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Råd och regler för forskning baserat på uppgifter ur CPUP-databasen  
 

Alla deltagare i CPUP med inloggningsrätt har tillgång till egna data (dvs. uppgifter för de 

personer som den egna inloggningen omfattar) för lokal uppföljning och verksamhetsutveckl-

ing, Om materialet skall användas för forskning ställs ytterligare krav.  

 

Den som önskar forska på uppgifter ur CPUP-databasen bör först ta kontakt med registerhål-

lare för att diskutera om det går att använda CPUP-data för det tänkta projektet och om forsk-

ning med den aktuella frågeställningen redan pågår.  

 

Nästa steg är att ansöka om etikgodkännande hos Etikprövningsmyndigheten (https://etik-

provningsmyndigheten.se ).  För projekt som enbart baseras på data från CPUP behövs som 

regel ej skriftligt medgivande från registrerade personer. Variabellistor bifogas ansökan (er-

hålls efter kontakt med CPUP). Magister/masteruppsatser räknas som verksamhetsuppföljning 

och är undantagna krav på etikprövning men om data från annan verksamhet än den egna ska 

användas behövs godkännande av utlämning enligt KVB-processen, se nedan. Om forskare 

från olika regioner/lärosäten (=huvudmän) ingår i forskargruppen ska de olika huvudmännen 

anges i ansökan för att GDPR-regler ska uppfyllas. Man kan som alternativ skriva personupp-

giftsbiträdesavtal. 

 

Efter godkännande av Etikprövningsmyndigheten ska ansökan om registeruttag skrivas till 

Region Skåne som äger CPUP-databasen. Ansökan ställs till KVB/CPUA (Samråd KVB - 

Vårdgivare Skåne (skane.se). Det är KVB/CPUA som ger slutligt godkännande för registerut-

tag.  

 

När ansökan från KVB är beviljad kontaktas RC Syd som tar fram forskningsfilerna. Arbetet 

med framtagning av registerdata debiteras beställaren.  

 

Övriga regler: 

• Överlämnat material ska förvaras på ett betryggande sätt så att obehöriga inte kan få till-

gång till det.  

• Gällande sekretessregler för hälso- och sjukvården och personuppgiftslagen PuL 1998:204 

ska följas.  

• Det utlämnade materialet får endast användas för ändamål beskrivet i den godkända etik-

prövningen. Vill beställaren utnyttja materialet för något annat ändamål måste en ny eller 

kompletterande etikansökan och ny utlämnandeprövning av KVB göras.  

• Publicering av materialet får endast ske på sådant sätt att enskilda individers identitet inte 

röjs.  

• Hänvisningar till CPUP-registret bör göras i metodavsnitt samt i acknowledgements i pub-

likationen/publikationerna.  

• Slutrapport, till exempel vetenskaplig artikel bör efter avslutat projekt sändas till CPUP.  
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