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Så hanteras dina personuppgifter 

Varje gång du besöker Previa registrerar vi uppgifter om dig. Det gör vi dels för att vi är 
skyldiga att göra det enligt Patientdatalagen, dels för att kunna administrera det avtal din 
arbetsgivare har med oss. 

I de flesta fall sker registreringen med hjälp av dator och hur dessa personuppgifter ska 
behandlas regleras i Personuppgiftslagen. I en journal registreras ditt namn, 
personnummer, adress samt uppgifter om behandling, provresultat, medicinering mm. 
Patientjournalerna sparas minst 10 år efter det senaste besöket, därefter arkiveras de enligt 
journallagens bestämmelser. 

Previa för också ett register för att kunna hålla reda på dina besök och vilket avtal din 
arbetsgivare har med oss. Från detta register erhålls fakturor till din arbetsgivare och 
statistik på vad vi utfört för tjänster. Ur statistiken kan man inte utläsa vad enskilda 
personer har fått för vård eller diagnos. 

Sekretess och tystnadsplikt 
Uppgifterna i din journal skyddas av sekretess.  Personal får endast ta del av de uppgifter 
som behövs för det aktuella besöket. All personal i Previa har tystnadsplikt. 

Information om dina uppgifter 
Du har rätt enligt personuppgiftslagen att en gång per år och utan avgift få veta i vilka 
register du finns med på och vad det står om dig. Om du upptäcker att någon uppgift om 
dig är felaktig, har du rätt att få den uppgiften rättad eller borttagen. Du har rätt att begära 
skadestånd om du lidit skada eller kränkts på grund av felaktig behandling av dina 
personuppgifter. 

Om du önskar utdrag ur Previas register som gäller dig skall du skicka ett egenhändigt 
underskrivet brev till oss där du begär att få ett registerutdrag. Ange ditt namn och 
personnummer samt vilken ort/central du har blivit betjänad. Begäran skickas till 
Personuppgiftsombudet, Box 6047, 102 31 STOCKHOLM 

Om du vill läsa författningstexten är det följande lagar som gäller: 

Personuppgiftslagen (1998:204) 

Patientdatalag (2008:355) 

Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso- 
och sjukvården (SOFS 2008:14) 

http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2008-14

