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Tiedote kudosnäytteiden ja tietojen lähettämisestä analysoitavaksi
(Foundation Medicine -yrityksessä)
Teiltä pyydetään suostumusta siihen, että teistä otettu kudosnäyte tai verinäyte ja siihen liittyvät
tarpeelliset tiedot lähetetään analysoitavaksi Foundation Medicine, Inc. -yritykselle ("FMI"). Yrityksen
laboratoriot sijaitsevat Saksassa (Nonnenwald 2, Building 433, D-82377 Penzberg, Saksa –
FoundationOne -analyysi) ja Yhdysvalloissa (150 Second Street, Cambridge, MA 02141 –
FoundationACT - ja FoundatioOne Heme -analyysit). Näytteelle tehtävän analyysin tarkoituksena on
tutkia, millaisia geenimuutoksia näytteestänne on löydettävissä, ja tämän tiedon perusteella tunnistaa
mahdollisia hoitovaihtoehtoja. Palvelu on koekäytössä teitä hoitavassa sairaalassa/terveydenhuollon
yksikössä. Lääkärinne on arvioinut, että palvelun käytöstä saattaisi olla hyötyä teidän hoidossanne.
Lukekaa tarkasti tässä annettava informaatio ja kysykää tarvittaessa hoitavalta lääkäriltä lisätietoja.
Teistä kerätään seuraavat tiedot ja ne lähetetään kudosnäytteen analysointia varten FMI:lle:
-

Syntymäaika (pv.kk.vvvv)

-

Sukupuoli

-

Diagnoosi ja ICD-luokka

-

Kudosnäytetyyppi tai verinäyte

-

Kudos- tai verinäytteen tunnistekoodi

-

Kudos- tai verinäyte, joka sisältää perintötekijätiedot

-

Näytteenottopäivämäärä

Analyysin valmistumisen jälkeen FMI lähettää mahdollisesti ylijääneen näytteen sekä analyysiraportin
teitä hoitavalle lääkärille.
FMI saa vain yllä luetellut tiedot koodinumerolla suojattuna siten, että FMI ei pysty yhdistämään
näytettä ja siihen liittyviä tietoja teihin henkilönä. Vain teitä hoitavalla lääkärillä on hallussaan tiedot,
joiden avulla FMI:n säilyttämät tiedot ja FMI:ltä tilattu analyysiraportti on mahdollista yhdistää teihin.
Näitä tunnistamisen mahdollistavia tietoja ei luovuteta FMI:lle.
Henkilötietojen suoja
Teitä hoitava sairaala/terveydenhuollon yksikkö ja hoitava lääkäri vastaavat siitä, että tietojanne
käsitellään voimassa olevan henkilötietolain ja muiden soveltuvien säännösten mukaisesti. Myös FMI
on sitoutunut huolehtimaan tietojenne asianmukaisesta käsittelystä omassa toiminnassaan. FMI:n
edustajana toimii Suomessa Roche Oy, jonka lakiasioista vastaavaan henkilöön voitte olla yhteydessä
henkilötietojen suojaa koskevissa kysymyksissä (+358 10 554 500).
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Näytteen analysointi tapahtuu fyysisesti laboratoriossa Saksassa tai Yhdysvalloissa, jonka jälkeen
näytteestä saatuja tietoja analysoidaan sähköisesti Yhdysvalloissa FMI:n toimipisteessä (150 Second
Street, Cambridge, MA 02141). Rochen asiakaspalvelu Saksassa (Roche Pharma AG) ja Suomessa
(Roche Oy) voivat nähdä koodinumerolla suojatut tiedot niiden oikeellisuuden varmistamiseksi. Tietoja
ei tulla säilyttämään myöhempää käyttöä varten. Roche Pharma AG ja Roche Oy voivat myös nähdä
tilauksen statuksen sisältäen analyysiraportin sekä sen, missä vaiheessa näytteen analyysi on
varmistaakseen palvelun toteuttamisen ja antaakseen tietoa teitä hoitavalla lääkärille palvelun
takaamiseksi. Roche tai FMI eivät voi missään vaiheessa tunnistaa teitä henkilönä.
Teitä hoitava sairaala/terveydenhuollon yksikkö ja FMI huolehtivat siirron toteuttamisesta
lainmukaisella tavalla sekä tietojen luottamuksellisuuden säilyttämisestä. Teidän on kuitenkin hyvä
tietää, että tietosuojaa koskeva lainsäädäntö on Yhdysvalloissa erilainen kuin Suomessa ja EU:ssa, eikä
välttämättä kaikilta osin takaa samaa henkilötietojen suojan tasoa. FMI on sitoutunut Euroopan
Unionin hyväksymiin tietosuojakäytäntöihin (EU:n ja Yhdysvaltojen välinen Privacy Shield -järjestely).
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Suostumus kudosnäytteen ja tietojen lähettämiseen analysoitavaksi
Olen perehtynyt edellä oleviin tietoihin, ja saanut riittävän selvityksen minusta otetun
kudosnäytteen lähettämisestä Saksaan ja sen analysointiin tarvittavien tietojen käsittelystä
ja siirtämisestä EU-alueen ulkopuolelle. Ymmärrän, että palvelu on vielä koekäytössä,
eivätkä analyysitulokset välttämättä osoittaudu hoitoni kannalta merkittäviksi.
Ymmärrän, että Roche Pharma AG ja Roche Oy voivat nähdä koodinumerolla suojatut
kudosnäytteeseen liittyvät potilastietoni sekä analyysiraportin palvelun toteuttamiseksi.
Mikäli lääkärini päättää näytteeni tarvitsevan FoundationOne Heme -analyysiä, hyväksyn
kudosnäytteen lähettämisen Yhdysvaltoihin FMI:lle.
Mikäli lääkärini päättää näytteeni tarvitsevan Foundation ACT –nestebiopsia-analyysiä,
hyväksyn verinäytteen lähettämisen Yhdysvaltoihin FMI:lle.
Ymmärrän, että minulla on milloin tahansa, ilman vaikutusta oikeuteeni saada hyvää
hoitoa, oikeus peruuttaa antamani suostumus ilmoittamalla siitä kirjallisesti hoitavalle
lääkärille.
Allekirjoituksellani vahvistan suostumukseni kudosnäytteen ja siihen liittyvien tietojen
lähettämiseen FMI:lle tässä tiedote- ja suostumusasiakirjassa kuvatulla tavalla.
Päiväys _______________________________________________________________
Nimi _________________________________________________________________
Syntymäaika __________________________________________________________
Osoite ________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Allekirjoitus

Klinikan ja/tai sairaalan ja hoitavan lääkärin yhteystiedot
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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