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Nyheter
Hej
Tiden rusar fram och snart står julen för dörren. Mycket ska
fixas både privat och jobbmässigt dessa tider men vi får inte
glömma bort DISCO i all julstress. Rekryteringstakten har gått
ner lite under hösten men det är bara att ta nya tag!
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I maj i år infördes GDPR i Sverige. Det har varit mycket
skriverier och prat om vad som händer om man inte följer
GDPR till punkt och pricka. Vi har pratat med jurister och
andra insatta både på Universitetet och sjukhuset men allt är
inte solklart gällande GDPR än. Men det vi behöver från alla
site är en signatur på ett personuppgiftsbiträdesavtal. Detta
avtal kommer skickas ut i dagarna:
”Biträdesavtalet ska säkerställa att de Personuppgifter som
omfattas av Biträdets Behandling hanteras i enlighet med de
krav som följer av Dataskyddsförordningen, annan gällande
lagstiftning och etablerad standard samt att Personuppgifterna inte blir tillgängliga för obehöriga.
Parterna har ingått en överenskommelse rörande
Disco studien.
Detta Biträdesavtal syftar till att uppfylla Dataskyddsförordningens krav, som föreskriver att det ska finnas ett
skriftligt Biträdesavtal om Biträdets behandling av
Personuppgifter för den PuA:s räkning.”
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Screeninglogg
Screening av hjärtstopp på respektive sjukhus har kommit igång. Vi vill gärna att alla
skickar in uppdaterade loggar innan ni går på ev. julledighet så vi kan summera året.

Rekryteringstakt
Vi är till dags datum uppe i 32 patienter. Inklusionstakten har avtagit något under hösten och vi ber er alla där ute att påminna och åter påminna om studien.
Förhoppningsvis är alla välinformerade men patienterna lyser med sin frånvaro.

Inkomna frågor samt Svar:
Tveka inte att höra av er till oss om det dyker upp frågor eller något annat som ni
funderar på. Viktigt att vi försöker lösa ev. svårigheter och delar med oss av erfarenheter till alla site.
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Fungerat bra, dåligt
För att inte missa samtycken så rekommenderar vi att detta görs så tidigt som möjligt, dvs
redan vid samtal med anhörig vid inläggning på IVA avdelningen.
Be dem då även fylla i IQ code.
Samtycke från patienten tas sedan när denna vaknar upp.

Övrig information
Tänk på att ni använder rätt version av samtycket, senaste finns på hemsidan och heter:
DISCO-studien_IC_anhörig_ 20180605 samt
DISCO-studien_IC_patient_20180605

Vid frågor gällande huvudstudien kontakta:
Elin Söderman
elin.soderman@akademiska.se
0703-66 44 33
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