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FÖRFRÅGAN OM 
PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

Skickas till 
Inspektionen för vård och omsorg 
Box 45184
104 30 Stockholm

Med stöd av artikel 15 i dataskyddsförordningen (2016-679) önskar jag få veta 
vilka personuppgifter om mig som behandlats.

Jag önskar endast information om vissa behandlingar av mina personuppgifter. Ange vilka

Jag önskar endast information om vissa årgångar. Ange vilka

Mitt personnummer

Mitt telefonnummer, inklusive riktnummer

Jag är eller har varit anställd på IVO

Jag har sökt arbete hos IVO

Jag önskar information om alla behandlingar av mina personuppgifter vid myndigheten

Mitt förnamn och efternamn

Nedanstående fält är frivilliga att fylla i. 
De kompletterande uppgifterna kan underlätta IVO:s möjlighet att besvara förfrågan.

Min e-postadress

Eventuellt tidigare förnamn eller efternamn


	Anmälan om klagomål på hälso- och sjukvård
	Läs mer på www.ivo.se eller kontakta IVO:s upplysningstjänst på telefon 010-788 50 00.
	I första hand ska verksamheten som har vårdat dig besvara ditt klagomål
	IVO utreder vissa klagomål

	När en anmälan om klagomål kommer in till IVO gör vi en bedömning om vi ska utreda eller inte. Patientsäkerhetslagen styr vad som IVO ska utreda.
	Vi utreder bland annat händelser som inneburit att patienten har fått en bestående skada, ett väsentligt ökat behov av vård eller avlidit. IVO utreder också klagomål som gäller tvångsvård och händelser som allvarligt och på ett negativt sätt påverkat integritet, självbestämmande eller rättslig ställning. 
	Du får veta hur IVO går vidare med ditt anmälda klagomål inom 20 arbetsdagar. 
	IVO kan överlämna klagomålet

	Om verksamheten inte har fått möjlighet att besvara ditt klagomål först kan IVO välja att överlämna klagomålet till verksamheten eller patientnämnden. Du får i så fall veta det genom IVO:s beslut. 
	Lämna klagomål till IVO

	Du behöver inte bifoga journaler och andra handlingar med denna blankett. IVO hämtar in mer information om vi bedömer att det behövs.
	Ditt klagomål har lågt sekretesskydd
	Behandling av personuppgifter

	Kontakta IVO om du vill ha ett registerutdrag och se dina personuppgifter hos oss. Om det finns fel har du rätt att begära att IVO rättar eller raderar uppgifterna. Om du inte är nöjd med vår hantering, kan du klaga till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 
	Skicka blanketten till

	Inspektionen för vård och omsorg
	Avdelning Öst
	Box 45183
	104 30 Stockholm 
	Om ”ja”, du har haft kontakt med ansvarig verksamhet eller patientnämnd om klagomålet
	Om ”nej”, du har inte haft kontakt med ansvarig verksamhet eller patientnämnd om klagomålet
	2. Du som anmäler klagomålet
	Om du inte är patient, utan är närstående eller annan person som klagar istället för patienten
	3. Tid och plats för händelsen som klagomålet gäller
	4. Beskrivning av händelsen
	5. Din underskrift och datum
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