
Information om samverkan med Centrum 
för hälsodata 

Vad är Centrum för hälsodatas uppdrag? 

En väg in för både forskare och vårdgivare 
Centrum för hälsodata är inrättat för att underlätta för forskare att få 
tillgång till data. En förutsättning för att ansöka och få tillgång till 
hälsodata med personuppgifter är ett tydligt forskningsuppdrag och ett 
etikgodkänt forskningsprojekt. Särskilda krav ställs inför utlämnande 
av data med personuppgifter som rör hälsa, eftersom dessa är så 
kallade känsliga personuppgifter enligt dataskyddsförordningen 
(GDPR). Detta innebär bland annat att forskning på sådana uppgifter 
alltid måste föregås av tillstånd från Etikprövningsmyndighet (EPM) 
och att säkerheten kring hanteringen av uppgifterna måste vara hög.   
 
Inom Region Stockholm finns många olika vårdgivare och alla 
ansvarar för sina egna hälsodata. Centrum för hälsodatas roll är att 
samordna ansökningar om datauttag för forskningsändamål. 
Vårdgivare och forskare erbjuds också råd och stöd i frågor som gäller 
hälsodata.  Centrum för hälsodata ska utgöra en samlad kontaktpunkt 
för alla hälsodatafrågor i regionen, med professionell och enhetlig 
bedömning av vilken typ av data som kan delas och hur delningen ska 
ske i enlighet med gällande lagstiftning.    
 
Region Stockholm har skyldighet att värna om patienters integritet och 
regionens förmåga att skydda patienternas personuppgifter. Detta 
innebär att regionen, vid utlämnande av personuppgifter för 
forskningsändamål, alltid måste förvissa sig om att uppgifterna inte 
riskerar nå personer som inte är behöriga att ta del av uppgifterna.    
 
Utöver att vara en samlad funktion för datautlämning till forskare från 
Region Stockholms informationsägare har Centrum för hälsodata i 
uppdrag att verka för metodutveckling samt samarbeta med akademi 
och industrin när det gäller hälsodata.   

Samverkan med Centrum för hälsodata 
Viktigt att vi samverkar så att vi kan bidra med våra perspektiv på 
datautlämning till forskare från Region Stockholms 
informationsägare, metodutveckling samt hälsodata i samarbete med 
industri och akademi.   
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