
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

BARNS PSYKISKA HÄLSA och VÄLBEFINNANDE 

Skriftligt samtycke enligt personuppgiftslagen (1998:204) 
 

I projektet behandlas personuppgifter om Dig datoriserat. Lunds universitet (Box 

117, 221 00 LUND, tel. 046-222 00 00, registrator@lu.se, org.nr. 202100-3211) är 

personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen för denna behandling av 

personuppgifter. Kontaktperson för projektet är Elia Psouni, Institutionen för 

Psykologi, 046 – 2228503. 

 

Syftet med projektet är att förstå hur ångestrelaterade problem som oro, dåligt 

självförtroende, tillbakadragenhet magont och huvudvärk utvecklas när barn 

närmar sig, och går in i, puberteten. Det är känt sen tidigare att de flesta 

ångestrelaterade problem startar tidigt och riskerar att bli bestående.  

 

Allt deltagande är helt frivilligt och anonymt. Koder har skapats för samtliga 

deltagande barn och matchande koder för föräldrarna/vårdnadshavarna. Vi lagrar 

således kodad information (siffror) in en databas, efter deltagarkoderna. Självklart 

kan man avbryta sitt deltagande utan angivande av skäl. 

 

Du avgör själv om Du vill lämna några uppgifter till oss. Lunds universitet är en 

myndighet och omfattas därför av den svenska offentlighetsprincipen i 

tryckfrihetsförordningen. Handlingar som inkommer till eller upprättas vid 

universitet och rör verksamheten kan utgöra allmänna handlingar. Allmänna 

handlingar är som huvudregel offentliga och skall lämnas ut till den som begär det, 

såvida uppgifterna inte är sekretessbelagda i enlighet med offentlighets- 

sekretesslagen. Du bör känna till att uppgifterna om dig kommer att skyddas av 

sekretess enligt 24 kap 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och 7 § 

offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641). Publicering av 

forskningsresultat endast kommer att ske i avidentifierat skick, genom 

statistiska siffror. 

 

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per 

kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka 

personuppgifter om Dig, som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också 

rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter 

som vi behandlar om Dig. 

 

Har Du några frågor eller funderingar kontakta gärna projektledaren. 
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