
Skapad 20150504 

Psykiatriska kvalitetsregister och användaravtal 

Denna lathund är skapad 4 maj 2015 för att stöda verksamheterna i Stockholmsregionen. För att 
vara säker att informationen är aktuell hänvisar vi till respektive registerkoordinator. 

Anmäla nya enheter som ska registrera 

1. Verksamheten begär en blankett Användaravtal (se förklaring nästa sida) av 
registerkoordinatorn för det register som man avser registrera i. Kontaktuppgifter till denna 
person kan hittas på www.psykiatriregister.se. 

2. Fyller i blanketten med begärd information: Enhetens uppgifter, vem som ska bli 
kontaktperson/enhetsansvarig  (se förklaring nästa sida) och vilka personer som ska ha 
behörighet som inrapportör (se förklaring nästa sida). Blanketten ska alltid vara 
underskriven av verksamhetschef eftersom hen är personuppgiftsansvarig. Gäller ansökan 
byte av kontaktperson eller ny användare kan enhetschef med delegation skriva under. 

3. Ifylld blankett skickas till adressen som står på blanketten. 

 

Anmäla nya inrapportörer 

1. Kontaktpersonen begär att få blanketten Användaravtal (samma som ovan) från 
registerkoordinatorn för det register som man avser att personen eller personerna ska 
registrera i. Kontaktuppgifter till denna person kan hittas på www.psykiatriregister.se. 
 

2. Fyller i blanketten med begärd information på enheten, kontaktpersonen och nya 
användare (=inrapportörer). 

 

3. Ifylld blankett skickas till adressen som står på blanketten. 

 

Vad händer när en person med behörighet slutar på enheten? 

Då ska kontaktpersonen kontakta den/de registerkoordinatorer till register där personen 
har behörighet och meddela att personen slutat. Det går bra att kontakta 
registerkoordinatorn både på telefon eller per e-post. 
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Definitioner 

Användaravtal 

Ett avtal som varje enhet ska skriva med registret. Där fyller man i bland annat enhetens 
uppgifter inklusive HSA-ID, vem som ska bli kontaktperson/enhetsansvarig och vilka 
personer som ska ha behörighet som inrapportör. Samma avtal används för att anmäla ny 
enhet, anmäla byte av kontaktperson och/eller anmäla en eller flera nya användare 
(=inrapportörer). 

Kontaktperson/Enhetsansvarig 

Det ska vara en person per enhet som är kontaktperson. Kontaktpersonen kan också kallas 
enhetsansvarig. Kontaktpersonen/enhetsansvarig är den person som registerkoordinatorn 
kontaktar för att förmedla information. Kontaktpersonen har ett samordnande ansvar för 
enhetens frågor till registren. Kontaktpersonen är den som anmäler nya inrapportörer och 
avslutar de som slutat på enheten. Glöm inte att också kontaktpersonen ska ges 
behörigheten som inrapportör, så att denne kan komma in i registret. 

Inrapportör 

Med behörigheten inrapportör kan man logga in i registret, göra registreringar och se 
statistik.  

Person med behörighet på flera enheter:  

Det finns en skild blankett för om det är samma person som ska ha behörigheten 
inrapportör till flera enheter. Då ska alltid verksamhetschef underteckna avtalet. Även 
denna blankett kan efterfrågas av registerkoordinatorn. 

 

 

Övrigt:  

 Om man inte vet sitt HSA-ID kan man hitta det i HSA katalogen (öppnas i sjunet): 
https://hsahotell.carelink.sjunet.org/anonSearch/jsp/base.html  

 För frågor och senast aktuella information kontakta registerkoordinatorerna. 
Kontaktuppgifter till dem hittas på www.psykiatriregister.se. 
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