	  respektive	  formulär.	  

Om	  du	  har	  frågor	  om	  enkäten,	  användar-‐ID	  och	  lösenord	  kontaktar	  du	  ortopedmottagningen	  på	  din	  
klinik.	  

	  

	  

	  


