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Rutiner vid begäran om att inte bli registrerad, om rättelse av felaktiga
uppgifter, rätten till begränsning eller radering av redan inrapporterade
uppgifter i Nationellt kvalitetsregister för elevhälsans medicinska insatser, EMQ
Vårdnadshavare eller elev (beroende på ålder och mognad) kan när som helst ångra sig och begära att elev inte ska registreras i kvalitetsregistret. Alla uppgifter om eleven ska då omgående
raderas från kvalitetsregistret. Vårdnadshavaren/eleven kan också begära rättelse av felaktiga
uppgifter eller rätten till begränsning av uppgifter. Nedanstående rutiner ska följas i de fall en
sådan begäran riktas till skolsköterskan.
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Använd dokumentet ”Begäran om att inte bli registrerad, om rättelse av felaktiga uppgifter, rätten till begränsning eller radering av redan rapporterade uppgifter i Nationellt kvalitetsregister för elevhälsans medicinska insats, EMQ”
Kontrollera att personen som framställer begäran är vårdnadshavare för eleven. Om uppgiften inte kan hämtas från journalsystemet, kan den inhämtas från Skatteverkets folkbokföring.
Säkerställ att det är vårdnadshavarens/elevens folkbokföringsadress som anges.
Ifyllt och undertecknat dokumentet skickas till Registerhållare för EMQ. Adress finns på
registrets webbplats www.emq.nu på sidan under ”kontakt”. Båda vårdnadshavar-na ska
skriva under dokumentet.
Dokumentera begäran om att inte registreras i kvalitetsregistret, om rättelse av felaktiga
uppgifter sker, rätten till begränsning eller om radering av uppgifter görs i elevens journal.
Följ därvid lokala instruktioner.
Vid begäran om att inte registreras eller om radering ur kvalitetsregistret ska ske, ska
skolsköterskan på den skola som eleven tillhör markera i elevens journal att eleven inte ska
registreras i kvalitetsregistret för att förhindra framtida registrering.
Information om genomförd avregistrering, rättelse, rätten till begränsning eller radering
kommer att sändas till angiven adress efter att begäran har behandlats av kvalitetsregistret.
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Begäran om att inte bli registrerad, om rättelse av felaktiga uppgifter rätten till begränsning eller radering av redan inrapporterade uppgifter i
Nationellt kvalitetsregister för elevhälsans medicinska insatser, EMQ
Härmed ansöker jag i egenskap av vårdnadshavare/elev om att inte bli registrerad, om rättelse av
felaktiga uppgifter eller radering av redan rapporterade uppgifter enligt 7 kap. patientdatalagen och
artikel 16 och artikel 18 i dataskyddsförordningen.

Elevens namn:_________________________________________________________________

Elevens personnummer:__________________________________________________________

Vårdnadshavare 1, namn och personnummer:_________________________________________

Vårdnadshavare 2, namn och personnummer:_________________________________________

Vårdnadshavares/elevens folkbokföringsadress:________________________________________
______________________________________________________________________________
Begäran avser följande:
◻ Uppgifter om eleven ska inte länge registreras i kvalitetsregistret
◻ Redan registrerade uppgifter om eleven i kvalitetsregistret ska raderas
◻ Rättelse av felaktig uppgift om eleven i kvalitetsregistret
◻ Rätten till begränsning
Felaktig information som ska rättas:_________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Ort:__________________________________ Datum:__________________________________

______________________________________________________________________________
Namnteckning
Namnförtydligande

______________________________________________________________________________
Namnteckning
Namnförtydligande

2

