Töm blanketten

REGISTERBESKRIVNING ÖVER VETENSKAPLIG
FORSKNING / Personuppgiftslagen (523/1999) 10 § och 14 §
Läs ifyllningsanvisningarna före du fyller
i registerbeskrivningen. Använd vid behov bilagor.

Datum för uppgörande

26.2.07 (uppdat. 28.1.14)

Namn

1a
Vasa Sjukvårdsdistrikt / Vaasan sairaanhoitopiiri
ForskningsAdress
registeransvarig
Sandviksgatan 2-4, 65130 Vasa
Övriga kontaktuppgifter (t.ex. Telefonnummer under arbetstid, e-postadress)

06-213 1111

1b
Prof. Leif Groop
Parter och
ansvarsfördel- Helsingfors universitet
ning för sam- Botniaprojektet
arbetsprojekt
forskning

1c
Ansvarig grupp: Leif Groop, Tiinamaija Tuomi, Johan Eriksson, Kaj Lahti, Annemari
Forskningens
Käräjämäki
ansvariga
ledare eller för
forskningen
ansvarig grupp
1d
Forskningen
utförs av

Alla personer, som under forskningens lopp har rätt att behandla registeruppgifter

Annemari Käräjämäki, Tiinamaija Tuomi, IT-ansvarig vid VCS, lab-ansvarig vid VCS,
registerskötare vid VCS. Uppgifterna om egna patienter: Ledande läkare vid
hälsocentralerna i sjukvårdsdistriktet, diabetesansvariga läkare och skötare. Se bilaga.
Namn

2
Annemari Käräjämäki
Kontaktperson i ärenden Adress
som gäller
VCS, Sandviksgatan 2-4, 65130 Vasa
forskningen
Övriga kontaktuppgifter (t.ex. Telefonnummer under arbetstid, e-postadress)

06-213 1111
Registrets namn

3
Forsknings- Diabetesregister i Vasa sjukvårdsdistrikt
register
✔
Engångsforskning
Uppföljande forskningen
Längd för forskningen

Fortlöpande, behovet prövas vart 5:e år
4
Syfte med
behandling
av personuppgifter

Personbeteckningen behövs för indentifiering vid kontinuerlig uppföljning.
Personbeteckningen linkas till ett kodnummer som används vid analyser. Filen som linkar
kodnumret och personbeteckningen förvaras skilt från övriga uppgifter. För registret
upprättas en biobank vid Vasa centralsjukhus. Dataregistret innehåller personernas
hälsouppgifter som ansluter sig till diabetes och med diabetes förknippade sjukdomar.
Uppgifter från nationella register samlas, se bilaga.

REGISTERBESKRIVNING ÖVER
VETENSKAPLIG FORSKNING
5
Personer med diabetes samt sådana som löper hög risk att insjukna i diabetes. Personer
Registrets
datainnehåll som deltagit i befolkningsundersökningar för att kartlägga diabetes, metabolt syndrom och

med diabetes nära förknippad hjärt- och kärlsjukdomsrisk.
Blodproven och de kliniska uppgifterna arkiveras i Vasa centralsjukhus. Ur blodproverna
utvinns DNA ur vilket bestäms genotyper. Studien strävar till att identifiera genotyper som
har betydelse för svårighetgraden av diabetes. Vasa centralsjukhus kan inte göra dessa
analyser och därför kommer prover att analyseras även i andra laboratorier som innehar
teknologi att göra dessa analyser. Eftersom det inte är känt i studiens början vilka
genotyper som är av vikt för diabetessjukdomen är det inte heller möjligt att bestämma
vilka genotyper som bestäms eller var genotypningen kan ske.

6
Regelmässiga
uppgiftskällor

Uppgifterna fås från alla enheter inom Vasa sjukvårdsdistrikt som sköter diabetiker.
Uppgifterna fås på basis av den registrerades tillstånd.

7
Nej.
Regelmässigt
utlämnande
av uppgifter
8
Vissa genetiska analyser kan utföras i länder utanför EU eller EES för kodade prover och
Översändande
av uppgifter individerna kan inte identifieras.
utanför EU
eller EES
9
Principerna
för skyddet
av registret

✔ Uppgifterna är sekretessbelagda

Manuellt material:

Vasa centralsjukhus arkiv där uppgifterna sparas med personuppgifter emedan detta är
nödvändigt för den kontinuerliga uppföljningen.

Uppgifter som behandlas på ADB:
✔ lösenord
annan, vad:

✔ användarnamn

✔ registrering avanvändning ✔ passerkontroll

✔ Identifierinsuppgifterna avlägsnas vid analysskedet

Grund för bevarande av identifierinsuppgifter

Materialet med identifierinsuppgifter analyseras

10
Förstöring
eller arkivering av
forskningsmaterial

Forskningsregistret förstörs
✔ Forskningsregistret arkiveras

utan identifierinsuppgifter

✔

med identifierinsuppgifter

Vart:

Vasa sjukvårdsdistrikt, Sandviksgatan 2-4, 65130 Vasa
Skriv ut

