Hälsa, arbete och pensionering i Sverige – HEARTS
Information om datasäkerhet och databehandling
Ändamålet med datainsamlingen i HEARTS är att bedriva forskning, och uppgifterna kommer inte
att användas på annat sätt.
De personuppgifter som HEARTS hanterar är dels all information som samlas in om dig i vår
enkät, och dels även kompletterande uppgifter om dig som finns i olika myndigheters register*.
Detta gör vi för att minska antalet frågor i enkäten.
Alla forskare i projektet hanterar alltid personuppgifter under sekretess och på följande villkor:
Dina svar och registeruppgifter kommer att behandlas så att obehöriga inte kan få ta del av dem.
Innan data analyseras kommer alla uppgifter att avidentifieras, dvs uppgifterna går sedan inte att
härleda till någon enskild person. Identiteten är kodad vilket gör att resultaten inte kan knytas till
någon särskild individ utan en kodnyckel. Det är endast huvudansvarig och projektledare för
studien som har tillgång till kodnyckeln.
När vi redovisar resultaten kommer ingen att se vad just du har svarat och all information presenteras enbart på gruppnivå, ingen enskild persons svar eller uppgifter kan alltså utläsas ur resultaten.
Endast kodad eller avidentifierad information kan på begäran och i vetenskapliga syften komma
att lämnas vidare till forskare vid andra universitet inom och utom landet. Samtliga personuppgifter
som hanteras av HEARTS kommer att lagras elektroniskt på säker plats vid Göteborgs universitet
och är endast tillgängliga för forskare i projektet. HEARTS är en longitudinell och långsiktig studie
där forskning kommer att bedrivas under många år. Dina uppgifter kommer att sparas så länge de
behövs för forskning. Gallring av uppgifter sker i enlighet med arkivlagen (1990:782).
Alla som behandlar personuppgifter måste, enligt den lagstiftning som gäller ”stödja sig på en
rättslig grund”, dvs de måste ha en enligt lagen godkänd anledning att hantera personuppgifterna
(Dataskyddsförordningen EU 2016/679, och offentlighets- och sekretesslagen 2009:400).
Forskning anses vara en uppgift av allmänt intresse i samhället, och är därför den rättsliga grunden
för vår behandling av personuppgifter.
Enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679) har du rätt att på begäran, årligen och utan kostnad,
kunna få ta del av dina registrerade uppgifter samt att begära att felaktiga uppgifter rättas eller
raderas. Detta gäller dock inte för avidentifierade uppgifter. Du har också rätt att begära
begränsning av behandling av dina personuppgifter eller att invända mot behandlingen.
Personuppgiftsansvarig för dina forskningsdata i HEARTS är Göteborgs universitet, och frågor
om personuppgiftshantering kan riktas till ansvarig för studien, eller till Göteborgs universitets
dataskyddsombud.
Dina personuppgifter kommer endast att användas för de ändamål som angivits i denna
information. De kan endast komma att behandlas för andra syften om du lämnat ett nytt samtycke
och/eller nytt godkännande erhållits av etikprövningsnämnd.
Om du vill lämna in ett klagomål angående behandlingen av personuppgifter kan du vända dig till
Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för dataskyddsförordningen.
Deltagande i HEARTS är frivilligt. Du kan när som helst avbryta din medverkan utan någon
förklaring.
Socialstyrelsens patientregister med uppgifter om vårdtid på sjukhus, öppenvård och diagnoser, samt
dödsorsaksregistret; Statistiska centralbyråns register över socioekonomiska förhållanden (LISA) samt registret
över inkomster; Försäkringskassans register med uppgifter och diagnoser avseende förtidspensionering/-sjukpensionering och sjukskrivningar, samt mönstringsregistret med fysiska tester och kognitionstest
*

