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Kontakt
Har du frågor om Luftvägsregistret kan du 
vända dig till din läkare eller sjuksköterska 
som vid behov kan förmedla kontakter till 
styrgruppen eller gå in på vår hemsida. 

Mer fakta om nationella kvalitetsregister och 
Sveriges Kommuner och Landsting finner du 
på www.kvalitetsregister.se.

Organisation
Registerhållare för Luftvägsregistren:  
Ann Ekberg Jansson, överläkare, Angereds 
Närsjukhus, Västra Götaland

Registerkoordinator:  
Birgitta Jagorstrand, distriktssjuksköterska 
med specialisering inom astma, Allergi
kompetenscentrum syd, Region Skåne

Leif Strömberg, KOLsjuksköterska,  Lung 
och allergikliniken, Skånes universitets sjukhus

Hemsida på webben
www.luftvagsregistret.se 
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etVad är Luftvägsregistret?

Luftvägsregistret är ett nationellt kvalitets
register för patienter med sjukdomarna astma 
och/eller KOL. Registrets syfte är att förbättra 
kvali teten i vården för dessa sjukdomsgrupper 
samt att säkerställa likvärdig vård i hela landet.

Vad registreras?
Din vårdgivare får vid registreringen fylla i ett 
antal frågor som rör din sjukdom, till  
exempel: Hur är det med din lungfunktion?  
Vilken är din läkemedelsbehandling? Fick du 
lämplig vård vid akut försämring? Har du vac
cinerats mot influensa och lunginflammation? 
Om du röker har du erbjudits hjälp till rök
stopp?

Vissa uppgifter som registreras i kvalitets
registret hämtas från din patientjournal och 
från befolkningsregistret. Exempel på uppgifter 
som registreras är: personnummer, adress, 
diagnos, lungfunktion, längd och vikt.

Vilka är fördelarna?
Fördelar med registret för dig som patient är:

att säkerställa en lämplig behandling och 
uppföljning av din astma eller KOL 
att ger en bättre kontinuitet för vårdgivaren 
genom att vi får en profil över dina data 
att du ska få möjlighet till egenkontroll och 
upp följning av din astma eller KOLsjukdom 
genom en utskrift av din profil från varje 
vårdbesök.

Hur hanteras informa tionen  
i registret?
Uppgifterna i registret behandlas med samma 
sekretessregler som din vanliga medicinska 
journal. Det innebär att dina uppgifter i vissa 
fall kan spärras för åtkomst för andra än din 
vårdgivare och att du kan få veta vilka som har 
haft tillgång till dina uppgifter. 

Du har också rätt att ta del av uppgifterna om dig 
och att få eventuella felaktigheter korrigerade. 
Under vissa omständigheter finns det också 
möjlighet till skadestånd om uppgifter hanteras 
felaktigt.

Direkt tillgång till registret och möjlighet att söka 
i registret kommer din läkare och andra vård
givare, som arbetar med dina journaluppgifter, 
att ha. Medan andra, som exempel sjukvårds
planerare, endast har tillgång till utdrag efter 
prövning av Luftvägsregistrets styrgrupp.

Uppgifterna i registret sparas så länge de behövs 
för att systematiskt och fortlöpande utveckla 
och säkra vårdens kvalitet.

Avidentifierade uppgifter kommer att lämnas till 
ditt landstings planeringsenheter som underlag 
för att utveckla kvalitetsarbetet. Dina upp gifter 
kan också komma att samköras med andra 
regionala och nationella hälso och sjukvårds
register, men är då anonyma. I framtiden kan 
också Luftvägsregistret komma att användas 
för forskning. Detta kommer dock att ske först 
efter prövning och godkännande av en etik  
prövningsnämnd för varje ansökan. 

Om du inte vill delta i detta kvalitetsregister, kan 
du när som helst avsäga dig din medverkan. 
Alla eventuella uppgifter om dig tas då bort ur 
registret och inga nya förs in.

All information om dig 
är sekretessbelagd och 
hanteras enligt gällande 
lagstiftning i PUL (Person
uppgiftslagen 1998:204). 
Andra lagar är Patient
datalagen (2008:355).

Ditt landsting eller region 
är personuppgiftsan svarigt 
och det finns hos dem ett 
personuppgiftsombud som 
kan lämna upplysningar 
om du har frågor. Ring ditt 
landsting/region för att 
komma i kontakt med ditt 
ombud.

En nationell expertgrupp 
har arbetat med fram
tagningen av Luftvägs
registret. Arbetet leds av 
en gemensam styrgrupp. 
Luftvägsregistret stöds med 
anslag från Sveriges Kom 
muner och Landsting (SKL) 
och är förankrat inom Ast
ma och Allergi förbundet. 

De nationella kvalitets
registren ger svensk 
hälso och sjukvård en unik 
möjlighet att följa vårdens 
resultat. De bygger på 
data som samlats in från 
hälso och sjukvården och 
syftar till att ge underlag 
till förbättringsarbete och 
att förbättra kvalitén.

vårdgivare = privat eller offentlig vårdcentral, specialist- 
avdelning eller sjukhus 
etikprövningsnämnd = tillsätts enligt lag med uppgift att  
människovärdet skyddas och att människors integritet värnas


