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Internetadress till enkät
www.incasvar.se

FIKTIV PERSON
AVENYN
30000 GÖTEBORG

Din personliga kod
XXXXXX

Hälsofrågor inför din behandling av prostatacancer
Till dig som ska behandlas för prostatacancer
Hur besvarar jag formuläret?
Överst på denna sida, till vänster, hittar du en internetadress och en inloggningskod till ett
frågeformulär om din hälsa som vi ber dig att besvara innan du börjar din behandling.
Frågeformuläret består av ett fyrtiotal frågor och tar cirka 15 minuter att besvara. En ny kod kommer
att skickas till dig när det är dags att besvara nästa frågeformulär cirka 3, 12 och 36 månader efter din
behandling. Om du har problem att fylla i frågeformuläret, kontakta support@dynareg.se
Deltagandet är helt frivilligt och dina personuppgifter är skyddade. Om du väljer att inte besvara
frågeformuläret påverkar det inte din framtida vård.
Behörig personal på den vårdenhet som du ska behandlas på, samt behörig personal på
kvalitetsregistret kommer att ha åtkomst till uppgifterna.
Om enkätsvar från flera svarande sammanställs och kopplas ihop med uppgifter från andra datakällor
kommer det att göras på ett sådant sätt att du inte kan identifieras. Du kan även i efterhand begära att
inlämnade svar raderas. Väljer du att inte svara så sparas inga uppgifter om dig.
Varför frågar vi dig om din hälsa?
En behandling av prostatacancer kan påverka livskvaliteten och vi är intresserade av hur du upplever
ditt hälsotillstånd och livskvalitet i samband med din sjukdom.
Vår förhoppning är att få svar från dig som kan användas för att framställa statistik, och i
förbättringsarbete och forskning vilket kommer att gagna framtida patienter. Dina svar är alltså
mycket viktiga för att utvärdera och förbättra vården av män med prostatacancer.
Regionala processledare för prostatacancer, Regionalt cancercentrum XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX

Du kan också läsa mer om kvalitetsregister på www.kvalitetsregister.se och
www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kvalitetsregister/
Undersökningen genomförs av Regionalt cancercentrum på uppdrag av Nationella
prostatacancerregistret (NPCR).
Alla insamlade data kommer att lagras i en databas och behandlas med sekretess i enlighet med EUs
dataskyddsförordning (GDPR). Uppgifterna för detta utskick är hämtade från kvalitetsregistret
Nationella prostatacancerregistret.
https://cancercentrum.se/uppsala-orebro/om-oss/integritetspolicy-rcc-uppsala-orebro/
https://www.regionuppsala.se/sv/Landsting--politik/Medborgare/Diarium/Sa-behandlar-Region-Uppsaladina-personuppgifter/

