
Ansvarsbeskrivning vid anslutning till RiksSår  
RiksSårs databas erbjuder hälso- och sjukvården en heltäckande bild av sårproblematiken på lokal, 
regional och nationell nivå. Registret arbetar för minskad antibiotikaförbrukning, säkrad 
kvalitetsförbättring för denna patientgrupp och stora kostnadsbesparingar pga. minskade 
läkningstider.  
 
Centralt personuppgiftsansvarig 
Region Jönköpings län är central personuppgiftsansvarig myndighet för alla personuppgifter i RiksSår. 
Denna myndighet ansvarar för att det finns giltiga driftsavtal och personuppgiftsbiträdesavtal.  

Registrets syfte  
Syftet är att förbättra kvaliteten i sårbehandling och målet är en likvärdig, optimerad behandling av 
patienter med svårläkt sår.  
 
Deltagande enheters ansvar 
Deltagande i kvalitetsregistret innebär att: 

 informera patienter om att de registreras och hänvisa till en utförlig patientinformation som 
skall finnas tillgänglig på den deltagande enheten  

 registrera data på ett korrekt sätt enligt registrets formulär  

 hålla hög datakvalitet, vilket innebär att kontrollera inmatad data och korrigera data vid 
behov  

 registrera samtliga individer och händelser efter registrets kriterier, dvs. inte på ett självvalt 
eller slumpartat sätt  

 
RiksSår ansvar 
Kvalitetsregistrets ansvar är att: 

 säkerställa att data inte är tillgänglig för obehöriga  

 administrera lokala användarnamn och lösenord i registret samt inaktivera användare när de 
inte längre skall ha tillgång till registret 

 göra behörighetskontroll en gång per år  

 endast presentera resultat på enhetsnivå när deltagande enheter har informerats om detta  

 registrets centrala budgetanslag förvaltas på ett tryggt sätt och att medlen används för 
avsedda ändamål  

 det finns driftsavtal inkluderande service och support till användarna  

 årsrapport från registret publiceras  
 
Publicera data 
Rikssår har rätt att låta bearbeta data och publicera resultat, men inte rätt att ta fram och publicera 
resultat per namngivna enheter utan att deltagande enheter först gett sitt godkännande. Den 
deltagande enheten har rätt att ta ut rapporter on-line och ladda hem enhetens data för vidare 
analys, och även rätt att publicera sådana data förutsatt att inga uppgifter som identifierar patienten 
framgår. Publicering av resultat skall följa RiksSårs syfte. I de fall där resultat från mer än den egna 
enheten redovisas, skall RiksSår godkänna detta före publicering. I samtliga fall där registrets data 
använts skall registret anges som källa.  
 
Uppgifter om deltagande enhet och användare 
För att bli användare i registret behöver vi uppgifter på de personer som ska ha behörighet. Gå in på 
www.rikssar.se och följ instruktionerna för att ansluta till RiksSår. Meddela RiksSårs support om ni 
slutar ert uppdrag som registrator så din behörighet kan avslutas i registret. 

http://www.rikssar.se/

