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Denna snabbguide riktar sig till forskare som i sin forskning önskar använda sig 
av patientdata ur landstingets patientdatasystem.  

Snabbguiden syftar till att ge information och praktisk vägledning. 

Inför ansökan om datauttag 
 För att kunna använda patientdata för forskning är det viktigt att det i ansökan till regional 

Etikprövningsnämnd framgår att uppgifterna ska användas för forskningsändamål.  

 Endast variabler som är relevanta för forskningsfrågeställningen lämnas ut. Det är viktigt 
att det är tydligt vilka data som etikprövningsnämnden har godkänt att forskning får 
utföras på.  

 För stöd kring ansökan kontaktas Clinical Trial Unit, landstingets administrativa 
forskningsstöd.  

Uttagsprocessen 
 Ansökan om uttag av data görs till Clinical Trial Unit genom att fylla i blanketten ”Ansökan 

om datauttag”. Med ansökan om datauttag ska ansökan till EPN samt dess godkännanade 
och projektplan bifogas. 

 Ansökan skickas till Clinical Trial Unit som tillsammans med statistiker från Registercentrum 
Norr bearbetar ansökan. Finns alla uppgifter på plats registreras ansökan som ett ärende. 

 Ärendet lämnas sedan vidare till objektägare vårdsystem samt jurist för menbedömning och 
godkännande.  

 Om ansökan om datauttag får avslag finns möjlighet att överklaga beslutet.  

 Efter godkännande lämnas ärendet vidare för verkställande. Hur lång tid verkställandet tar 
beror bland annat på vilken tidsperiod och vilka variabler som efterfrågats.  

 När datauttaget är komplett lämnas det ut till ansökaren.  
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Handläggningstid 
 
Handläggningstiden kan variera beroende på vilken data som efterfrågas och från vilken 
tidsperiod. Data från 2010 och framåt är samlad i landstingets informationssystem. 
Insamling av äldre data kräver betydligt längre handläggningstid. Handläggningstiden kan 
variera från några veckor till några månader innan datautlämning.  

ICD-koder 
 
Diagnoskoder (ICD) och åtgärdskoder (KVÅ) ska anges enligt den standard som gällde för 
tiden då datan är insamlad. Använd den svenska standarden enligt socialstyrelsen.  
Det är den sökandes ansvar att rätt ICD-koder anges. 
Information om ICD-koder: 
http://www.socialstyrelsen.se/klassificeringochkoder/diagnoskodericd-10 
Information om historiska ICD-koder: 
http://www.socialstyrelsen.se/klassificeringochkoder/diagnoskodericd-10/historiska-
klassifikationer 
 

Kontaktinformation 
För ytterligare information kring ansökningsprocessen och viss vägledning vid 
ansökningsförfarandet, ta kontakt med CTU (Clinical trial Unit). 
E-post: ctu@vll.se 
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