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Överlämning av centralt personuppgiftsansvar
Kvalitetsregistret Svenskt bråckregister
Ärendebeskrivning
Svenskt Bråckregister är ett nationellt kvalitetsregister för ljumskbråckkirurgi.
Registret innehåller uppgifter om ljumskbråcksoperationer hos patienter som är 15
år och äldre. Sedan år 2004 finns registret hos kirurgkliniken, Östersunds sjukhus
och sedan 2013 är Region Jämtland Härjedalen både centralt
personuppgiftsansvarig och registeransvarig myndighet för registret.
Nationellt kvalitetsregister Svenskt Bråckregister har Region Jämtland som sin
personuppgiftsansvariga myndighet (CPUA). Tidigare har även registerhållare varit
anställd i Jämtland men från och med årsskifte är registerhållaren anställd av
Region Västra Götaland.
Registercentrum Norr som har ansvar för att stödja anslutna nationella
kvalitetsregister och erbjuda stöd till hela norra regionen i frågor relaterade till
kvalitetsregister ska nu ta över det centrala personuppgiftsansvaret för nationella
kvalitetsregistret Svensk Bråckregister.
Svenskt Bråckregister har tilldelats medel från SKL för sin verksamhet i 2019.
Medel ska rekvireras av CPUA eller annan part. I beslutet står att ”Om det är annan
huvudman/part än CPUA som ska rekvirera medlen ska ni bifoga ett avtal/en
överenskommelse som styrker att CPUA har överlåtit ansvaret till den
huvudmannen/parten”.
Då registerhållare och även registrets kansli befinner sig i Västra Götaland, ska all
registerverksamhet, inkl. ekonomisk verksamhet även ske därifrån. För att
underlätta, föreslås det att medel rekvireras direkt av Region Västra Götaland och
den enheten/verksamheten som ska hushålla med medel, och inte av Region
Jämtland Härjedalen där det inte lägre finns registerhållare. Se bilaga Fullmakt.
SKL håller på med utredning kring konsolidering av CPUA. Förslaget som har
utvecklats av SKL och granskats av nationellt juristnätverk är att minska antal
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CPUA till sex – en i varje region. För att säkerställa att kompetens i
kvalitetsregisterfrågor finns, föreslås det att CPUA ska finnas där det redan finns
ett Registercentrum som kan stödja i övriga kvalitetsregisterfrågor.
Svenskt Bråckregister skulle därför vilja byta CPUA från Region Jämtland
Härjedalen till Region Västerbotten.

Regiondirektörens förslag
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar i enlighet med upprättat förslag att
Personuppgiftsansvaret för kvalitetsregister Svensk Bråcksregister
överlämnas till Region Västerbotten
2. Hälso-och sjukvårdsnämnden beslutar att överlämna ansvaret som
registerhållare till Region Västra Götaland.
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