FÖRBEHÅLL VID UTLÄMNANDE AV PERSONUPPGIFTER FRÅN
RIKSSTROKE
Med stöd av 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) meddela följande
Förbehåll


Det utlämnade materialet är sekretessbelagt och får endast användas för ändamål beskrivet
i den godkända etikprövningen. Personer som behöver uppgifterna för att utföra det
angivna ändamålet skall informeras om innehållet i detta förbehåll. Vill Beställaren utnyttja
materialet för något annat ändamål måste en godkänd etikprövning ske och ny
utlämnandeprövning göras.



Gällande sekretessregler för hälso- och sjukvården ska följas.



Uppgifter i det utlämnade materialet får inte sammanföras med andra uppgifter i syfte att
utröna enskilds identitet (s.k. bakvägsidentifiering).



Överlämnat material ska förvaras på ett betryggande sätt så att obehöriga inte kan få
tillgång till det.



Om personuppgifter ska behandlas av annan än forskningshuvudmannen så ska ett skriftligt
personuppgiftsbiträdesavtal upprättas, där även villkoren för användningen av materialet
ska framgå, ha ingåtts mellan forskningshuvudmannen och den andra som behandlar
uppgifterna. Kopia skickas till Riksstroke, Umeå



Publicering av materialet får endast ske på sådant sätt att enskilda individers identitet inte
röjs.



Utlämnat material får användas endast så länge det behövs för angivet ändamål. Därefter
ska de arkiveras i enlighet med forskningshuvudmannens regelverk. Alla arbetskopior ska
förstöras. Dvs. när undersökningens resultat har presenterats och/eller vetenskapligt
granskats, eller senast 20XX-12-31, skall det utlämnade materialet förstöras.
Den person som har utsetts av Riksstroke ska ha rätt att ta del i hela processen och särskilt
ta del i det material som avses presenteras (detta fall …………………………………………………..…..
(se beslut från ”Ansökan om registeruppgifter”)
Att korrekta hänvisningar till registret görs i metodavsnitt samt i acknowledgements i
publikationen/publikationerna.







Slutrapport i någon form, t.ex. vetenskaplig artikel ska efter avslutat projekt sändas till
registret.



Överträdelse av detta förbehåll är straffbart enligt 20 kap 3 § brottsbalken.

Information om utlämnandet







Uppgifterna kommer att lämnas ut med löpnummer
Data kommer att levereras på ett säkert sätt
Uttaget omfattar urval och variabler enligt bilagd specifikation
Utlämnandet kommer att ske efter att forskaren skriftligen har accepterat eventuella
särskilda villkor
ev kostnader för utlämnandet och andra tjänster förenade med arbetet specificeras i en
separat bilaga

Upplysningar
Om frågor rörande bortfall eller kvalitet i utlämnat material uppkommer, tas kontakt med Fredrik
Jonsson (090-7858784, Email: fredrik.j.jonsson@umu.se) eller Maria Hals Berglund (090-785 8084,
Email: maria.hals.berglund@vll.se), Riksstroke.
Filen bevaras hos utlämnande myndighet tills projektet är slutfört.

Som bevis på att du tagit del av meddelade förbehåll, ber vi dig underteckna denna handling och
återsända en kopia till:
Riksstroke, Att. Maria Hals Berglund
Målpunkt PA rum 1013
Norrlands Universitetssjukhus
901 85 Umeå

Sökandes accepterande av villkor för utlämnande
Datum
Sökande bestyrker härmed att hen tagit del av och accepterat angivna villkor för utlämnande av
registerdata som är uppställda i beslutet nedan i detta dokument (Beslut om utlämnande av
uppgifter från Riksstroke)

Underskrift
Namnförtydligande

