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SEKRETESSFÖRBINDELSE

Namn från Företag eller dess samarbetspartner har tillstånd att ta del av handlingar som ingår i patientjournaler för de patienter/friska frivilliga som ingår i den kliniska prövningen Prövningens namn vid center Centrets namn och till vilken patienterna/friska frivilliga har lämnat sitt skriftliga medgivande.

Tillståndet ges under förutsättning att bestämmelserna det allmännas verksamhet i 25 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen, (SFS 2009:400) och för enskild verksamhet 6 kap. 16 § Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) iakttas, handlingarna lämnas kvar på anvisad plats och att eventuell kopiering underställs den som är ansvarig för patientjournalerna.
Datum
 
Namnteckning


(Ansvarig för de medicinska journalerna)
Namnförtydligande





Undertecknad känner till och förbinder mig att iaktta bestämmelserna i sekretesslagen i allmännas verksamhet och patientsäkerhetslagen i enskild verksamhet.





Datum

Namnteckning



Namnförtydligande





Secrecy Undertaking

A secrecy undertaking must be signed for each study.
Name from Company or its business partners is granted access to parts of documents included in the medical records of patients/healthy volunteers participating in the clinical study Study name at centre Centre name and for which the patients/healthy volunteers have given their written consent.

This permission is granted under the circumstance that the stipulations for the public sector given in chapter 25, 1§ of the Swedish Secrecy and Public Record Act (2009:400) and for the private sector in chapter 6, 16§ of the Swedish Act (2010:659) on patient safety, are observed, and that the documents remain at the indicated site and that any eventual copies are submitted to the person who is responsible for the medical records.
Date

Signature


(Person responsible for the medical records)
Name in block letters




I, the undersigned, am familiar with and agree to observe the regulations set out in the Swedish Secrecy Act regarding the public sector and the Swedish Act on patient safety regarding the private sector.





Date 		__________________________________________________

Signature		__________________________________________________

Name in block letters	__________________________________________________













SEKRETESSFÖRBINDELSE

Källdatagranskning är en central och viktig del i kontrollen av den dokumentation som samlas in i kliniska prövningar. Vanligtvis sker denna granskning av källdata genom att jämföra den data som dokumenterats i studiens CRF med den dokumentation som finns tillgänglig i patientens medicinska journal eller i annan dokumentation. Denna källdatagranskning genomförs vanligen av sponsors monitor, men även andra personer från sponsorn, såsom auditörer och projektledare samt utomstående myndighetspersoner kan också komma att kontrollera källdata. 

I Sverige är patientjournalen sekretessbelagd och tillgång till denna har enbart de som aktivt deltar i patientens vård. För att ovanstående personer skall få tillgång till patientjournalen krävs att patienten ger sitt tillstånd till detta bland annat i enlighet med de krav som beskrivs i ICH GCP 4.8.10 (n). Detta innebär att det alltid skall finnas en paragraf i patientens informerade samtycke där patienten ger tillstånd för utlämnandet av journalen till berörd personal. Om sådan paragraf saknas uppfyller studien inte GCP kraven och kan inte genomföras.

Varje sjukvårdsanrättning i Sverige har utsett en journalansvarig, i vars uppgift det ingår att övervaka att patientjournalerna handhas i enlighet med de regler och förordningar som beskrivs i Offentlighets- och sekretesslagen, (SFS 2009:400) och Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659). Detta journalansvar ligger vanligtvis hos klinik- eller verksamhetschefen eller motsvarande. Varje person från sponsorn eller myndighet som inom en klinisk prövning önskar ta del av patientjournal måste först ha ett skriftligt godkännande av journalansvarig person. Det åligger sponsors personal eller myndighetsperson att tillsammans med ansvarig prövare identifiera den person inom organisationen som är ansvarig för patientjournalerna och se till att sekretessförbindelsen upprättas. Detta krav på godkännande behövs inte för Läkemedelsverkets inspektörer då de är utsedda av riksdag och regering att utföra tillsyn av kliniska prövningar. 

Vid upprättande av sekretessförbindelse kan med fördel användas bifogade förslag till standardformulering.

Notera att hänvisning till Sekretesslagen täcker kliniska prövningar som utförs inom allmän hälso- och sjukvård, medan kliniska prövningar som utförs inom sjukvård i privat regi skall hänvisa till Patientsäkerhetslagen. Vid upprättandet av dokumentet ska den laghänvisning strykas som inte gäller i den aktuella kliniska prövningen.

