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U-CAN 
Trots behandlingsframgångar under de senaste decennierna är olika tumörsjukdomar ett 
allvarligt hot mot hälsan i Sverige och övriga världen. Intensiv forskning har lett till ökade 
kunskaper om tumörcellernas biologi. Dessa kunskaper har lett till nya behandlingar och 
bättre överlevnad. För att genomföra mer och bättre forskning behövs större och bättre 
material från patienter som kan användas av fler forskargrupper. Vi har därför startat 
samarbetsprojektet U-CAN, där Norrlands Universitetssjukhus i Umeå samlar in prov och 
information från patienter där det föreligger misstanke på redan fastställd tumörsjukdom. Prov 
och information kommer sedan att tillgängliggöras för forskning som godkänts av 
etikprövningsnämnd.   
 
Vi frågar Dig därför om vi i framtida forskningssyfte får: 

• ta extra blodprov och avföringsprov 
• spara material från tumör och angränsande normalvävnad 
• samla in information, t ex journaluppgifter eller enkätsvar 
• samla in resultat från röntgenundersökningar och laboratorieundersökningar 
• samla in prov och information från uppföljningsbesök 

 

Vad kommer dina prov att användas till? 
Dina prov sparas i en biobank. Det innebär att de skyddas av Lagen om biobanker i hälso- och 
sjukvården (2002:297) som reglerar på vilket sätt prov får sparas och användas. Dina prov 
kommer att användas till framtida ännu inte specificerade forskningsprojekt som alla först 
måste ha godkänts av etikprövningsnämnd. Forskningen kan innebära att olika ämnen som 
kan vara av betydelse för tumörens tillväxt och svar på behandling analyseras. Vi planerar 
också att studera förändringar av DNA och RNA (gener) i syfte att förbättra diagnostik och 
behandling. Studierna kan omfatta sekvensbestämning av hela arvsmassan i ditt prov. Vi är 
bland annat intresserade av gener som har betydelse för hur tumörcellerna växer, hur de 
sprider sig och hur de svarar på behandling eller blir motståndskraftiga mot behandling. Vid 
behov kan kodade (anonymiserade) prov skickas utomlands för analys. Prov kan även lämnas 
ut kodade till kommersiella företag såsom läkemedelsbolag för t ex utveckling av nya 
läkemedel. Sekvensen från arvsmassan (DNA) i ditt prov kan komma att göras tillgänglig för 
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forskare i öppna eller slutna databaser, men alltid utan att din identitet röjs. Om 
Etikprövningsnämnden så beslutar kommer Du som provdonator att bli tillfrågad igen. 

 

Insamlad information 
Den information som kommer att samlas in om dig för att lagras i forskningsregister finns i t 
ex patientjournalen, labbdatasystem och kvalitetsregister. Avsikten med forskningsregister är 
att kunna sammanställa data på ett korrekt och säkert sätt för vidare analys. All information 
kommer att kodas när den förs in i registret. Alla uppgifter kommer att databehandlas och 
redovisas som statistik och går därför inte att spåra till dig som person. Väljer du att avbryta 
ditt deltagande i projektet kommer inga fler uppgifter att samlas in men vi har rätt att behålla 
de uppgifter som redan inhämtats. Ansvarig för registren är Västerbottens läns landsting.  

 

Personuppgifter 
Du kan enligt Personuppgiftslagen skriftligen begära att få reda på vilka uppgifter som finns 
registrerade om dig en gång per år utan kostnad. Personuppgiftsansvarig är Västerbottens läns 
landsting. Framkommer det att det står någonting felaktigt om dig skall den felaktiga 
uppgiften ändras. Om du har några frågor eller vill ha ett registerutdrag kan du kontakta den 
läkare som är ansvarig för U-CANprojektet på ditt sjukhus, se lista nedan.  
 
Deltagande 
Ditt deltagande i projektet är helt frivilligt. Du kan avstå från att vara med i projektet utan att 
det påverkar din framtida behandling. Du kan också gå ur projektet utan att behöva förklara 
varför. Du kan när som helst helt avbryta ditt deltagande och dina prov kommer då att 
avidentifieras eller förstöras. Information om arvsmassa som gjorts tillgänglig i öppna 
databaser kan inte förstöras. Ingen ersättning kommer att utgå för deltagande i projektet eller 
av framtida eventuell kommersialisering av forskningsresultat. 
 
Nedanstående läkare är ansvariga för U-CAN i Umeå: 
Vid tjock- och ändtarmscancer : 
Ingrid Ljuslinder, Onkologiska kliniken, NUS, 90185 Umeå 
Jörgen Rutegård, Kirurgiska kliniken, NUS, 90185 Umeå 
  
U-CAN sjuksköterskor, Cancercentrum, KFE, NUS, 901 85 Umeå 
Karin Gabrielsson 090-785 80 45, 072- 743 80 45 
Maria Grubbström 090- 785 80 44, 072-743 80 44 
 
 
Huvudansvarig för U-CANs provinsamling i Umeå och personuppgiftsansvarig är:  
Jack Lysholm  
Professor, överläkare, FOU-Chef 
Västerbotten läns landsting 90185 Umeå 

 

 



  Sida 3 av 4 
  

Patinfo CRC  2011-03-01 
Cancercentrum, NUS  KGa    

 
Undertecknad har tagit del av den skriftliga informationen och:  

• Jag accepterar att delta i insamling av prov och information för forskning i U-CAN 

• Jag ger mitt tillstånd till att proven kommer att användas till framtida ännu inte 
specificerade forskningsprojekt som alla först måste ha godkänts av 
etikprövningsnämnd. Om Etikprövningsnämnden så beslutar kommer jag att bli 
tillfrågad igen. 

• Jag ger mitt tillstånd till inhämtande av journalkopior eller att information baserad på 
min journal inhämtas efter godkännande av journalansvarig. 

• Jag godkänner att kodade prov vid behov kan skickas utomlands för analys. 

• Jag har förstått att sekvensen från arvsmassan (DNA) i provet kan komma att göras 
tillgänglig för forskare i öppna eller slutna databaser utan att min identitet röjs. 

…………………………………………………………………………………………...............  

Jag har förstått att mitt deltagande är helt frivilligt, att deltagandet kan avbrytas när helst jag 
vill utan närmare förklaring och att jag kan avstå från att vara med i projektet utan att det 
påverkar min framtida behandling. 

Kryssa i JA eller NEJ för följande: 

Jag ger mitt godkännande till att de prov jag lämnar kommer att sparas i en biobank på 
Norrlands Universitetssjukhus i Umeå och att proven används för forskning samt att 
mina personuppgifter används enligt den information jag tagit del av. 

JA            NEJ   

 
Personnummer:   
 
Namn:   
 
Datum:    Underskrift:   

 
OBS! Upprättas i två original varav provgivaren behåller det ena och det andra arkiveras av 
Västerbotten läns landsting.  
 

INFORMERAT SAMTYCKE U-CAN  
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