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Information till patient eller närstående - En undersökning
av trycksår
Under vecka 10 medverkar vi i en nationell trycksårsundersökning som en del i vår
kvalitetsuppföljning. Målsättningen är att vi ska undersöka hur många patienter som har
trycksår den aktuella tidpunkten, hur många patienter som är i riskzonen för att få trycksår och
vilka förebyggande insatser som gjorts.
Varför görs trycksårsundersökningen?
Det är mycket viktigt för alla som arbetar i vården att ha rutiner för att snabbt identifiera de
patienter som är i riskzonen för att utveckla trycksår. Detta för att inte någon ska få trycksår i
samband med vård och att sår som redan finns ska tas om hand på ett bra sätt.
Hur går undersökningen till?
En sjuksköterska kommer att be dig om att få titta på vissa tryckutsatta ställen på kroppen där
tryckskador kan förekomma. Detta innebär att sjuksköterskan vill titta på huden över
skulderbladen, korsrygg och höftben, hälar, anklar, armbågar samt bakhuvud och öron.
Sjuksköterskan kommer också att ställa några frågor till dig om ditt hälsotillstånd.
Undersökningen tar några minuter. Om du inte önskar delta har du full rätt att tacka nej. Detta
påverkar inte din vård eller ditt omhändertagande. Fråga gärna en sjuksköterska på din
avdelning om du önskar mer information om undersökningen.
Uppgifter som registreras
För att utveckla och säkra vården vad gäller tryckskador och trycksår kommer uppgifter om
dina trycksår och din risk för att utveckla trycksår samt uppgifter om ditt personnummer att
registreras på ett pappersprotokoll. Uppgifter om dina trycksår och risk för trycksår kommer
att föras in i en nationell databas och då registreras endast födelseår. Informationen i databasen kan kopplas till pappersprotokollet så länge protokollet finns kvar. Pappersprotokollet
kommer att sparas tills resultaten har analyserats vilket sker inom 10 veckor.
Dataskydd
Enligt artikel 15 Dataskyddsförordningen (GDPR) har du som registrerad (patient) rätt att få
information om hur personuppgifter som rör dig behandlas och få tillgång till
personuppgifterna i form av ett ”registerutdrag”. Du har enligt GDPR även rätt att få
information när dina personuppgifter behandlas. Information om personuppgiftsbehandlingen
lämnas av den personuppgiftsansvarige både när uppgifterna samlas in och när du begär det.
Därutöver finns det vissa tillfällen när särskild information ska ges till den registrerade, till
exempel om det inträffar ett dataintrång eller liknande (en personuppgiftsincident) hos den
personuppgiftsansvarige och det finns risk för till exempel identitetsstöld eller bedrägeri.
Ansvarig för behandling av personuppgifterna är……………………………………………………………
För mer information om personuppgiftsbehandling kontakta………………………………………………
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