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SAMTYCKE till deltagande i FinnGens delstudier [v 1.0] 
 
Jag har bekantat mig med den beskrivning av FinnGen-undersökningen som jag fått samt med 
utredningarna om undersökningens syfte och innehåll. Jag vet att det är frivilligt att delta.  
 
Jag tillåter att den information som samlas in om mig i samband med undersökningarna överförs 
på ett datasäkert sätt till forskningsgruppen. Före överföringen kodas mina uppgifter så att jag inte 
kan identifieras. Jag förstår att den information som forskningen producerar kan behandlas av 
forskare som utsetts av sådana organisationer som deltar i FinnGen-undersökningen. Mina 
uppgifter som undersökningarna samlat in kan också lagras i biobanken i enlighet med mitt 
biobankssamtycke så att de även kan användas för andra undersökningar på det sätt som 
föreskrivs i biobankslagen.  
 
Mina uppgifter som samlats in i de nya delstudierna får användas och kombineras med uppgifter 
och forskningsresultat som tidigare producerats och samlats in i samband med FinnGens 
forskningsprojekt, inklusive hälsouppgifter och registeruppgifter. 
 
Jag kan få kallelser till och meddelanden om nya FinnGen-delstudier per brev eller elektroniskt till 
exempel via MinBiobank -tjänsten, per e-post till en adress jag uppgett i MinBiobank -tjänsten, 
eller per sms till ett telefonnummer som jag uppgett i MinBiobank -tjänsten, om jag inte separat 
förbjuder detta eller redan har förbjudit det. Om jag har registrerat mig i hälso- och sjukvårdens 
elektroniska tjänster (till exempel OmaTays, Kanta), kan jag också få kallelser till ytterligare 
undersökningar via dessa tjänster.  
 
Jag kan när som helst återkalla mitt biobankssamtycke genom att kontakta min biobank. 
Kontaktuppgifter till min biobank finns i kallelsebrevet och på adressen www.biopankki.fi. Efter att 
mitt samtycke har återkallats används mina uppgifter inte längre för undersökningar. Det kan ändå 
vara nödvändigt att använda uppgifter som grundar sig på forskningsmaterialet och 
forskningsresultaten, samt uppgifter som inte är identifierande i anslutning till dem. I frågor som 
gäller återkallande av samtycke kan jag även kontakta FinnGen-projektets dataskyddsombud: grp-
finngen-dpo@helsinki.fi  
 
 
Jag kan själv ladda ner och skriva ut en kopia av detta samtycke och forskningsmeddelandet på 
adressen www.finngen.fi/sv.  
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