
Behandling av personuppgifter inom ASIH Tyresö/Söderort

När du är i kontakt med ASIH Tyresö/Söderort registreras uppgifter om dig. 
Det finns strikta regler för hur vårdgivaren får registrera och använda dina 
personuppgifter. Vårt ansvar är att se till så att dina personuppgifter hanteras 
på rätt sätt för att säkerställa en säker verksamhet och samtidigt skydda din 
integritet. 

Personuppgifter får endast samlas in och behandlas för berättigade ändamål, 
det är inte tillåtet att samla in mer personuppgifter än nödvändigt för ändamålet. 
Uppgifterna får inte sparas längre än nödvändigt eller behandlas på annat sätt än 
vad som var tänkt från början. 

Hantering av personuppgifter styrs av flera lagar för att skydda din personliga 
integritet och skapa en trygg och säker vård; till exempel offentlighets- och 
sekretesslagen, dataskyddsförordningen, etikprövningslagen och 
patientdatalagen. Den 25 maj 2018 ersatte den nya dataskyddsförordningen 
(även kallad GDPR - General Data Protection Regulation) den svenska 
personuppgiftslagen.  

Dina personuppgifter ska endast vara tillgängliga för personer som har behov av 
att behandla de, som att samla in, registrera, läsa, arkivera och lämna ut. Det 
finns rutiner och system inom vård som säkerställer att dina personuppgifter 
hanteras och skyddas på ett säkert sätt. 

Vi behandlar personuppgifter för flera ändamål bl a: 
• Journalföring inom hälso- och sjukvården
• Statistik och verksamhetsuppföljning
• Verksamhetsuppföljning och kvalitetssäkring 
• Forskning inom vården
• Jobbansökningar 
• Utlämnande av uppgifter till andra myndigheter när detta krävs enligt lag.



Personuppgift är den information som går att koppla till en specifik person. Det kan vara 
ett namn, adress eller foto som i kombination med andra data kan göra det möjligt att 
identifiera en person. 

Vårt dataskyddsombud kontrollerar att reglerna i dataskyddsförordningen och 
andra regler inom området efterföljs.

Mer information om vad som gäller för dig som patient finns på 1177 
Vårdguidens webbplats.

Att lämna dina uppgifter till andra

Offentlighetsprincipen innebär en rättighet för var och en i myndigheters 
verksamhet att ta del av allmänna handlingar. Personuppgifter kan alltså begäras 
och lämnas ut enligt offentlighetsprincipen - oavsett ändamål som 
personuppgiften ursprungligen behandlades för. Däremot, enligt offentlighets- 
och sekretesslagen, rätten att ta del av allmänna handlingar gäller dock inte om 
handlingarna innehåller sekretessbelagda uppgifter. 

Vi är ibland även skyldiga att lämna ut dina personuppgifter till andra; till 
exempel uppgifter från vården till Socialstyrelsen eller Inspektionen för vård och 
omsorg. Vi kan även bli skyldiga att lämna uppgifter till exempelvis polis eller 
socialtjänst.

Dina rättigheter som patient

Som patient har du rätt att kontrollera och få information om dina uppgifter. Om 
dina registrerade uppgifter inte skulle vara korrekta har du rätt att begära 
rättelse. Vidare finns rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter 
och i vissa fall få uppgifterna raderade. 
Om du är missnöjd med hanteringen av personuppgifter ska du i första hand 
vända dig till vårdgivaren som ansvarar för hanteringen eller vårt 
dataskyddsombud Mohamed Ali på Tel: 072 - 735 67 20 eller e-mail: 
mohamed.ali@asihtyreso.se

mailto:mohamed.ali@asihtyreso.se


Länkar för mer information:

Datainspektionen och Dataskyddsförordningen:
www.datainspektionen.se

Patientdatalagen: 
www.1177.se

www.vardgivarguiden.se
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https://www.datainspektionen.se
https://www.1177.se/Halland/Regler-och-rattigheter/Patientdatalagen-H2/
https://www.vardgivarguiden.se/avtaluppdrag/styrdokument/lagar-och-forordningar/patientdatalagen/

