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Varje gång du besöker oss eller kontaktar oss i egenskap av patient registrerar vi uppgifter om dig.
Personuppgifter behövs för att kunna ge en god och säker tandvård. De två lagar som reglerar
hanteringen av personuppgifter inom vår verksamhet är Patientdatalagen och
Dataskyddsförordningen.
Behandling av personuppgifter
Vi är skyldiga att föra en patienjournal avseende varje patient. Patientjournalen innehåller förutom
namn, personnummer och kontaktuppgifter även exempelvis diagnos, utförda och planerade
behandlingar och uppgift om när och vem som gjort noteringar i journalen. Journalen är ett
dokument för att säkerhetsställa en god och säker vård för ditt bästa. En del personuppgifter måste
dessutom rapporteras till nationella hälsodataregister och Försäkringskassan. Vi har rätt att
registrera dessa uppgifter i patientjournalen och hälso –och sjukvårdsregister även om du inte gett
oss ditt samtycke. Kontaktuppgifter och journalanteckningar sparas i vårt journalsystem i enlighet
med bestämmelser i Patientdatalagen.
Det finns regler i Patientdatalagen och Dataskyddsförordningen för hur vi ska bevara eller ta bort
dina personuppgifter. Enligt dessa regelverk ska uppgifter i en journalhandling bevaras minst tio år
efter att den sista personuppgiften fördes in i handlingen.
Tillgång till dina uppgifter
Inom tandvården råder sträng sekretess för uppgifter om patienters hälsotillstånd och andra
personliga förhållanden. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter om vi inte är skyldiga att göra det till
följd av lagar och föreskrifter. Exempel på andra instanser som kan begära ut uppgifter är
Socialstyrelsen, Försäkringskassan och Smittskyddsinstitutet. Om vi fått ditt uttryckliga samtycke
lämnar vi ut dina uppgifter till exempelvis annan vårdgivare och försäkringsbolag. Du kan när som
helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. Det kan hända att underleverantörer tar del av
vissa uppgifter, tandtekniker är ett sådant exempel, uppgifterna används inte i andra syften än vad
som anges här och sker i enlighet med skriftliga avtal och våra instruktioner. Runbytandläkarna har
inga dotterbolag eller bedriver annan verksamhet där dina uppgifter kan bli synliga. Våra
journalsystem kräver inloggning vilket innebär att det går att följa vem som tagit del av dina uppgfter
över tid.
Ta del av patientjournalen
Som patient har du rätt att ta del av dina uppgifter i journalen. Du har även rätt att få en kopia av
hela eller delar av journalen. Om du har en avvikande mening till vad som står i din journal, eller
anser att en uppgift är oriktig har du rätt att få detta infört i journalen. För att få en uppgift borttagen
måste du dock vända dig till IVO, Inspektionen för vård och omsorg för en prövning.
Personuppgiftsansvarig
Runbytandläkarna AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt
denna patientinformation. Om du har frågor kring denna information är du välkommen att kontakta
verksamhetsansvarig och ansvarig för dataskyddsfrågor Eva Björkman 08-12 20 70 60.

