
Umsókn um gagnavörslusvæði fyrir rafræn gögn sem safnað  
er á Landspítala við vísindarannsókn á heilbrigðissviði 

Nafn sendanda Dagsetning 

Netfang Símanúmer

Nafn Kennitala   GSM

Vinnustaður Starfsheiti  Vinnusími

Heimilisfang vinnustaðar Netfang

Nafn Kennitala   GSM

Vinnustaður Starfsheiti  Vinnusími

Netfang

Sé ábyrgðarmaður rannsóknar ekki starfsmaður Landspítala þarf að tilgreina hvaða starfsmaður spítalans er formlegur 
ábyrgðarmaður rannsóknarinnar innan hans. Ábyrgðarmaður innan spítalans er ábyrgur fyrir gagnavörslu.

1. Heiti rannsóknar - Tilgreinið fullt heiti rannsóknar

3. Nafn möppu - Lýsandi nafn

4. Um hvers konar gögn er að ræða?

5. Hverjir eiga að hafa aðgang að möppunni? – Nöfn og netföng

7. Viðbótarupplýsingar – Ef ástæða þykir til

Ef breyta á aðgangi að gögnum þarf ábyrgðarmaður rannsóknar innan Landspítala að sækja um það til aðgangsstjóra (1550).  
Senda skal umsókn (og fylgiskjöl) á rafrænu formi með tölvupósti á netfang vísindarannsóknarnefndar: vrn@landspitali.is

6. Tímalengd vistunar gagna og síðari meðferð þeirra - Meðferð gagna og tímalengd vistunar skal vera í samræmi við leyfi  
Vísindasiðanefndar eða siðanefndar heilbrigðisrannsókna á Landspítala. 

2. Ábyrgðarmaður rannsóknar (aðalrannsakandi) - Nemandi getur ekki verið ábyrgðarmaður rannsóknar

Umsókn til vísindarannsóknanefndar heilbrigðisrannsókna 
Mikilvægt er að gögn vegna vísindarannsókna séu varðveitt með tryggum hætti. Landspítali býður rannsakendum að nota aðgangsstýrðar 
möppur á svæði á K-drifi til að vista gögn sem safnað er vegna vísindarannsókna. Á K-drifinu eru gögnin undir eftirliti en í því felst að skráð 
er hverjir skoða eða vinna með þau og skráð er hvort breytingar hafa verið gerðar. Tekið er afrit af gögnunum á hverri nóttu. 

Áður en spítalinn úthlutar svæði á K-drifi til vörslu vísindagagna þarf að liggja fyrir að rannsókn hafi verið heimiluð af Vísindasiðanefnd eða 
siðanefnd heilbrigðisrannsókna á Landspítala og jafnframt þarf leyfi vísindarannsóknarnefndar heilbrigðisrannsókna á Landspítala að liggja fyrir. 

Tímalengd vörslutíma gagna:

Upphafsdagsetning________________________________  Lokadagsetning ________________________________ 

Eyða gögnunum að vörslutíma loknum                  já            nei

Vista gögnin að vörslutíma loknum í safni heilbrigðisupplýsinga þegar slíkt safn verður til á Landspítala                   já            nei
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