Diarienr: __________
Regionala tumörregistret
Skånes universitetssjukhus, Lund
221 85 Lund

Förbehåll för utlämnande av data ur personregister
Föreskrifterna i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), Personuppgiftslagen/PuL (1998:204) och
Patientdatalagen (2008:355) gäller alltid. Data lämnas ut under förutsättning att dessa lagar efterlevs. Notera
följande:
•

Utlämnat material får endast användas för det i ansökan specificerade projektet, och får inte lämnas
vidare till tredje part.

•

Individuppgifter skall förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem. Förvaras dessa uppgifter på
mobila enheter skall de vara i krypterad form och lösenord/krypteringsnyckel skall förvaras separat
från datamaterialet och på ett betryggande sätt.

•

Om uppgifter skall användas för forskning krävs tillstånd från etikprövningsnämnd. Kopia av
ansökan och tillstånd ska bifogas ansökan.

•

Behövs ytterligare upplysningar från personer som utlämnade uppgifter avser eller från deras
anhöriga gäller följande:
o

Den för vården ansvarige läkaren skall för varje patient eller anhörig som avses kontaktas
bedöma eventuella men av detta, samt meddela sitt beslut skriftligen.

o

Inga andra personer än de som det skriftliga medgivandet anger får kontaktas.

o

Undantag från menprövning av den för vården ansvarige läkaren får endast ske om
etikprövningsnämnd särskilt prövat och godkänt detta.

•

Allt material innehållande personuppgifter skall förstöras när projektet är slutfört. Finns välmotiverat
ändamål kan t.ex. en arkivmyndighet spara data så länge ändamålet är aktuellt.

•

Redovisning av utlämnat material, bearbetningar och publicering av dessa får inte ske på sådant sätt
att förhållanden som rör enskild individ kan röjas.

Registren vid Onkologiskt Centrum uppdateras fortlöpande. Finns behov av uppdatering ber vi Er ta ny
kontakt. Hänvisa då till det aktuella utlämningsärendet. Skall uppgifterna användas för utskickande av
patientenkäter eller dylikt bör detta ske snarast.
Önskar Ni ändra eller komplettera beställda uppgifter inom ramen för beskrivet projekt bör begäran om detta
vara oss tillhanda inom 3 månader räknat från dataleverans.
Onkologiskt Centrum förväntar sig bli nämnt som källa i alla eventuella publikationer. Som en del i vårt
arbete att utvärdera registerkvalitén ber vi Er även översända ett exemplar av publikationen (eller
motsvarande) när arbetet är slutfört.
Uppkommer frågor beträffande utlämnat material eller hur detta får hanteras ber vi Er kontakta oss.
Denna handling bifogas ansökan och skickas till:
Onkologiskt centrum/Tumörregistret
Skånes universitetssjukhus
221 85 LUND
Undertecknad har tagit del av och accepterat ovanstående förbehåll

___________________________
Ort, datum

_________________________________________
Namnteckning
_________________________________________
Namnförtydligande
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