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Beslut 

Regionstyrelsen  

 Godkänner att kvalitetsregistret SweSpine, på 

kontinuerlig basis, får lämna ut data till vårdgivare via 

Sveus. 
 

Sammanfattning  

Region Jönköpings län, i förlängningen Regionstyrelsen, är 

centralt personuppgiftsansvarig för det nationella 

kvalitetsregistret SweSpine. SweSpine samverkar med Sveus. 

Sveus är ett samarbete mellan sju landsting – ett nationellt 

samverkansprojekt. En del av Sveus projekt består av ett 

framarbetat uppföljningssystem. För att möjliggöra 

uppföljningen behöver flera datakällor kombineras. Data 

behövs bl.a. lämnas ut till vårdgivare från SweSpine. 

 

En förutsättning för att en sådan utlämning av data ska kunna 

göras mer beständig och ske på kontinuerlig basis är att 

Regionstyrelsen godkänner detta.  

 

Beslutsunderlag  

 Rättsutredning: Sveus policy för hantering av 

personuppgifter, hantering av personuppgifter i Sveus 

uppföljningssystem.  

 Rättsutredning: Sveus policy för hantering av 

personuppgifter, Utökad juridisk beskrivning av 

hantering av personuppgifter inom Sveus 

uppföljningssystem. 

 

Beslutet skickas till 

Regionstyrelsen 
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Vid protokollet  

Siw Kullberg 

Justeras  

Malin Wengholm   

Ordförande   

 

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist   



MISSIV

2016-11-14 RJL2016/3649

Regionledningskontoret 
Avsändare

Regionstyrelsen

Ang. utlämning av data från 
kvalitetsregistret SweSpine  

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen beslutar 

 Godkänna att kvalitetsregistret SweSpine, på kontinuerlig basis, får lämna 
ut data till vårdgivare via Sveus. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län, i förlängningen Regionstyrelsen, är centralt 
personuppgiftsansvarig för det nationella kvalitetsregistret SweSpine. 
SweSpine är ett kvalitetsregister där den ryggkirurgi som bedrivs vid landets 
ortoped och neurokirurgiska kliniker registreras. Registret används i stor 
utsträckning för att mäta och följa upp vårdinsatser. 

Information i ärendet
Kvalitetsregister har som främsta syfte att fortlöpande säkra och utveckla vårdens 
kvalitet. De nationella och regionala kvalitetsregistren bygger på att olika 
vårdgivare rapporterar in vissa uppgifter till dem. En myndighet inom hälso- och 
sjukvården är sedan ansvarig för att förvalta registret på central nivå; den centralt 
personuppgiftsansvariga myndigheten. Region Jönköpings län – i förlängningen 
Regionstyrelsen – är centralt personuppgiftansvarig för flera nationella och 
regionala kvalitetsregister, bl.a. det nu aktuella registret SweSpine. Det innebär ett 
övergripande ansvar för att administrera och hantera personuppgifterna som 
samlas in och lagras i registret på central nivå. I detta fall innebär det centrala 
personuppgiftsansvaret att ta ställning till huruvida det är möjligt att, på 
kontinuerlig bas, lämna ut data ur registret till inrapporterande vårdgivare genom 
Sveus. 

SweSpine samverkar med Sveus. Sveus är ett samarbete mellan sju landsting – ett 
nationellt samverkansprojekt. 
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Sveus är i grunden ett samarbete för vidareutveckling av hälso- och sjukvårdens 
styrsystem. Syftet är att skapa bättre möjligheter för vårdgivare och 
landsting/regioner att följa upp den vård som bedrivs – samt att utveckla 
ersättningssystem som i ökad omfattning möjliggör och stimulera till innovation 
och verksamhetsutveckling.   

En del av Sveus projekt består av ett framarbetat uppföljningssystem. 
Uppföljningssystemet är främst tänkt att skapa nya förutsättningar för vårdgivare 
att bedriva systematiskt förbättringsarbete. För att möjliggöra uppföljningen 
behöver flera datakällor kombineras. Data behövs bl.a. lämnas ut till vårdgivare 
från kvalitetsregister, i detta fall är den utlämning som ska ske från 
kvalitetsregistret SweSpine aktuell. 

De vårdgivare som rapporterar in uppgifter till kvalitetsregister är också en av de 
grupper som – i slutändan – gynnas av dessa. Uppgifterna i kvalitetsregister kan 
vara avgörande för uppföljnings- och utvecklingsarbetet. Sveus arbete, som alltså 
är ett samverkansprojekt mellan sju landsting, omfattar att ta tillvara den kunskap 
som kvalitetsregister och andra data inom hälso- och sjukvården genererar och 
kombinera de olika källorna. Utvecklingsarbetet inom Sveus bedrivs i 
forskningsprojekt, som koordineras av FoU-bolaget Ivbar.

Sveus ansats att kombinera flera olika datakällor reser dock vissa juridiska 
frågeställningar. Dessa frågeställningar kretsar kring lagstiftningen i 
patientdatalagen. Det är också med utgångspunkt i patientdatalagen som 
SweSpines möjligheter att lämna data till vårdgivare via Sveus ska bedömas. 

Följande punkter sammanfattar hur Sveus fungerar i drift ur ett juridiskt 
perspektiv:  

1. Varje vårdgivare är personuppgiftsansvarig för sina uppgifter som läggs på 
Sveus-analysplattform, ex. data ur kvalitetsregistret SweSpine.

2. Ivbar, ett privat företag, sköter driften av Sveus-plattformen och har 
personuppgiftsbiträdesavtal med anslutna vårdgivare.

3. En vårdgivare får, med stöd av patientdatalagen (7 kap. 5 §), hämta hem 
sina inrapporterade uppgifter från ett kvalitetsregister tillbaka under eget 
personuppgiftsansvar.

4. Förfrågning och utlämning av uppgifter från kvalitetsregister till Sveus-
plattformen sköts centralt direkt mellan kvalitetsregister och Ivbar (Ivbar 
är personuppgiftsbiträde med uppdrag från vårdgivare som är 
personuppgiftsansvariga).

5. Ändamålet med databehandlingen i Sveus är utveckla och säkra vårdens 
kvalitet, vilket är ett ändamål som kvalitetsregisterdata får användas för. 

Denna – förhållandevis komplexa – juridiska struktur får bedömas ligga i linje 
med gällande rätt. 
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Den slutsatsen ger vid handen att ett utlämnande av data från kvalitetsregistret 
SweSpine till vårdgivare, via Sveus analysplattform kan godkännas. Ett 
godkännande bidrar också till en fortsatt god utveckling av kvalitetsregistret och 
vården. Därmed föreslås att Regionstyrelsen tillåter dataöverföringen. 

Beslutsunderlag  
1. Rättsutredning: Sveus policy för hantering av personuppgifter, hantering av 
personuppgifter i Sveus uppföljningssystem. 
2. Rättsutredning: Sveus policy för hantering av personuppgifter, Utökad juridisk 
beskrivning av hantering av personuppgifter inom Sveus uppföljningssystem. 

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Siw Kullberg
Kanslidirektör 

 
















