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SYFTE
I riktlinjen klargörs vad som gäller när forskare önskar få ut information om patienter 
i forskningssyfte.

ANSVAR OCH ROLLER
Verksamhetschef ansvarar för att göra en bedömning om den begärda informationen 
ska lämnas ut till forskaren eller inte. Beslut om utlämnande ska dokumenteras och 
diarieföras i regionens diarium.

BESKRIVNING
En forskare som begär att få ut information i journalsystem om patienter ska 
skriftligen begära detta hos berörd verksamhetschef. 

Ett godkännande från en etikprövningsnämnd är en förutsättning för att känsliga 
personuppgifter ska få lämnas ut. Att en behandling av personuppgifter i en viss 
forskningsstudie godkänts av nämnden innebär dock inte att regionen är skyldig att 
lämna ut uppgifter till forskaren. 

Det är offentlighets- och sekretesslagens regler som avgör om uppgifterna får lämnas 
ut och det är verksamhetschefen som självständigt ska ta ställning till utlämnandet. 
Sekretessprövningen innebär med andra ord en annan typ av prövning än den 
etikprövningsnämnden gör.

För att kunna göra en sekretessprövning behöver verksamhetschefen underlag från 
forskaren. Underlaget bör bestå av:

 Information om vilken forskningshuvudman uppgifterna ska lämnas ut till

 Projektbeskrivning, där ändamålet med användningen av uppgifterna i 
forskningsstudien beskrivs

 Undertecknad ansökan och beslut om godkännande från 
etikprövningsnämnden 

 Information om vilka uppgifter som behövs

 Informationen till forskningspersonerna

 Uppgift om vilka som har tillgång till personuppgifterna i forskningsprojektet 
och hur uppgifterna skyddas.

SEKRETESSPRÖVNING
Ett utlämnande är oftast möjligt om uppgifterna kommer att omfattas av sekretess 
hos forskaren. Om forskaren är verksam vid en forskningsinstitution som är en 
myndighet följer sekretessen automatiskt med uppgifterna till institutionen. Detta 
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gäller inte om forskningsuppgifterna redan omfattas av sekretess hos institutionen. 
Offentlighets- och sekretesslagens regler gäller alltså även hos forskaren och 
uppgifterna kan därför inte lämnas ut till någon obehörig. 

Om forskaren inte är verksam vid en forskningsinstitution som är en myndighet gäller 
den vanliga vårdsekretessen. Det betyder att det ska stå klart att den enskilde eller 
någon närstående inte lider men. Detta betyder i praktiken att uppgifterna ska vara 
avidentifierade eller att patienten lämnat sitt samtycke.

UTLÄMNANDE

Elektronisk direktåtkomst
En forskare som är anställd av Region Västmanland har rätt till elektronisk åtkomst i 
journalsystemet enligt samma regler som gäller för annan åtkomst till 
journalinformation, det vill säga det krävs antingen att forskaren har del i vården eller 
behöver det av annan anledning för att sköta sitt arbete hos Region Västmanland, 
t.ex. för kvalitetssäkring.

Detta innebär att forskare som inte är anställda av Region Västmanland inte kan ha 
egen direktåtkomst i journalsystem. Dessa ska vända sig till Centrum för klinisk 
forskning för att få hjälp av deras personal för att göra urval för arbetet.

Utlämnande på annat sätt än genom elektronisk direktåtkomst
Om forskaren inte deltar i vården eller inte heller behöver uppgifterna för att sköta 
sitt arbete hos Region Västmanland ska utlämnade istället ske på tekniskt medium 
(t.ex. USB-sticka eller CD-skiva) eller i pappersform. 
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