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1 Personregisteransvarig

Europaparlamentets och rådets förordning
2016/679 (EU:s dataskyddsförordning)

Namn:
Helsingfors universitet
Adress:
PB 3 (Fabiansgatan 33) 00014 Helsingfors universitet
Kontaktuppgifter
Telefonväxel 02941 911

2 Ansvarspersoner för
registret

Ansvarsperson för registret:
Anne Kouvonen
PB 54 (Unionsgatan 37) 00014 Helsingfors universitet
Tfn 0504487113
E-postadress: anne.kouvonen@helsinki.fi
Personerna som behandlar registerärenden är
Medlemmarna i forskningsgruppen Helsinki Health Study
(https://www.helsinki.fi/sv/forskningsgrupper/helsinki-health-study)

3 Dataskyddsansvarig

Tfn 02941 21621, 0503787733
E-postadress: tietosuoja@helsinki.fi

4 Kontaktuppgifter i
ärenden som gäller
registret

Anne Kouvonen
PB 54 (Unionsgatan 37) 00014 Helsingfors universitet
Tfn 0504487113
E-postadress: anne.kouvonen@helsinki.fi

5 Registrets namn

Depression och sjukfrånvaro hos unga vuxna: effekten av nätterapi i
behandlingen av depressionssymptom (DAQI)

6 Syftet med
behandlingen av
personuppgifter

7 Grunden för
behandlingen av
personuppgifter

I forskningsprojektet undersöks huruvida nätterapin för depression på
Psykporten på HNS minskar sjukfrånvaron bland 18–34-åriga personer, som är
anställda inom Helsingfors stad och som har depressionssymptom. Deltagarna i
forskningsstudien har gett sitt uttryckliga skriftliga samtycke till studien och till
behandlingen av personuppgifter i den omfattning det är nödvändigt för att
studien ska kunna utföras.

Den ovan beskrivna behandlingen av personuppgifter grundar sig på bl.a.
följande författningar:
 EU:s dataskyddsförordning, artikel 6, punkterna 1 a), b) c)
och artikel 9, punkterna 3 a), g), i) och j).
 lagen om medicinsk forskning 1999/488





8 Registrets
informationsinnehåll

lagen om offentlighet i myndigheters
verksamhet 21.5.1999/621
hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010)
arkivlagen 23.9.1994/831
lagen om patientens ställning och rättigheter 17.8.1992/785

Forskningsregistret innehåller följande information:
 personuppgifter (Helsingfors stad)
o personbeteckning
o namn
o identifikationsnummer (forsknings-id)
o födelsetid
o kön
o utbildning
o yrke
o anställningsförhållandets avslutningsdatum
o orsak till att anställningsförhållandet avslutades
 sjukfrånvaro (Helsingfors stad och FPA)
 inköp av receptbelagda ersättningsgilla psykofarmaka (FPA)
 förtidspension (Pensionsskyddscentralen)
 dödsdatum (Statistikcentralen)
Forskningsmaterialet innehåller också information om inloggningarna i
Psykportens program för nätterapi för depression och om längden på
användningen av tjänsten. Dessutom ingår information om antalet
utförda uppgifter och tester samt antalet meddelanden som skickats till
nätterapeuten.
I forskningen granskas om Psykportens nätterapi för depression minskar
sjukfrånvaron bland de 18–34
-åriga anställda inom Helsingfors stad, som söker sig till en
arbetshälsovårdares/psykiatrisk sjukskötares/sjukskötares mottagning
och som konstateras ha lindriga depressionssymptom enligt ett
rutinmässigt depressionstest (BDI-IA), som utförs på mottagningen. Den
primära effekten som granskas är den totala sjukfrånvaron. De
sekundära effekterna är lång sjukfrånvaro föranledd av psykiska problem
och sjukdomar i stöd- och rörelseorganen, kort självanmäld sjukfrånvaro
och inköp av psykofarmaka. Information om avslutande av
anställningsförhållandet, förtidspensioneringar och dödsdatum behövs
för censureringen (censoring) inom den statistiska analysen.
Yrkesställning, utbildning, kön och ålder behövs för beskrivningen av
materialet och för utredning av huruvida det finns skillnader i
interventionens effekt utifrån dessa bakgrundsfaktorer.
Direkta personuppgifter (namn, personbeteckning) pseudonymiseras,
dvs. ersätts med slumpmässiga identifikationsnummer i materialet som
används i forskningsanalyserna. Enskilda svarande kan inte identifieras
utifrån identifikationsnumret i materialet som analyseras. Resultaten
rapporteras statistiskt på gruppnivå. Kodnyckeln som förenar
personuppgifterna och identifikationsnumren förvaras omsorgsfullt och
åtskilt från personuppgifterna och forskningsmaterialet. Endast en
begränsad del av forskningsgruppens medlemmar har tillgång till
nyckeln.

9 Regelenliga
informationskällor

Informationen ges ut utifrån ett forskningstillstånd av myndigheten i fråga från
följande källor:
 Helsingfors stads personregister (uppgifter om kön, ålder, utbildning,
yrke, sjukfrånvaro, anställningsförhållandets avslutningsdatum och
orsak till att anställningen avslutades)
 FPA:s registeruppgifter om sjukdagpenning (uppgifter om och orsaker
(diagnoser) till sjukfrånvaro som varat mer än 11 dagar)
 FPA:s register över läkemedelsersättningar (uppgifter om inköp av
psykofarmaka; ATC-koderna N05B, N05C, N06A)
 Pensionsskyddscentralens pensionsregister (uppgifter om
förtidspensioner)
 Statistikcentralens register över dödsorsaker (uppgifter om och orsak
till dödsfall)
 Psykportens nätbaserade terapiprogram för depression (uppgifter om
inloggningar och om längden på användningen av tjänsten samt
information om antalet utförda uppgifter och tester och antalet
meddelanden som skickats till nätterapeuten)

10 Personuppgifternas
mottagargrupper

Mottagare med anknytning till forskningen:
 Forskare inom forskningsprojektet
Mottagare till vilka forskningsgruppen i enlighet med lagstiftningen har rätt
eller skyldighet att överlåta uppgifter:
 Dataskyddsombudsmannens kansli
 I enlighet med lagstiftningen överlåts uppgifter om forskningen inte till
andra än de ovan nämnda.

11 Regelenlig
överlåtelse av
uppgifter

Forskningsuppgifter överlåts till följande aktörer:

Endast till de forskare som har undertecknat sekretessavtalet för
forskningsgruppen Helsinki Health Study.

12
Forskningsregistrets
förvaringstid

13 Den registrerades
rättigheter

Personuppgifterna förstörs när de inte längre behövs för forskningsstudien.
Här beaktas att forskningsresultaten ska hinna publiceras, att resultaten
eventuellt bestrids och att forskaren vid behov ska kunna verifiera dem.
Med anledning av dessa omständigheter förvaras uppgifterna till och med
utgången av år 2030, varpå de förstörs.

En registrerad har följande rättigheter:



Rätt att få tillgång till personuppgifterna
o En registrerad kan kontakta ansvarspersonen för registret och
begära uppgifter om huruvida hans eller hennes
personuppgifter behandlas i projektet och i så fall vilka uppgifter
som behandlas. En registrerad kan om han eller hon vill begära
en kopia av personuppgifterna som behandlas. I så fall har
forskarna i forskningsgruppen rätt att kontrollera den
registrerades identitet.



Rätt att ge och återta samtycke
o en registrerad har gett skriftligt samtycke, som kan återtas
genom att kontakta ansvarspersonen för registret.



Rätt att radera uppgifter
o En registrerad kan kontakta ansvarspersonen för registret och
begära att hans eller hennes personuppgifter raderas i följande
situationer:

a) personuppgifterna behövs inte längre för de syften som de samlades in
eller för de syften som de annars behandlades
b) en registrerad återtar sitt samtycke som behandlingen har baserat sig
på, och det finns inga andra lagliga grunder för behandlingen
c) en registrerad motsätter sig behandlingen och det finns inga vägande
skäl för behandlingen
d) personuppgifterna har behandlats lagstridigt, eller
e) personuppgifterna måste raderas i syfte att iaktta en lagstadgad
skyldighet som ska tillämpas på den personregisteransvarige utifrån
unionsrätten eller lagstiftningen i en medlemsstat.
Om raderingen av uppgifter hindrar eller betydligt försvårar syftet med
behandlingen av uppgifterna i den vetenskapliga forskningen är det dock inte
tillåtet att radera dem.


Rätt att begränsa uppgifter
o en registrerad kan kontakta ansvarspersonen för registret och
begära att behandlingen av personuppgifterna begränsas om
någon av följande omständigheter råder:

a) den registrerade bestrider riktigheten i sina personuppgifter, varvid
behandlingen begränsas för den tid som universitetet behöver för att
säkerställa uppgifternas riktighet
b) behandlingen är lagstridig och den registrerade motsätter sig raderingen
av personuppgifterna och kräver i stället att användningen av dem
begränsas
c) den registrerade har motsatt sig behandlingen av personuppgifterna i
väntan på bevisning av om den personuppgiftsansvariges berättigade
motiv åsidosätter den registrerades motiv



Rätt att motsätta sig: en registrerad kan ställa ett fritt formulerat
anspråk. Anspråk behandlas alltid från fall till fall.



Rätt att lämnas bort
o Uppgifter som har samlats in fram till att en registrerad återtar
sitt deltagande eller sitt samtycke används som en del av
forskningsmaterialet, om det är nödvändigt för att
forskningsresultaten inte ska förvanskas

Automatiskt beslutsfattande används inte i forskningsregistret.

14
Överföring
av
information utanför EU
och EES

15 Skyddsprinciper för
registret

Information överförs inte utanför EU och EES.

A Uppgifter som ska behandlas elektroniskt
Registret förvaras på Helsingfors universitets server i en datasäker mapp.
Registret är tillgängligt endast med användar-id och lösenord. Materialet
behandlas endast på Helsingfors universitets arbetsstationer. Endast de
forskare som har undertecknat sekretessavtalet för forskningsgruppen
Helsinki Health Study har tillgång till registret. För dataskyddet ansvarar
avdelningen för folkhälsovetenskap vid Helsingfors universitet,
forskningsprojektet och dess ansvariga chef.
B Manuellt material

16 Rätt att anföra besvär
hos tillsynsmyndigheten

Inget manuellt
material
Varje
registrerad
har rätt att anföra besvär hos tillsynsmyndigheten, speciellt i
den medlemsstat där den registrerade stadigvarande bor eller arbetar eller
där den påstådda förbrytelsen har ägt rum, om den registrerade anser att
behandlingen av personuppgifter som berör honom eller henne bryter mot
EU:s dataskyddsförordning

Uppgifter om tillsynsmyndigheten:
Dataskyddsombudsmannens kansli
Besöksadress: Bangårdsgatan 9, 6:e vån., 00520 Helsingfors
Postadress: PB 800, 00521 Helsingfors
Växel: 029 56 66700
Fax: 029 56 66735
E-post: tietosuoja@om.fi

