BESTÄLLNING UR NATIONELLA KVALITETSREGISTRET FÖR KOLOREKTAL CANCER
Skicka in det underskrivna kontraktet tillsammans med beställningen till Regionalt cancercentrum norr,
att: Ove Björ, Norrlands Universitetssjukhus, 901 85 Umeå, alternativt via e-post:
ove.bjor@regionvasterbotten.se (vi ser helst att dokumenten skickas elektroniskt, men om ni inte har möjlighet
att scanna in det undertecknade kontraktet går det förstås bra att skicka med vanlig post).

BESTÄLLARE

Namn:.............................................................................................................................................................
Tfn:...........................................................Adress:...........................................................................................
Postadress:............................................................Epost:..............................................................................
Kort beskrivning av projektet:

Beskrivning av uttaget (urval):

Till styrgruppen för nationella
kolorektalcancerregistret

Kontrakt för utlämnande av uppgifter från det nationella kvalitetsregistret för
kolorektal cancer
Regionalt cancercentrum norr i Umeå medger att uppgifter ur nationella kolorektalcancerregistret lämnas till
er för forskningsändamål, där du har fått tillstånd att studera följande projekt:

Materialet får endast användas för det i ansökan specificerade projektet samt enbart publiceras på ett sådant
sätt, att förhållanden som rör enskild individ inte röjs. Individuppgifter ska förvaras så, att obehörig inte kan ta
del av dem.
Du förbinder dig även att inte sprida data till obehöriga individer. Din datafil är att betrakta som ”färskvara”,
vilket innebär att det om ett år kan vara så att data inte stämmer på grund av händelser om behandlingar,
cancerrecidiv, etc. Vid frågor rörande bortfall eller kvalitet i utlämnat material bör kontakt tas med Regionalt
cancercentrum norr i Umeå.
Kopia på beslut från Etikprövningsmyndigheten samt etikansökan måste medfölja ansökan och om du avser
inhämta personuppgifter från registret så måste detta stå med i etikansökan.
Du får ej publicera andra data från registret som du finner ”intressanta”. Skulle du hitta en intressant
forskningslinje, måste du ansöka hos styrgruppen att få forska på den specifika frågan. Styrgruppen
bedömer huruvida ett tilltänkt forskarområde redan är upptaget eller ”ledigt”.
Forskningen för godkänt forskarområde måste initieras inom två år från godkännande. Publikationer
baserade på data från registret skall återrapporteras till forskningsansvarig person nedan. Eventuellt
större/betydande felregistreringar som upptäcks i samband med validering av data inom ramen för studier
skall återrapporteras till registret.
Peter Matthiessen
Forskningsansvarig

Ingvar Syk
Ordförande styrgruppen

Anna-Lena Sunesson
Verksamhetschef RCC Norr

Jag intygar att jag enbart kommer att publicera data från registret som handlar om det projekt jag ansökt
om att få studera.
Datum..................................................................

Datum ................................................................

.............................................................................
Forskarens underskrift

............................................................................
Handledarens underskrift

.............................................................................
Namnförtydligande

............................................................................
Namnförtydligande

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Godkännande från nationella styrgruppen genom
.............................................................................
Namn

............................................................................
Titel

.............................................................................
Underskrift

............................................................................
Datum för beslut i styrgruppen

