Informasjon om kvalitetssikringsprosjekt ved Diakonhjemmet sykehus og reservasjonsmulighet
Bakgrunn og hensikt
Vi vil gjøre et kvalitetssikringsprosjekt der tidligere målte serumkonsentrasjonsmålinger, gjort mellom
01.01.2019 og 31.12.2020, av den selektive seretoninreopptakshemmeren (SSRI) escitalopram (Cipralex), samt
farmakogenetiske analyser vil undersøkes avidentifisert hos pasienter som hadde fått genotypet CYP2D6,
CYP2C19 og seretonintransportøren (SLC6A4) fra 01.01.2020 til 31.12.2020. Resultatet fra genotypingen og
målte serumkonsentrasjoner av escitalopram utgjør grunnlaget for hvilke kliniske råd vi gir om valg av
medikament og dosering av SSRI. Derfor er det viktig å kvalitetssikre at informasjonen vi gir stemmer overens
med serumkonsentrasjonsmålinger av SSRI (escitalopram), slik at du skal få best mulig behandling. Informasjon
om resultatet av kvalitetssikringsprosjektet er viktig for din lege og andre behandlere som rekvirere slike
analyser og det vil derfor kommuniseres til dem gjennom en relevant publikasjon.
Hva skjer med informasjonen om deg?
Prosjektet utføres avidentifisert uten at noen har mulighet til å identifisere deg, og det er heller ingen risiko
knyttet til gjennomføringen. En kode knytter deg til dine opplysninger gjennom en navneliste. Det er kun
autoriserte personell knyttet til prosjektet som har adgang til navnelisten og som kan finne tilbake til deg.
Informasjon som samles inn om deg vil bli anonymisert (navnelisten vil bli slettet) ved avslutning av
kvalitetsstudien, senest 31.01.2022. Det vil ikke være mulig å identifisere deg i resultatene av studien når disse
publiseres. Vi ønsker at resultatene fra studien blir publisert i et fagtidsskrift.
Dine rettigheter
Hvis du ønsker å reservere deg mot at data fra dine prøver brukes i kvalitetssikringsprosjektet, kan du ringe oss
på telefon 22 02 99 40, fram til prosjektet er ferdigstilt, og be om å få snakke med overlege Erik Sveberg
Dietrichs, som er forskningsansvarlig for prosjektet på Diakonhjemmet sykehus.
Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til:
-innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg,
-å få rettet personopplysninger om deg,
-få slettet personopplysninger om deg,
-få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet), og
-sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger.
Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg?

Vi behandler opplysninger om deg basert på Helsepersonelloven §29 c. GDPR art6, Pkt 1, e og GDPR art9, pkt 2,
i.
Hvor kan jeg finne ut mer?
Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med:
prosjektleder Erik Sveberg Dietrichs (tlf. 22 02 99 40; erik.sveberg.dietrichs@diakonsyk.no) eller
Personvernombud: Nancy Yue Liu personvern@diakonsyk.no
Med vennlig hilsen,
Diakonhjemmet sykehus, Senter for psykofarmakologi

