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Om Du beslutar dig för att avbryta studien, kommer din doktor att be dig om tillåtelse 
att samla in information från dina journalhandlingar. Studien är godkänd av 
Etikprövningsnämnd och tillstånd har lämnats av Läkemedelsverket. Du är som 
patient försäkrad genom Läkemedelsförsäkringen och Patientskadelagen. 

Behandling av personuppgifter 

Under studien kommer ansvarig läkare att samla in uppgifter om födelsedatum, kön, 
hälsodata (såsom t.ex. tidigare sjukdomar och läkemedelsanvändning) samt resultat 
av undersökningar i studien. 

Uppgifter insamlas i studien utan ditt namn eller personnummer men med en kod. 
Endast ansvarig läkare har tillgång till din ”nyckel”, med vilken det går att koppla 
uppgifterna till dig. Capio Specialistvård i Motala AB är personuppgifts-ansvariga för 
behandling av personuppgifter.  

Ändamålen med detta register är forskning och utveckling av läkemedel som 
beskrivits i denna information samt godkännande/registrering av kommande 
produkter och säkerhetsuppföljning, därmed är allmänt intresse den rättsliga grunden 
för hantering av personuppgifter. Resultat kan också komma att publiceras i någon 
medicinsk tidskrift utan att din identitet uppges. 

Uppgifterna hanteras enligt Dataskyddsförordningen, GDPR (EU 2016/679) och du 
har rätt att få veta vilka uppgifter som samlas in om dig, begära rättelse vid 
eventuella felaktigheter eller begära begränsning/ borttagning av uppgifter.  

Ansvarig läkare: 
Håkan Ledin, Mobil: 072-204 56 35; hakan.ledin@regionostergotland.se 
Bengt Horn, Mobil: 070-158 63 54  Bengt.Horn.af.Aminne@regionostergotland.se  

Skriftligt Samtycke 

Jag har tagit del av informationen och accepterar att deltaga i studien. Jag har också 
informerats om och samtyckt till att en oberoende granskare (monitor) och 
läkemedelsmyndighet vid behov får jämföra de i studien rapporterade uppgifterna 
med de som finns i min patientjournal. Detta får ske under förbehåll att den 
information som då blir tillgänglig inte förs vidare. 

 

       

Underskrift  Patient Namnförtydligande  Datum 

 

       

Underskrift Läkare Namnförtydligande  Datum 
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