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Klientinformation och samtycke till behandling av
personuppgifter
Centrum för psykiatriforskning Stockholm, MIQA-gruppen

1. Detta samtal kommer att spelas in med ljudupptagning för att därefter skickas in till
Motivational Interviewing Quality Assurance (MIQA)-gruppen för bedömning av
behandlarens utförande i samtalsmetoden Motiverande samtal (MI) enligt standardiserade
manualer. MIQA-gruppen är en del av Kompetenscentrum för psykoterapi, som i sin tur är en
del av Centrum för psykiatriforskning, en samverkansorganisation mellan Karolinska Institutet
och Stockholms läns landsting.
2. Anställda på MIQA-gruppen har, i likhet med personal inom hälso- och sjukvården,
tystnadsplikt enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Tystnadsplikt innebär
förbud mot att lämna sekretessbelagda uppgifter, vilket även inkluderar inspelade
klientsamtal.
3. Ljudupptagningen distribueras till MIQA-gruppen via webbportalen www.miqagruppen.org.
4. MIQA-gruppens webbportal administreras av EVRY Sweden AB (EVRY). Den personal på
EVRY som arbetar med att administrera MIQA-gruppens webbportal har därmed tillgång till
alla uppgifter på webbportalen. EVRY behandlar alla personuppgifter i enlighet med gällande
lag för dataskydd vilket bl.a. innebär att de inte lämnar ut personuppgifter till utomstående.
5. Den uppladdade ljudupptagningen lagras på MIQA-gruppen webbportal under
bedömningsprocessen och finns tillgänglig under 60 dagar, varefter ljudupptagningen
automatiskt raderas.
6. Klientens deltagande är frivilligt och klienten kan när som helst och utan förklaring dra
tillbaka sitt samtycke. I de fall klienten drar tillbaka sitt samtycke raderas samtliga uppgifter
kopplade till klienten på webbportalen.
7. Vill du läsa mer om hur MIQA-gruppens behandlar dina personuppgifter, se
https://www.miqagruppen.org/node/22. Dataskyddsombud på Karolinska Institutet är Mats
Gustavsson, tel. nr. 08-524 864 73, e-post dataskyddsombud@ki.se.

Om du har ytterligare frågor om vår behandling av personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss
på miqagruppen@cns.ki.se.

Genom att kryssa i denna ruta samtycker jag till att mina personuppgifter tillgängliggörs för
EVRY i dess arbete med att administrera MIQA-gruppens webbportal. Vill du läsa hur EVRY
behandlar dina personuppgifter, se https://www.evry.com/sv/foretaget/omoss2/personuppgiftspolicy/
Genom att kryssa i denna ruta godkänner jag att ljudupptagningen får vidarebefordras till
behandlarens handledare via webbportalen www.miqagruppen.org
Genom att kryssa i denna ruta godkänner jag att en transkribering av ljudupptagningen får görs
och distribueras till MIQA-gruppen via webbportalen www.miqagruppen.org

Undertecknad har tagit del av ovanstående information och godkänner att detta samtal spelas in.
Datum:

Datum:

Klient

Behandlare

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Två liktydiga exemplar av denna information har upprättats, ett till klienten och ett till behandlaren

