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Tutkimus: Aivojen happeutuminen ensihoidon aikaisen anestesian aikana -havainnoiva tutkimus 

Tutkittavan tiedote tutkimuksesta (potilaalle) 

Teitä pyydetään osallistumaan yllä mainittuun tutkimukseen. Tämä tiedote kuvaa tutkimusta ja 
Teidän mahdollista osuuttanne siinä. Päätöksenne tutkimukseen osallistumisesta ei vaikuta saa- 
maanne hoitoon nyt eikä tulevaisuudessa. 

Lukekaa rauhassa tämä tiedote. Jos Teillä on kysyttävää, voitte olla yhteydessä tutkijalääkäriin tai 
muuhun tutkimushenkilökuntaan (yhteystiedot löytyvät asiakirjan lopusta). Jos päätätte osallistua 
tutkimukseen, Teitä pyydetään allekirjoittamaan viimeisellä sivulla oleva suostumus. 

Tutkimus on lääkäri- ja lääkintähelikoptereiden hoitamia kriittisesti sairaita potilaita koskeva 
havainnoiva tutkimus, joka toteutetaan kaikissa Suomen lääkäri- ja lääkintähelikoptereissa 
(Helsingin ja Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Pirkanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Savon ja 
Lapin sairaanhoitopiirit). Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, onko aivojen hapensaannin 
hetkellisellä vähenemisellä ensihoitovaiheessa toteutetun nukutuksen aikana yhteyttä potilaan 
toipumiseen. Tutkimus ei vaikuta hoitoonne, mutta auttaa kehittämään hoitomenetelmiä jatkossa 
entistä paremmiksi. 

Tutkimusorganisaatiot ovat valtiollisen lääkärihelikopteritoiminnan hallinnointiyhtiön FinnHEMS 
Oy:n tutkimus- ja kehitysyksikkö sekä HUS Helsingin yliopistollisen sairaalan HUS Akuutti. Tutkimus 
on tutkijalähtöinen eikä sillä ole toimeksiantajaa (esim. teollisuuden edustajaa). Tutkimuksen 
rekisterinpitäjä on FinnHEMS Oy, joka vastaa tutkimuksen yhteydessä tapahtuvan henkilötietojen 
käsittelyn lainmukaisuudesta. Tutkimuksesta vastaava henkilö on anestesiologian ja tehohoidon 
erikoislääkäri, dosentti Jouni Nurmi. 

Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusmenetelmät 

Eräs lääkärihelikopteritoiminnan keskeisimpiä toimenpiteitä on potilaan nukuttaminen ja 
hengitystien varmistaminen. Ensihoitolääkäri tai erikoiskoulutettu ensihoitaja on nukuttanut Teidät 
sairaalan ulkopuolisen ensihoidon aikana. Hoitonne aikana aivojenne hapensaantia on seurattu 
otsallenne tarralla kiinnitetyn lähi-infrapunavaloa (NIRS) käyttävän laitteen avulla. Tutkimus ei ole 
vaikuttanut hoitoonne. 

Tutkimussuunnitelman mukaisesti tutkimukseen suostuvien potilaiden toimintakykyä selvitetään 
lyhyellä haastattelulla (karkea arvio neurologisesta toimintakyvystä) noin kuukauden kuluttua 
ensihoitotapahtumasta. Haastattelu toistetaan vuoden kuluttua ja tuolloin tehdään myös 
elämänlaatukysely (15 kysymystä). Mikäli potilas ei terveydentilansa vuoksi pysty vastaamaan 
kysymyksiin, esitetään ne potilaan lähiomaiselle. 
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Pyyntö osallistua tutkimukseen 

Tutkijat pyytävät lupaa käyttää Teistä ensihoitovaiheessa kerättyjä ja sairaalahoitojakson aikana 
sairauskertomukseen kirjattuja tietoja tutkimustarkoitusta varten. Lisäksi tutkijat pyytävät lupaanne, 
että tutkimushenkilökunta voi ottaa Teihin yhteyttä noin 30 vrk:n ja 12 kk:n kuluttua saamastanne 
ensihoidosta ja kysyä Teiltä vointiinne sekä elämänlaatuunne liittyviä kysymyksiä. Tutkimukseen 
osallistumalla voitte auttaa vakavasti sairastuneiden tai vammautuneiden potilaiden 
hoitomenetelmien kehittämisessä. 

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista, eikä tutkimukseen osallistuminen tai osallistumatta 
jättäminen vaikuta Teille annettavaan hoitoon. Teillä on oikeus milloin tahansa ja syytä 
ilmoittamatta keskeyttää tutkimukseen osallistuminen tai peruuttaa suostumuksenne 
tutkimukseen. Tutkimuksen keskeyttämisestä tai suostumuksen peruuttamisesta ei aiheudu Teille 
kielteisiä seuraamuksia. Keskeyttämiseen tai suostumuksen peruuttamiseen mennessä kerättyjä 
tietoja voidaan käyttää osana tutkimusaineistoa. Se on välttämätöntä tutkimustulosten 
varmistamiseksi. 

Lisätietoja tutkimuksesta antavat: 

tutkimushoitaja  
Tuukka Toivonen 
FinnHEMS Oy, tutkimus ja kehitysyksikkö 
puhelin: 050 529 6612 
sähköposti: tuukka.toivonen@finnhems.fi 
 
tutkimuksesta vastaava lääkäri 
Jouni Nurmi, osastonlääkäri, dosentti 
HUS Akuutti, lääkärihelikopteri 
puhelin: 050 371 1983 
sähköposti: jouni.nurmi@hus.fi  

Tietojen luottamuksellisuus ja tietosuoja 

Tutkimuksessa henkilöllisyytenne on ainoastaan tutkimushenkilökunnan tiedossa, ja he kaikki ovat 
salassapitovelvollisia. Kaikkia Teistä kerättäviä tietoja käsitellään koodattuina, eikä tietojanne voida 
tunnistaa tutkimukseen liittyvistä tutkimustuloksista, selvityksistä tai julkaisuista. 

Tutkimuksessa käsitellään ja henkilötiedoistanne tallennetaan vain tutkimuksen tarkoituksen 
kannalta välttämättömät henkilötiedot. Teidän nimeänne, henkilötunnustanne, yhteystietojanne tai 
mitään muutakaan henkilötietojanne ei luovuteta ulkopuolisille. Tutkimustuloksissa ja muissa 
asiakirjoissa Teihin viitataan vain tunnistekoodilla. Tutkimusrekisteristä vastaa tässä tutkimuksessa 
FinnHEMS Oy, eli FinnHEMS Oy on tutkimusrekisterin rekisterinpitäjä. 
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Tutkimusrekisteriä säilytetään tarkasti tietosuojatulla palvelimella, johon ulkopuolelta ei ole 
pääsyä. Tutkimusrekisteri ei sisällä henkilötunnusta, nimeä, tai muita suoraan yksilöiviä tietoja vaan 
yksilöivä tieto on koodatussa muodossa. Avainrekisteri, jonka avulla tutkimusrekisterin tiedot 
voidaan yhdistää henkilötietoihin sekä tutkittavilta saadut suostumukset säilytetään potilasta 
hoitaneen lääkärihelikopterin tukikohdassa sairaanhoitopiirin hallinnassa. Tutkimusrekisteriä 
säilytetään tutkimuksen päätyttyä 10 vuotta. Tutkimuksen rekisterinpitäjän on laadittava ja 
ylläpidettävä tutkimusrekisteristä erillistä, omaa selostetta (seloste käsittelytoimista). Teillä on 
oikeus saada tämä seloste tiedoksenne. Avainrekistereistä on laadittu samoin rekisteriseloste, joka 
teidän on oikeus nähdä. 

Terveydentilaanne koskevia ja tutkimuksen kannalta tarpeellisia tietoja voidaan kerätä myös 
ensihoitotapahtumaa seuranneen sairaalahoitojakson potilasasiakirjoista. Elossa oloa seurataan 12 
kk ajan väestörekisterikeskuksen tiedoista henkilötunnuksen perusteella. 

Tutkimukseen liittyviä henkilötietoja ei luovuteta tutkimusta varten tutkimusorganisaatioiden 
ulkopuolelle. Tietoja luovutetaan tarvittavin osin viranomaisille, joilla on oikeus nähdä tietoja. 
Henkilötietoja ei missään tapauksessa luovuteta EU:n/ETA-alueen ulkopuolelle. 

Tutkimuksen rekisterinpitäjällä (FinnHEMS Oy) on oma tietosuojavastaava, joka seuraa 
tietosuojasääntöjen noudattamista. Lisäksi Suomessa tietosuojan toteutumista valvoo 
tietosuojavaltuutettu. 

Tutkimuksen oikeusperusta 

Tämä tutkimus ja siihen kuuluva henkilötietojen käsittely perustuu seuraaviin lainsäädäntöihin. 
Lisäksi tätä tutkimusta varten on tullut saada puoltava lausunto eettiseltä toimikunnalta. 
• EU tietosuoja-asetus 2016/679, 6 artikla 1 a), b) c) ja e) ja 9 artikla 3 a), g), i) ja j) kohdat 
• laki lääketieteellisestä tutkimuksesta 1999/488  

Lisäksi tätä tutkimusta ja henkilötietojen käsittelyä siinä koskevat myös terveydenhuoltolaki 
(1326/2010), laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992), laki terveydenhuollon 
ammattihenkilöistä (559/1994), laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999), 
henkilötietolaki (523/1999), ja arkistolaki (831/1994), huomioiden kuitenkin EU:n tietosuoja-
asetuksen yli kansallisen lainsäädännön menevät määräykset. 

Oikeutenne saada tietoja 

Voitte koska tahansa peruuttaa suostumuksenne. Teillä on myös oikeus pyytää tietojenne 
poistamista (”oikeus tulla unohdetuksi”) tai niiden käytön rajoittamista. Teillä on myös oikeus 
pyytää tietojenne oikaisemista tai täydentämistä (esimerkiksi, jos havaitsette niissä virheen tai ne 
ovat puutteellisia tai epätarkkoja). 

Voitte milloin tahansa ottaa yhteyttä ja tiedustella, säilytämmekö teitä koskevia tietoja, käsittelyn 
perusteesta, mistä olemme saaneet tietojanne ja mihin tietojanne on luovutettu. Teillä on oikeus 
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saada tiedot maksutta ja kohtuullisessa ajassa (yhden kuukauden sisällä siitä, kun pyydätte tietoja). 
Jos tietopyyntönne on hyvin laaja tai jostakin muusta perustellusta syystä tietojen kerääminen on 
hyvin monimutkaista, voidaan määräaikaa pidentää enintään kahdella (2) kuukaudella. Määräajan 
jatkamisesta toimitetaan ilmoitus perusteluineen. Pyydetyt tiedot toimitetaan teille kirjallisesti, 
mutta myös sähköinen tietojen toimitus on mahdollista, jos niin pyydätte ja henkilöllisyytenne 
voidaan varmistaa. Tiedot voidaan antaa myös suullisesti, mutta se edellyttää, että 
henkilöllisyytenne voidaan varmistaa luotettavasti. 

Tietosuoja-asioissa suosittelemme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tutkimuksen vastuuhenkilöön tai 
tutkimustiimiin. 

Tutkimusrekisterin rekisterinpitäjä 
organisaation nimi: FinnHEMS Oy 
osoite: WTC Helsinki Airport, Lentäjäntie 3, 01530 Vantaa 
sähköpostiosoite tietosuojaa koskevia yhteydenottoja varten: hems@finnhems.fi 

Koodirekisterin rekisterinpitäjä (Vantaan lääkärihelikopterin hoitamat potilaat) 
organisaation nimi: HUS Akuutti, Lääkärihelikopteri FinnHEMS 10 
osoite: Vesikuja 9, 01530 Vantaa 
sähköpostiosoite tietosuojaa koskevia yhteydenottoja varten: jouni.nurmi@hus.fi 

Koodirekisterin rekisterinpitäjä (Turun lääkärihelikopterin hoitamat potilaat) 
organisaation nimi: TYKS, leikkaustoiminta, tehohoito, kivunhoito ja hengitystuki 
osoite: PL 52, 20521 Turku 
sähköpostiosoite tietosuojaa koskevia yhteydenottoja varten: miretta.tommila@tyks.fi 

Koodirekisterin rekisterinpitäjä (Tampereen lääkärihelikopterin hoitamat potilaat) 
organisaation nimi: TAYS ensihoito 
osoite: PL 2000, 33521 Tampere 
sähköpostiosoite tietosuojaa koskevia yhteydenottoja varten: heini.piiroinen@pshp.fi 

Koodirekisterin rekisterinpitäjä (Oulun lääkärihelikopterin hoitamat potilaat) 
organisaation nimi: PSSHP Ensihoitokeskus 
osoite: Ensihoitokeskus, PL 20, 90029 OYS 
sähköpostiosoite tietosuojaa koskevia yhteydenottoja varten: lasse.raatiniemi@ppshp.fi 

Koodirekisterin rekisterinpitäjä (Rovaniemen lääkintähelikopterin hoitamat potilaat) 
organisaation nimi: Lapin sairaanhoitopiiri, ensihoito 
osoite: Lentoasemankuja 18, 96930 Rovaniemi 
sähköpostiosoite tietosuojaa koskevia yhteydenottoja varten: simo.tukia@lshp.fi 
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Koodirekisterin rekisterinpitäjä (Kuopion lääkärihelikopterin hoitamat potilaat) 
organisaation nimi: PSSHP ensihoito 
osoite: PL 100, 70029 KYS 
sähköpostiosoite tietosuojaa koskevia yhteydenottoja varten: pamela.hiltunen@kuh.fi 
 

Teillä on myös oikeus tehdä tietosuoja-asioissa valitus Suomessa tietosuojasta vastaavalle 
viranomaiselle eli tietosuojavaltuutetulle: 

Tietosuojavaltuutetun toimisto 
Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki, PL 800, 00521 Helsinki 
Puhelinvaihde: 029 566 6700 
Sähköposti (kirjaamo): tietosuoja@om.fi  

Tietojenne säilytysaika  

Tietojenne säilytysaikaa sääntelee lainsäädäntö sekä hyvä eettinen tutkimustapa. Tämän kaltaisen 
tutkimuksen tietojen ja materiaalin säilytysaika on 10 vuotta. 

Tietojenne käsittely  

Tutkimuksessa tietojanne käsitellään seuraavasti. Hoitava lääkäri tai ensihoitaja kirjaa 
ensihoitotapahtumaa koskevat tiedot tutkimusrekisteriin. Tutkimushoitaja informoi potilasta 
tutkimuksesta, kirjaa henkilötiedot avainrekisteriin sekä arkistoi suostumuslomakkeen. 
Tutkimushoitaja tekee puhelinhaastattelun yhden ja 12 kuukauden kuluttua ensihoitotapahtumasta 
ja tallentaa tiedot tutkimusrekisteriin. Tutkimusrekisterin tietoja, jotka eivät sisällä henkilötunnusta, 
nimeä tai muita suoria henkilötietoja, analysoidaan tilastollisin menetelmin. Tässä vaiheessa 
yksittäiset potilaat eivät ole tunnistettavissa. Tutkimuksessa henkilötietoja ei käsitellä 
automatisoidusti (algoritmit, profilointi tms.). 
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Pyyntö osallistua tutkimukseen 

Tutkijat pyytävät lupaa käyttää Teistä ensihoitovaiheessa kerättyjä ja sairaalahoitojakson aikana 
sairauskertomukseen kirjattuja tietoja tutkimustarkoitusta varten. Lisäksi tutkijat pyytävät lupaanne, 
että tutkimushenkilökunta voi ottaa Teihin yhteyttä noin 30 vrk:n ja 12 kk:n kuluttua saamastanne 
ensihoidosta ja kysyä Teiltä vointiinne sekä elämänlaatuunne liittyviä kysymyksiä. Tutkimukseen 
osallistumalla voitte auttaa vakavasti sairastuneiden tai vammautuneiden potilaiden 
hoitomenetelmien kehittämisessä. 

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista, eikä tutkimukseen osallistuminen tai osallistumatta 
jättäminen vaikuta Teille annettavaan hoitoon. Teillä on oikeus milloin tahansa ja syytä 
ilmoittamatta keskeyttää tutkimukseen osallistuminen tai peruuttaa suostumuksenne 
tutkimukseen. Tutkimuksen keskeyttämisestä tai suostumuksen peruuttamisesta ei aiheudu Teille 
kielteisiä seuraamuksia. Keskeyttämiseen tai suostumuksen peruuttamiseen mennessä kerättyjä 
tietoja voidaan käyttää osana tutkimusaineistoa. Se on välttämätöntä tutkimustulosten 
varmistamiseksi. 

Lisätietoja tutkimuksesta antavat: 

tutkimushoitaja  
Tuukka Toivonen 
FinnHEMS Oy, tutkimus ja kehitysyksikkö 
puhelin: 050 529 6612 
sähköposti: tuukka.toivonen@finnhems.fi 
 
tutkimuksesta vastaava lääkäri 
Jouni Nurmi, osastonlääkäri, dosentti 
HUS Akuutti, lääkärihelikopteri 
puhelin: 050 371 1983 
sähköposti: jouni.nurmi@hus.fi  

Tietojen luottamuksellisuus ja tietosuoja 

Tutkimuksessa henkilöllisyytenne on ainoastaan tutkimushenkilökunnan tiedossa, ja he kaikki ovat 
salassapitovelvollisia. Kaikkia Teistä kerättäviä tietoja käsitellään koodattuina, eikä tietojanne voida 
tunnistaa tutkimukseen liittyvistä tutkimustuloksista, selvityksistä tai julkaisuista. 

Tutkimuksessa käsitellään ja henkilötiedoistanne tallennetaan vain tutkimuksen tarkoituksen 
kannalta välttämättömät henkilötiedot. Teidän nimeänne, henkilötunnustanne, yhteystietojanne tai 
mitään muutakaan henkilötietojanne ei luovuteta ulkopuolisille. Tutkimustuloksissa ja muissa 
asiakirjoissa Teihin viitataan vain tunnistekoodilla. Tutkimusrekisteristä vastaa tässä tutkimuksessa 
FinnHEMS Oy, eli FinnHEMS Oy on tutkimusrekisterin rekisterinpitäjä. 



   
 

HUS	Helsingin	yliopistollinen	sairaala		 18.10.2019	
Akuutti,	Lääkärihelikopteri 

BOPRA
S T U D Y

Avenir Next fonttityyppi, moderni ja 
raikas versio, selkeä. Aivot tässä 
kohtaa oikealla yläkulmassa. 

Tutkimusrekisteriä säilytetään tarkasti tietosuojatulla palvelimella, johon ulkopuolelta ei ole 
pääsyä. Tutkimusrekisteri ei sisällä henkilötunnusta, nimeä, tai muita suoraan yksilöiviä tietoja vaan 
yksilöivä tieto on koodatussa muodossa. Avainrekisteri, jonka avulla tutkimusrekisterin tiedot 
voidaan yhdistää henkilötietoihin sekä tutkittavilta saadut suostumukset säilytetään potilasta 
hoitaneen lääkärihelikopterin tukikohdassa sairaanhoitopiirin hallinnassa. Tutkimusrekisteriä 
säilytetään tutkimuksen päätyttyä 10 vuotta. Tutkimuksen rekisterinpitäjän on laadittava ja 
ylläpidettävä tutkimusrekisteristä erillistä, omaa selostetta (seloste käsittelytoimista). Teillä on 
oikeus saada tämä seloste tiedoksenne. Avainrekistereistä on laadittu samoin rekisteriseloste, joka 
teidän on oikeus nähdä. 

Terveydentilaanne koskevia ja tutkimuksen kannalta tarpeellisia tietoja voidaan kerätä myös 
ensihoitotapahtumaa seuranneen sairaalahoitojakson potilasasiakirjoista. Elossa oloa seurataan 12 
kk ajan väestörekisterikeskuksen tiedoista henkilötunnuksen perusteella. 

Tutkimukseen liittyviä henkilötietoja ei luovuteta tutkimusta varten tutkimusorganisaatioiden 
ulkopuolelle. Tietoja luovutetaan tarvittavin osin viranomaisille, joilla on oikeus nähdä tietoja. 
Henkilötietoja ei missään tapauksessa luovuteta EU:n/ETA-alueen ulkopuolelle. 

Tutkimuksen rekisterinpitäjällä (FinnHEMS Oy) on oma tietosuojavastaava, joka seuraa 
tietosuojasääntöjen noudattamista. Lisäksi Suomessa tietosuojan toteutumista valvoo 
tietosuojavaltuutettu. 

Tutkimuksen oikeusperusta 

Tämä tutkimus ja siihen kuuluva henkilötietojen käsittely perustuu seuraaviin lainsäädäntöihin. 
Lisäksi tätä tutkimusta varten on tullut saada puoltava lausunto eettiseltä toimikunnalta. 
• EU tietosuoja-asetus 2016/679, 6 artikla 1 a), b) c) ja e) ja 9 artikla 3 a), g), i) ja j) kohdat 
• laki lääketieteellisestä tutkimuksesta 1999/488  

Lisäksi tätä tutkimusta ja henkilötietojen käsittelyä siinä koskevat myös terveydenhuoltolaki 
(1326/2010), laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992), laki terveydenhuollon 
ammattihenkilöistä (559/1994), laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999), 
henkilötietolaki (523/1999), ja arkistolaki (831/1994), huomioiden kuitenkin EU:n tietosuoja-
asetuksen yli kansallisen lainsäädännön menevät määräykset. 

Oikeutenne saada tietoja 

Voitte koska tahansa peruuttaa suostumuksenne. Teillä on myös oikeus pyytää tietojenne 
poistamista (”oikeus tulla unohdetuksi”) tai niiden käytön rajoittamista. Teillä on myös oikeus 
pyytää tietojenne oikaisemista tai täydentämistä (esimerkiksi, jos havaitsette niissä virheen tai ne 
ovat puutteellisia tai epätarkkoja). 

Voitte milloin tahansa ottaa yhteyttä ja tiedustella, säilytämmekö teitä koskevia tietoja, käsittelyn 
perusteesta, mistä olemme saaneet tietojanne ja mihin tietojanne on luovutettu. Teillä on oikeus 
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saada tiedot maksutta ja kohtuullisessa ajassa (yhden kuukauden sisällä siitä, kun pyydätte tietoja). 
Jos tietopyyntönne on hyvin laaja tai jostakin muusta perustellusta syystä tietojen kerääminen on 
hyvin monimutkaista, voidaan määräaikaa pidentää enintään kahdella (2) kuukaudella. Määräajan 
jatkamisesta toimitetaan ilmoitus perusteluineen. Pyydetyt tiedot toimitetaan teille kirjallisesti, 
mutta myös sähköinen tietojen toimitus on mahdollista, jos niin pyydätte ja henkilöllisyytenne 
voidaan varmistaa. Tiedot voidaan antaa myös suullisesti, mutta se edellyttää, että 
henkilöllisyytenne voidaan varmistaa luotettavasti. 

Tietosuoja-asioissa suosittelemme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tutkimuksen vastuuhenkilöön tai 
tutkimustiimiin. 

Tutkimusrekisterin rekisterinpitäjä 
organisaation nimi: FinnHEMS Oy 
osoite: WTC Helsinki Airport, Lentäjäntie 3, 01530 Vantaa 
sähköpostiosoite tietosuojaa koskevia yhteydenottoja varten: hems@finnhems.fi 

Koodirekisterin rekisterinpitäjä (Vantaan lääkärihelikopterin hoitamat potilaat) 
organisaation nimi: HUS Akuutti, Lääkärihelikopteri FinnHEMS 10 
osoite: Vesikuja 9, 01530 Vantaa 
sähköpostiosoite tietosuojaa koskevia yhteydenottoja varten: jouni.nurmi@hus.fi 

Koodirekisterin rekisterinpitäjä (Turun lääkärihelikopterin hoitamat potilaat) 
organisaation nimi: TYKS, leikkaustoiminta, tehohoito, kivunhoito ja hengitystuki 
osoite: PL 52, 20521 Turku 
sähköpostiosoite tietosuojaa koskevia yhteydenottoja varten: miretta.tommila@tyks.fi 

Koodirekisterin rekisterinpitäjä (Tampereen lääkärihelikopterin hoitamat potilaat) 
organisaation nimi: TAYS ensihoito 
osoite: PL 2000, 33521 Tampere 
sähköpostiosoite tietosuojaa koskevia yhteydenottoja varten: heini.piiroinen@pshp.fi 

Koodirekisterin rekisterinpitäjä (Oulun lääkärihelikopterin hoitamat potilaat) 
organisaation nimi: PSSHP Ensihoitokeskus 
osoite: Ensihoitokeskus, PL 20, 90029 OYS 
sähköpostiosoite tietosuojaa koskevia yhteydenottoja varten: lasse.raatiniemi@ppshp.fi 

Koodirekisterin rekisterinpitäjä (Rovaniemen lääkintähelikopterin hoitamat potilaat) 
organisaation nimi: Lapin sairaanhoitopiiri, ensihoito 
osoite: Lentoasemankuja 18, 96930 Rovaniemi 
sähköpostiosoite tietosuojaa koskevia yhteydenottoja varten: simo.tukia@lshp.fi 
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Koodirekisterin rekisterinpitäjä (Kuopion lääkärihelikopterin hoitamat potilaat) 
organisaation nimi: PSSHP ensihoito 
osoite: PL 100, 70029 KYS 
sähköpostiosoite tietosuojaa koskevia yhteydenottoja varten: pamela.hiltunen@kuh.fi 
 

Teillä on myös oikeus tehdä tietosuoja-asioissa valitus Suomessa tietosuojasta vastaavalle 
viranomaiselle eli tietosuojavaltuutetulle: 

Tietosuojavaltuutetun toimisto 
Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki, PL 800, 00521 Helsinki 
Puhelinvaihde: 029 566 6700 
Sähköposti (kirjaamo): tietosuoja@om.fi  

Tietojenne säilytysaika  

Tietojenne säilytysaikaa sääntelee lainsäädäntö sekä hyvä eettinen tutkimustapa. Tämän kaltaisen 
tutkimuksen tietojen ja materiaalin säilytysaika on 10 vuotta. 

Tietojenne käsittely  

Tutkimuksessa tietojanne käsitellään seuraavasti. Hoitava lääkäri tai ensihoitaja kirjaa 
ensihoitotapahtumaa koskevat tiedot tutkimusrekisteriin. Tutkimushoitaja informoi potilasta 
tutkimuksesta, kirjaa henkilötiedot avainrekisteriin sekä arkistoi suostumuslomakkeen. 
Tutkimushoitaja tekee puhelinhaastattelun yhden ja 12 kuukauden kuluttua ensihoitotapahtumasta 
ja tallentaa tiedot tutkimusrekisteriin. Tutkimusrekisterin tietoja, jotka eivät sisällä henkilötunnusta, 
nimeä tai muita suoria henkilötietoja, analysoidaan tilastollisin menetelmin. Tässä vaiheessa 
yksittäiset potilaat eivät ole tunnistettavissa. Tutkimuksessa henkilötietoja ei käsitellä 
automatisoidusti (algoritmit, profilointi tms.). 
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Tutkimus: Aivojen happeutuminen ensihoidon aikaisen anestesian aikana -havainnoiva tutkimus 

Potilaan antama tietoinen suostumus tutkimukseen osallistumisesta 

Olen saanut riittävästi sekä kirjallista että suullista tietoa tästä tutkimuksesta. Suostun siihen, että 
potilastietojani ja ensihoitotilanteessa kerättyjä elintoimintojeni arvoja sekä aivojeni 
happeutumisarvoja saa käyttää tutkimuksessa. Suostun myös siihen, että tutkimushenkilökunta saa 
ottaa minuun yhteyttä kartoittaakseen vointini ja elämänlaatuni noin 30 vrk:n ja 12 kk:n kuluttua 
ensihoitotilanteesta. 

Olen saanut informaatiota ja olen tietoinen, että minulla on oikeus milloin tahansa ennen 
tutkimuksen päättymistä peruuttaa suostumukseni tutkimukseen osallistumiseen syytä 
ilmoittamatta. Olen tietoinen, että keskeyttämiseen tai suostumuksen peruuttamiseen mennessä 
kerättyjä tietoja voidaan käyttää osana tutkimusaineistoa, sillä se on välttämätöntä 
tutkimustulosten varmistamiseksi. 

 
________________________________ 
Paikka ja aika 
 
 
________________________________   __________________________ 
Potilaan nimi   Potilaan henkilötunnus 
 
 
_________________________________________________________________ 
Potilaan allekirjoitus 
 
 
_________________________________________________________________ 
Potilaan sähköpostiosoite ja puhelinnumero 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________ 
Suostumuksen vastaanottajan allekirjoitus ja nimenselvennys 
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Studie: Syresättning av hjärnan under anestesi vid prehospital akutsjukvård – observationsstudie 

Information om studien (för patienten) 

Ni ombeds delta i ovannämnda studie. Informationen i det här brevet beskriver studien och Er 
eventuella del i den. Ert beslut om deltagande i studien påverkar inte den vård Ni får varken nu 
eller i framtiden. 

Läs informationen i lugn och ro. Om Ni har frågor kan Ni kontakta forskningsläkaren eller den 
övriga forskningspersonalen (kontaktinformationen finns längst ned i dokumentet). Om Ni beslutar 
Er för att delta i studien, ombeds Ni underteckna samtyckesblanketten på sista sidan. 

Studien är en observationsstudie om kritiskt sjuka patienter som vårdats i läkar- och 
sjukvårdshelikoptrar. Studien genomförs vid alla läkar- och sjukvårdshelikoptrar i Finland 
(Helsingfors och Nylands, Egentliga Finlands, Birkalands, Norra Österbottens, Norra Savolax och 
Lapplands sjukvårdsdistrikt). Syftet med studien är att utreda huruvida det finns kopplingar mellan 
patientens återhämtning och en temporär reduktion av syretillförseln till hjärnan vid sövning inom 
prehospital akutsjukvård. Studien påverkar inte den vård Ni får men bidrar till att 
behandlingsmetoderna kan utvecklas och i framtiden bli allt bättre. 

De organisationer som står för studien är enheten för forskning och utveckling vid det statliga 
administrativa bolaget för läkarhelikopterverksamhet FinnHEMS Oy samt HUS Akut. Studien är 
forskardriven och har ingen uppdragsgivare (exempelvis industriföreträdare). FinnHEMS Oy är 
personuppgiftsansvarig för studien och ansvarar för att all personuppgiftsbehandling i anknytning 
till studien sker enligt lagen. Ansvarig för studien är docent Jouni Nurmi, specialistläkare inom 
anestesiologi och intensivvård. 

Syftet med studien och undersökningsmetoder 

En av de mest centrala åtgärderna inom läkarhelikopterverksamheten är att söva patienter och 
öppna luftvägarna. En akutläkare eller specialutbildad sjukskötare har sövt Er under prehospital 
akutsjukvård. Medan Ni vårdades iakttogs syresättningen av Er hjärna med en apparat för nära 
infraröd spektroskopi (NIRS), vilken fästes på Er panna. Studien påverkade inte Er vård. 

I enlighet med planen för studien kommer funktionsförmågan hos dem som samtycker till studien 
att utredas genom en kort intervju (en grov bedömning av den neurologiska funktionsförmågan). 
Intervjun görs omkring en månad efter akutsjukvårdstillfället. Intervjun upprepas om ett år. Då 
ställs även frågor om livskvaliteten (formulär med 15 frågor). Om patienten på grund av sitt 
hälsotillstånd inte kan besvara frågorna, ställs de till patientens anhöriga. 
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Förfrågan om deltagande i studien 

Forskarna ber om Ert tillstånd att i forskningssyfte använda de uppgifter som samlades in om Er 
under den prehospitala akutsjukvården och de uppgifter som fördes in i patientjournalen under Er 
sjukhusvistelse. Dessutom ber forskarna om Ert tillstånd för att studiepersonalen ska kunna 
kontakta Er efter omkring 30 dygn och 12 månader efter den akutsjukvård Ni fick, och ställa Er 
frågor om hur Ni mår och om Er livskvalitet. Genom att delta i studien kan Ni bidra till att 
vårdmetoderna för allvarligt sjuka eller skadade patienter utvecklas. 

Det är frivilligt att delta i studien, och den vård Ni får påverkas inte av huruvida Ni väljer att delta 
eller inte. Ni har rätt att avbryta Ert deltagande i studien eller återkalla Ert samtycke när som helst 
och utan att uppge någon orsak. Inga negativa konsekvenser följer av att Ni avbryter deltagandet 
i studien eller återkallar Ert samtycke. De data som samlats in innan Ni avbrutit deltagandet eller 
återkallat Ert samtycke kan användas som forskningsmaterial. Detta är nödvändigt för att 
säkerställa forskningsresultaten. 

Mer information om undersökningen ger 

forskningssjukskötare  
Tuukka Toivonen 
FinnHEMS Oy, enheten för forskning och utveckling 
telefon: 050 529 6612 
e-post: tuukka.toivonen@finnhems.fi 
 
ansvarig läkare för studien 
Jouni Nurmi, avdelningsläkare, docent 
HUS Akut, Läkarhelikoptern 
telefon: 050 371 1983 
e-post: jouni.nurmi@hus.fi  

Sekretess och dataskydd 

Endast studiepersonalen känner till Er identitet och de omfattas alla av tystnadsplikt. All 
information som samlas in om Er behandlas i kodad form, och uppgifter om Er kan inte 
identifieras utgående från forskningsresultaten, utredningar eller publikationer med anknytning till 
studien. 

Enbart de personuppgifter om Er som är nödvändiga med tanke på studiens syfte behandlas och 
sparas inom ramarna för studien. Varken namn, personbeteckning, kontaktuppgifter eller andra 
personuppgifter om Er lämnas ut till utomstående. I forskningsresultaten och andra dokument 
görs hänvisningar till Er enbart med ett kodnummer. FinnHEMS Oy ansvarar för registret för 
studien och är med andra ord personuppgiftsansvarig för registret. 
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Registret förvaras på en server som omfattas av noggrant dataskydd och till vilken utomstående 
inte har åtkomst. Registret innehåller varken personbeteckning, namn eller andra uppgifter med 
vilka enskilda individer direkt kan identifieras, utan den individuella informationen är kodad. 
Nyckelregistret, med vilket uppgifterna i studiens register kan kopplas till personuppgifterna och 
samtyckesdokumenten från patienterna, förvaras i sjukvårdsdistriktets kontroll vid den 
behandlande läkarens läkarhelikopterbas. Registret för studien förvaras i tio år efter att studien 
avslutats. Den personuppgiftsansvarige för studien ska upprätta och administrera ett specifikt 
register separat från studiens register (register över behandlingen). Ni har rätt att få tillgång till 
detta register. Också för nyckelregistret har en registerbeskrivning upprättats och Ni har rätt att få 
se den. 

Sådan information om Ert hälsotillstånd som är relevant för studien kan också samlas in ur 
patienthandlingar om en sjukhusvistelse som följt på akutsjukvårdstillfället. Patienternas 
överlevnad iakttas under 12 månader med personbeteckningen i Befolkningsregistercentralens 
datasystem. 

Personuppgifter i anknytning till studien lämnas inte ut i forskningssyfte till parter utanför 
forskningsorganisationen. Informationen lämnas till de delar som krävs ut till myndigheter med 
rätt att granska uppgifterna. Personuppgifter lämnas under inga omständigheter ut till länder 
utanför EU/EES. 

Den personuppgiftsansvarige för studien (FinnHEMS Oy) har ett eget dataskyddsombud som 
ansvarar för att dataskyddsreglerna iakttas. I Finland övervakar dessutom dataombudsmannen att 
dataskyddet efterlevs. 

Den rättsliga grunden för studien 

Denna studie och den behandling av personuppgifter som ingår i studien baserar sig på följande 
lagstiftning. För studien har dessutom krävts att den etiska kommittén ger ett utlåtande som 
förordar den. 
• EU:s dataskyddsförordning 2016/679, artikel 6 punkterna 1 a), b) c) och e) och artikel 9 
punkterna 3 a), g), i) och j) 
• lagen om medicinsk forskning 1999/488  

Dessutom omfattas studien och den åtföljande personuppgiftsbehandlingen också av hälso- och 
sjukvårdslagen (1326/2010), lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992), lagen om 
yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994), lagen om offentlighet i 
myndigheternas verksamhet (621/1999), personuppgiftslagen (523/1999) och arkivlagen 
(831/1994), dock med beaktande av bestämmelserna i EU:s dataskyddsförordning som har 
företräde framför den nationella lagstiftningen. 

Er rätt till information 
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Ni kan när som helst återkalla Ert samtycke. Ni har också rätt att begära att uppgifterna om Er 
raderas (”rätten att bli bortglömd”) eller att användningen av dem begränsas. Ni har dessutom 
rätt att begära att Era uppgifter rättas eller kompletteras (till exempel i det fall att Ni observerar 
fel eller om uppgifterna är bristfälliga eller inexakta). 

Ni kan när som helst ta kontakt och fråga oss huruvida vi förvarar Era uppgifter, om grunderna till 
behandlingen, varifrån vi har fått uppgifterna och till vilka parter information lämnats ut. Ni har rätt 
att få uppgifterna kostnadsfritt och inom rimlig tid (inom en månad från det att Ni begärt ut dem). 
Om Er informationsbegäran är mycket omfattande eller om det av någon annan grundad 
anledning är mycket komplicerat att samla in informationen kan tidsfristen förlängas med högst 
två (2) månader. Om tidsfristen förlängs skickas alltid ett meddelande med motivering. Den 
begärda informationen skickas till Er skriftligen, men också elektronisk leverans är möjlig om Ni 
begär det och Er identitet kan fastställas. Uppgifterna kan även ges muntligt, men det förutsätter 
att Er identitet kan fastställas tillförlitligt. 

I dataskyddsärenden rekommenderar vi att Ni i första hand kontaktar den ansvarige för studien 
eller forskningsteamet. 

Personuppgiftsansvarige för studiens register: 
organisationens namn: FinnHEMS Oy 
adress: WTC Helsinki Airport, Pilotvägen 3, 01530 Vanda 
e-postadress för ärenden som gäller dataskyddet: hems@finnhems.fi 

Personuppgiftsansvarig för kodregistret (patienter som vårdats i läkarhelikoptern i Vanda): 
organisationens namn: HUS Akut, Läkarhelikoptern FinnHEMS 10 
adress: Vattengränden 9, 01530 Vanda 
e-postadress för ärenden som gäller dataskyddet: jouni.nurmi@hus.fi 

Personuppgiftsansvarig för kodregistret (patienter som vårdats i läkarhelikoptern i Åbo): 
organisationens namn: Åbo universitetscentralsjukhus ÅUCS, perioperativa tjänster, intensivvård, 
smärtbehandling och andningsstöd 
adress: PB 52, 20521 Åbo 
e-postadress för ärenden som gäller dataskyddet: miretta.tommila@tyks.fi 

Personuppgiftsansvarig för kodregistret (patienter som vårdats i läkarhelikoptern i Tammerfors): 
organisationens namn: Tammerfors universitetssjukhus TAYS, prehospital akutsjukvård 
adress: PB 2000, 33521 Tammerfors 
e-postadress för ärenden som gäller dataskyddet: heini.piiroinen@pshp.fi 

Personuppgiftsansvarig för kodregistret (patienter som vårdats i läkarhelikoptern i Uleåborg): 
organisationens namn: Centralen för prehospital akutsjukvård i Norra Savolax sjukvårdsdistrikt 
PSSHP 
adress: Centralen för prehospital akutsjukvård, PB 20, 90029 OYS 
e-postadress för ärenden som gäller dataskyddet: lasse.raatiniemi@ppshp.fi 
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Personuppgiftsansvarig för kodregistret (patienter som vårdats i läkarhelikoptern i Rovaniemi): 
organisationens namn: Lapplands sjukvårdsdistrikt, prehospital akutsjukvård 
adress: Lentoasemankuja 18, 96930 Rovaniemi 
e-postadress för ärenden som gäller dataskyddet: simo.tukia@lshp.fi 

Personuppgiftsansvarig för kodregistret (patienter som vårdats i läkarhelikoptern i Kuopio): 
organisationens namn: Norra Savolax sjukvårdsdistrikt PSSHP, prehospital akutsjukvård 
adress: PB 100, 70029 KYS 
e-postadress för ärenden som gäller dataskyddet: pamela.hiltunen@kuh.fi 
 

Ni har också rätt att lämna in klagomål i dataskyddsärenden till den myndighet i Finland som 
ansvarar för dataskyddet, det vill säga dataombudsmannen: 

Dataombudsmannens byrå 
Bangårdsvägen 9, 6 vån., 00520 Helsingfors, PB 800, 00521 Helsingfors 
Telefonväxel: 029 566 6700 
E-post (registratorskontoret): tietosuoja@om.fi  

Lagringstid för uppgifterna  

Lagringstiden för uppgifterna regleras av lagstiftningen och god forskningssed. Lagringstiden för 
uppgifter och material inom en studie av den här typen är 10 år. 

Behandling av uppgifterna  

Era uppgifter behandlas i studien på det sätt som beskrivs i det följande. Den behandlande 
läkaren eller förstavårdaren antecknar uppgifterna om akutsjukvårdstillfället i registret för studien. 
Forskningssjukskötaren informerar patienten om studien, antecknar personuppgifterna i 
nyckelregistret och arkiverar samtyckesblanketten. Forskningssjukskötaren gör en telefonintervju 
om 12 månader efter akutsjukvårdstillfället och sparar uppgifterna i registret för studien. 
Uppgifterna i registret innefattar inte personbeteckning, namn eller andra direkta personuppgifter 
och de analyseras med statistiska metoder. I det här skedet kan inte enskilda patienter 
identifieras. Personuppgifterna behandlas inte automatiserat inom studien (algoritmer, profilering 
o.d.). 
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Studie: Syresättning av hjärnan under anestesi vid prehospital akutsjukvård – observationsstudie 

Patientens informerade samtycke till deltagande i studien 

Jag har fått tillräcklig information om studien såväl skriftligen som muntligen. Jag samtycker till att 
mina patientuppgifter samt vitalparametrar som samlats in under den prehospitala akutsjukvården 
och värdena på min hjärnas syresättning får användas i studien. Jag samtycker också till att 
studiepersonalen får kontakta mig för att kartlägga hur jag mår och hur min livssituation ser ut om 
omkring 30 dygn respektive 12 månader efter akutsjukvårdstillfället. 

Jag har fått information och är medveten om att jag har rätt att återkalla mitt samtycke när som 
helst innan studien upphör och utan att uppge någon orsak. Jag förstår att uppgifter som samlats 
in innan jag avbryter min medverkan eller återkallar mitt samtycke kan användas i 
forskningsmaterialet, eftersom det är nödvändigt för att säkerställa forskningsresultaten. 

 
________________________________ 
Ort och datum 
 
 
________________________________   __________________________ 
Patientens namn   Patientens personbeteckning 
 
 
_________________________________________________________________ 
Patientens underskrift: 
 
 
_________________________________________________________________ 
Patientens e-postadress och telefonnummer 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________ 
Samtyckesmottagarens underskrift och namnförtydligande 
 



   
 

HUS	Helsinki	University	Hospital		 18	October	2019	
Acute,	Medical	Helicopter 

BOPRA
S T U D Y

Avenir Next fonttityyppi, moderni ja 
raikas versio, selkeä. Aivot tässä 
kohtaa oikealla yläkulmassa. 

 

Study: Brain Oxygenation During Prehospital Anesthesia – An observational study 

Information for research subject (patient) 

You are being asked to participate in the study mentioned above. This bulletin describes the 
study and your possible contribution. Your decision on participating in the study will not affect 
your current or future treatment. 

Please read this bulletin carefully. If you have questions, you can contact the research physician or 
other members of the research staff (their contact details are provided at the end of this 
document). If you decide to participate in the study, you will be asked to sign the consent form on 
the last page. 

The study is an observational study concerning critically ill patients who are provided with 
helicopter emergency medical services. The study covers all medical helicopters with doctors or 
paramedics on board in Finland (Helsinki and Uusimaa Hospital District, Hospital District of 
Southwest Finland, Pirkanmaa Hospital District, Northern Ostrobothnia Hospital District, Kuopio 
University Hospital District and Lapland Hospital District). The purpose of the study is to examine 
whether a momentary decrease in brain oxygen supply during anaesthesia in emergency medical 
care is connected to the patient’s recovery. The study will not affect your treatment, but it will 
help us to develop even more effective treatment methods in the future. 

The research organisations involved in the study are the research and development unit of 
FinnHEMS, the company responsible for the management of helicopter emergency medical 
services in Finland, and the HUS Acute organisation of Helsinki University Hospital. The study is 
researcher-driven and has not been commissioned by a third party (such as a representative of an 
industry). FinnHEMS is serving as the data controller of the study. The controller is responsible for 
ensuring that personal data is processed lawfully in connection with the study. The person 
responsible for the study is Associate Professor Jouni Nurmi, Specialist in Anaesthesiology and 
Intensive Care. 

Purpose of the study and research methods 

One of the key procedures in helicopter emergency medical services is giving anaesthesia to the 
patient and ensuring that their airway is clear. An emergency care physician or a paramedic with 
special training has given you anaesthesia during emergency medical care outside a hospital 
environment. During your treatment, your brain oxygen supply was monitored using a near-
infrared spectroscopy (NIRS) device attached with an adhesive pad to your forehead. The study 
has not affected your treatment. 

In accordance with the research plan, the ability to function of the patients who choose to 
participate in the study will be monitored by means of a short interview (a rough estimate of their 
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neurological function) about a month after the emergency medical care event. The interview will 
be repeated after twelve months, when it will also include a quality-of-life survey (15 questions). If 
the patient is unable to answer the questions because of the state of their health, the questions 
will be posed to their next of kin. 

Request to participate in the study 

The researchers are requesting your permission to use the data collected about you during the 
emergency medical care phase, as well as the data recorded in your case history during the 
hospital treatment phase, for research purposes. In addition, the researchers are requesting your 
permission for the research staff to contact you about 30 days and 12 months after your 
emergency medical care and ask you questions related to your health and quality of life. By 
participating in the study, you can help us to develop treatment methods for seriously ill or 
injured patients. 

Participation in the study is voluntary, and your decision to participate or not to participate will not 
affect your treatment. You have the right to discontinue your participation or revoke your consent 
at any time, without needing to justify your decision in any way. There will be no consequences of 
discontinuing your participation or revoking your consent. The data collected before you 
discontinue your participation or revoke your consent may be used as part of the research 
material. This is necessary for verifying the research results. 

More information about the study is available from: 

Research Nurse  
Tuukka Toivonen 
FinnHEMS, Research and Development Unit 
Tel. +358 50 529 6612 
Email: tuukka.toivonen@finnhems.fi 
 
Principal Investigator 
Jouni Nurmi 
MD, Associate Professor, Specialist in Anesthesia and Intensive Care 
HUS Acute, Medical Helicopter 
Tel. +358 50 371 1983 
Email: jouni.nurmi@hus.fi  

Data protection and confidentiality of data 

In the study, your identity is known only to the research staff, and all members of the research 
staff are bound by a confidentiality obligation. All the data collected about you will be processed 
in an encoded form, and your data cannot be identified from results, reports or publications 
related to the study. 
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In the study, your personal data will be processed and stored only to the extent necessary for the 
purpose of the study. Your name, personal identity code, contact details or any other personal 
data will not be disclosed to third parties. In the research results and other documents, you will 
only be referred to using an identifier code. In this study, FinnHEMS is responsible for the study 
register, meaning that FinnHEMS is serving as the controller of the study register. 

The study register is stored on a carefully protected server that cannot be accessed by third 
parties. The study register does not contain personal identity codes, names or other direct 
identification information. Such data is stored in an encoded form. The key register, with which 
the data in the study register can be connected to personal data, along with data concerning 
consent from the patients, is stored at the helicopter base that provided emergency medical care 
to the patient, under the control of the local hospital district. The study register will be stored for 
ten years after the end of the study. The data controller of the study register must prepare and 
maintain a record separately from the study register (record of processing activities). You have the 
right to obtain this record for your information. A register data description has also been prepared 
for the key register, and you have the right to review this description. 

Data concerning your health, as well as data necessary for the study, may also be collected from 
the patient documents related to your hospital treatment period after the emergency medical 
care event. Your survival will be monitored for 12 months from Population Register Centre data 
based on your personal identity code. 

Personal data related to the study will not be disclosed to third parties outside the research 
organisations for research or other purposes. Data will only be disclosed, to the necessary extent, 
to the authorities that are entitled to review the data. Personal data will not be transferred to non-
EU or non-EEA countries under any circumstances. 

The data controller of the study (FinnHEMS) has a data protection officer, who monitors 
compliance with data protection regulations. In addition, the Data Protection Ombudsman 
monitors the implementation of data protection in Finland. 

Legal basis for the study 

This study and the personal data processing included in the study are based on the following 
laws. In addition, this study required a favourable statement from the ethical committee. 
• EU General Data Protection Regulation (2016/679): Article 6, paragraphs 1 (a), 1 (b), 1 (c) and 1 
(e); and Article 9, paragraphs 3 (a), 3 (g), 3 (i) and 3 (j) 
• Medical Research Act (1999/488)  

In addition, this study and the personal data processing included in the study are subject to the 
following laws: Health Care Act (1326/2010), Act on the Status and Rights of Patients (785/1992), 
Act on Health Care Professionals (559/1994), Act on the Openness of Government Activities 
(621/1999), Personal Data Act (523/1999) and Archives Act (831/1994), taking into account 
provisions of the General Data Protection Regulation that overrule national laws. 



   
 

HUS	Helsinki	University	Hospital		 18	October	2019	
Acute,	Medical	Helicopter 

BOPRA
S T U D Y

Avenir Next fonttityyppi, moderni ja 
raikas versio, selkeä. Aivot tässä 
kohtaa oikealla yläkulmassa. 

 

Your right to obtain information 

You can revoke your consent at any time. You also have the right to ask for your personal data to 
be erased (‘right to be forgotten’) or to restrict the use of your personal data. In addition, you 
have the right to ask for your personal data to be rectified or completed (if you detect an error, for 
example, or notice that your personal data is incomplete or inaccurate). 

You can contact us at any time to enquire whether we have stored data concerning you, and to 
enquire about our grounds for processing your personal data and the source of your personal 
data, as well as about the parties to which we have disclosed your data. You have the right to 
receive this information free of charge and within a reasonable period (within one month of your 
request). If your request for data is very extensive or the collection of data is very complicated for 
some other reason, this period may be extended by no more than two (2) months. You will be 
informed of any such extension and will also be informed about the reasons for the delay. The 
information will be provided to you in writing, but it can also be provided electronically if you so 
request and your identity can be verified. The information can also be provided orally if your 
identity can be verified reliably. 

If you have questions about data protection, we recommend that you contact the person 
responsible for the study or the research team. 

Controller of the study register 
Name of organisation: FinnHEMS Oy 
Address: WTC Helsinki Airport, Lentäjäntie 3, FI-01530 Vantaa, Finland 
Email address for enquiries concerning data protection: hems@finnhems.fi 

Controller of the code register (patients treated by the Vantaa base for helicopter emergency 
medical services) 
Name of organisation: HUS Acute, Medical Helicopter FinnHEMS 10 
Address: Vesikuja 9, FI-01530 Vantaa, Finland 
Email address for enquiries concerning data protection: jouni.nurmi@hus.fi 

Controller of the code register (patients treated by the Turku base for helicopter emergency 
medical services) 
Name of organisation: Turku University Hospital, surgery, intensive care, pain management, 
breathing support 
Address: P.O.Box 52, FI-20521 Turku, Finland 
Email address for enquiries concerning data protection: miretta.tommila@tyks.fi 

Controller of the code register (patients treated by the Tampere base for helicopter emergency 
medical services) 
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Name of organisation: Tampere University Hospital, Emergency Care 
Address: P.O.Box 2000, FI-33521 Tampere, Finland 
Email address for enquiries concerning data protection: heini.piiroinen@pshp.fi 

Controller of the code register (patients treated by the Oulu base for helicopter emergency 
medical services) 
Name of organisation: Kuopio University Hospital District, Emergency Department 
Address: Ensihoitokeskus, P.O.Box 20, FI-90029 OYS, Finland 
Email address for enquiries concerning data protection: lasse.raatiniemi@ppshp.fi 

Controller of the code register (patients treated by the Rovaniemi base for helicopter emergency 
medical services) 
Name of organisation: Lapland Hospital District, Emergency Care 
Address: Lentoasemankuja 18, FI-96930 Rovaniemi, Finland 
Email address for enquiries concerning data protection: simo.tukia@lshp.fi 

Controller of the code register (patients treated by the Kuopio base for helicopter emergency 
medical services) 
Name of organisation: Kuopio University Hospital District, Emergency Care 
Address: P.O.Box 100, FI-70029 KYS, Finland 
Email address for enquiries concerning data protection: pamela.hiltunen@kuh.fi 
 

You also have the right to file a complaint with the Data Protection Ombudsman, the authority 
responsible for data protection in Finland. 

Office of the Data Protection Ombudsman 
Visiting address: Ratapihantie 9 (6th floor), FI-00520 Helsinki; mailing address: P.O.Box 800, 
00521 Helsinki, Finland 
Switchboard: +358 29 566 6700 
Email (for registry): tietosuoja@om.fi  

Storage period for your personal data  

The storage period for your personal data is determined based on legislation and ethical research 
practices. Data and material related to this type of study will be stored for 10 years. 

Processing of your personal data  

In the study, your personal data is processed as follows: The attending physician or paramedic 
records information concerning the emergency medical care event in the study register. The 
research nurse informs the patient about the study, records their personal data in the key register 
and archives their consent form. The research nurse conducts phone interviews one month and 12 
months after the emergency medical care event and stores the information in the study register. 



   
 

HUS	Helsinki	University	Hospital		 18	October	2019	
Acute,	Medical	Helicopter 

BOPRA
S T U D Y

Avenir Next fonttityyppi, moderni ja 
raikas versio, selkeä. Aivot tässä 
kohtaa oikealla yläkulmassa. 

Data included in the study register that do not include personal identity codes, names or other 
direct personal data are analysed using statistical methods. At this point, individual patients are 
not identifiable. The study does not involve automatic processing of personal data (algorithms, 
profiling, etc.). 
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Study: Brain Oxygenation During Prehospital Anaesthesia – An observational study 

Informed consent from the patient for participation in the study 

I have received sufficient written and oral information about this study. I give my consent for the 
use of my patient data, data collected about my vital function levels during emergency medical 
care and data on my brain oxygenation levels in the study. Furthermore, I give my consent for the 
research staff to contact me about 30 days and 12 months after the emergency medical care 
event to make observations about my health and quality of life. 

I have been informed and am aware of the fact that I have the right to revoke my consent for 
participation in the study at any time before the end of the study, without needing to justify my 
decision in any way. I am aware of the fact that the data collected before participation is 
discontinued or consent is revoked may be used as part of the research material, as this is 
necessary for verifying the research results. 

 
________________________________ 
Place and time 
 
 
________________________________   __________________________ 
Name of the patient   Personal identity code of the patient 
 
 
_________________________________________________________________ 
Patient’s signature 
 
 
_________________________________________________________________ 
Patient’s email address and telephone number 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________ 
Signature and name of the recipient of the consent form 
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Tutkimus: Aivojen happeutuminen ensihoidon aikaisen anestesian aikana -havainnoiva tutkimus 

Tutkittavan tiedote tutkimuksesta (omaiselle) 

Teiltä pyydetään omaisenne osallistumista yllä mainittuun tutkimukseen. Tämä tiedote kuvaa 
tutkimusta ja omaisenne mahdollista osuutta siinä. Päätöksenne tutkimukseen osallistumisesta ei 
vaikuta omaisenne saamaan hoitoon nyt eikä tulevaisuudessa. 

Lukekaa rauhassa tämä tiedote. Jos Teillä on kysyttävää, voitte olla yhteydessä tutkijalääkäriin tai 
muuhun tutkimushenkilökuntaan (yhteystiedot löytyvät asiakirjan lopusta). Jos päätätte omaisenne 
osallistuvan tutkimukseen, Teitä pyydetään allekirjoittamaan viimeisellä sivulla oleva suostumus. 

Tutkimus on lääkäri- ja lääkintähelikoptereiden hoitamia kriittisesti sairaita potilaita koskeva 
havainnoiva tutkimus, joka toteutetaan kaikissa Suomen lääkäri- ja lääkintähelikoptereissa 
(Helsingin ja Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Pirkanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Savon ja 
Lapin sairaanhoitopiirit). Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, onko aivojen hapensaannin 
hetkellisellä vähenemisellä ensihoitovaiheessa toteutetun nukutuksen aikana yhteyttä potilaan 
toipumiseen. Tutkimus ei vaikuta omaisenne hoitoon, mutta auttaa kehittämään hoitomenetelmiä 
jatkossa entistä paremmiksi. 

Tutkimusorganisaatiot ovat valtiollisen lääkärihelikopteritoiminnan hallinnointiyhtiön FinnHEMS 
Oy:n tutkimus- ja kehitysyksikkö sekä HUS Helsingin yliopistollisen sairaalan HUS Akuutti. Tutkimus 
on tutkijalähtöinen eikä sillä ole toimeksiantajaa (esim. teollisuuden edustajaa). Tutkimuksen 
rekisterinpitäjä on FinnHEMS Oy, joka vastaa tutkimuksen yhteydessä tapahtuvan henkilötietojen 
käsittelyn lainmukaisuudesta. Tutkimuksesta vastaava henkilö on anestesiologian ja tehohoidon 
erikoislääkäri, dosentti Jouni Nurmi. 

Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusmenetelmät 

Eräs lääkärihelikopteritoiminnan keskeisimpiä toimenpiteitä on potilaan nukuttaminen ja 
hengitystien varmistaminen. Ensihoitolääkäri tai erikoiskoulutettu ensihoitaja on nukuttanut 
omaisenne sairaalan ulkopuolisen ensihoidon aikana. Hoidon aikana omaisenne aivojen 
hapensaantia on seurattu otsalle tarralla kiinnitetyn lähi-infrapunavaloa (NIRS) käyttävän laitteen 
avulla. Tutkimus ei ole vaikuttanut omaisenne saamaan hoitoon. 

Tutkimussuunnitelman mukaisesti tutkimukseen suostuvien potilaiden toimintakykyä selvitetään 
lyhyellä haastattelulla (karkea arvio neurologisesta toimintakyvystä) noin kuukauden kuluttua 
ensihoitotapahtumasta. Haastattelu toistetaan vuoden kuluttua ja tuolloin tehdään myös 
elämänlaatukysely (15 kysymystä). Mikäli potilas ei terveydentilansa vuoksi pysty vastaamaan 
kysymyksiin, esitetään ne potilaan lähiomaiselle. 
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Pyyntö osallistua tutkimukseen 

Tutkijat pyytävät lupaa käyttää omaisestanne ensihoitovaiheessa kerättyjä ja sairaalahoitojakson 
aikana sairauskertomukseen kirjattuja tietoja tutkimustarkoitusta varten. Lisäksi tutkijat pyytävät 
lupaanne, että tutkimushenkilökunta voi ottaa Teihin tai omaiseenne yhteyttä noin 30 vrk:n ja 12 
kk:n kuluttua omaisenne saamasta ensihoidosta ja kysyä omaisenne vointiin sekä elämänlaatuun 
liittyviä kysymyksiä. Tutkimukseen osallistumalla voitte auttaa vakavasti sairastuneiden tai 
vammautuneiden potilaiden hoitomenetelmien kehittämisessä. 

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista, eikä tutkimukseen osallistuminen tai osallistumatta 
jättäminen vaikuta omaisellenne annettavaan hoitoon. Teillä tai omaisellanne on oikeus milloin 
tahansa ja syytä ilmoittamatta keskeyttää tutkimukseen osallistuminen tai peruuttaa 
suostumuksenne tutkimukseen. Tutkimuksen keskeyttämisestä tai suostumuksen peruuttamisesta 
ei aiheudu kielteisiä seuraamuksia. Keskeyttämiseen tai suostumuksen peruuttamiseen mennessä 
kerättyjä tietoja voidaan käyttää osana tutkimusaineistoa. Se on välttämätöntä tutkimustulosten 
varmistamiseksi. 

Lisätietoja tutkimuksesta antavat: 

tutkimushoitaja  
Tuukka Toivonen 
FinnHEMS Oy, tutkimus ja kehitysyksikkö 
puhelin: 050 529 6612 
sähköposti: tuukka.toivonen@finnhems.fi 
 
tutkimuksesta vastaava lääkäri 
Jouni Nurmi, osastonlääkäri, dosentti 
HUS Akuutti, lääkärihelikopteri 
puhelin: 050 371 1983 
sähköposti: jouni.nurmi@hus.fi  

Tietojen luottamuksellisuus ja tietosuoja 

Tutkimuksessa omaisenne henkilöllisyys on ainoastaan tutkimushenkilökunnan tiedossa, ja he 
kaikki ovat salassapitovelvollisia. Kaikkia kerättäviä tietoja käsitellään koodattuina, eikä tietojanne 
omaisenne tietoja voida tunnistaa tutkimukseen liittyvistä tutkimustuloksista, selvityksistä tai 
julkaisuista. 

Tutkimuksessa käsitellään ja henkilötiedoista tallennetaan vain tutkimuksen tarkoituksen kannalta 
välttämättömät henkilötiedot. Omaisenne nimeä, henkilötunnusta, yhteystietoja tai mitään 
muutakaan henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tutkimustuloksissa ja muissa asiakirjoissa 
yksittäiseen potilaaseen viitataan vain tunnistekoodilla. Tutkimusrekisteristä vastaa tässä 
tutkimuksessa FinnHEMS Oy, eli FinnHEMS Oy on tutkimusrekisterin rekisterinpitäjä. 
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Tutkimusrekisteriä säilytetään tarkasti tietosuojatulla palvelimella, johon ulkopuolelta ei ole 
pääsyä. Tutkimusrekisteri ei sisällä henkilötunnusta, nimeä, tai muita suoraan yksilöiviä tietoja vaan 
yksilöivä tieto on koodatussa muodossa. Avainrekisteri, jonka avulla tutkimusrekisterin tiedot 
voidaan yhdistää henkilötietoihin sekä tutkittavilta saadut suostumukset säilytetään potilasta 
hoitaneen lääkärihelikopterin tukikohdassa sairaanhoitopiirin hallinnassa. Tutkimusrekisteriä 
säilytetään tutkimuksen päätyttyä 10 vuotta. Tutkimuksen rekisterinpitäjän on laadittava ja 
ylläpidettävä tutkimusrekisteristä erillistä, omaa selostetta (seloste käsittelytoimista). Teillä on 
oikeus saada tämä seloste tiedoksenne. Avainrekistereistä on laadittu samoin rekisteriseloste, joka 
teidän on oikeus nähdä. 

Omaisenne terveydentilaa koskevia ja tutkimuksen kannalta tarpeellisia tietoja voidaan kerätä 
myös ensihoitotapahtumaa seuranneen sairaalahoitojakson potilasasiakirjoista. Elossa oloa 
seurataan 12 kk ajan väestörekisterikeskuksen tiedoista henkilötunnuksen perusteella. 

Tutkimukseen liittyviä henkilötietoja ei luovuteta tutkimusta varten tutkimusorganisaatioiden 
ulkopuolelle. Tietoja luovutetaan tarvittavin osin viranomaisille, joilla on oikeus nähdä tietoja. 
Henkilötietoja ei missään tapauksessa luovuteta EU:n/ETA-alueen ulkopuolelle. 

Tutkimuksen rekisterinpitäjällä (FinnHEMS Oy) on oma tietosuojavastaava, joka seuraa 
tietosuojasääntöjen noudattamista. Lisäksi Suomessa tietosuojan toteutumista valvoo 
tietosuojavaltuutettu. 

Tutkimuksen oikeusperusta 

Tämä tutkimus ja siihen kuuluva henkilötietojen käsittely perustuu seuraaviin lainsäädäntöihin. 
Lisäksi tätä tutkimusta varten on tullut saada puoltava lausunto eettiseltä toimikunnalta. 
• EU tietosuoja-asetus 2016/679, 6 artikla 1 a), b) c) ja e) ja 9 artikla 3 a), g), i) ja j) kohdat 
• laki lääketieteellisestä tutkimuksesta 1999/488  

Lisäksi tätä tutkimusta ja henkilötietojen käsittelyä siinä koskevat myös terveydenhuoltolaki 
(1326/2010), laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992), laki terveydenhuollon 
ammattihenkilöistä (559/1994), laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999), 
henkilötietolaki (523/1999), ja arkistolaki (831/1994), huomioiden kuitenkin EU:n tietosuoja-
asetuksen yli kansallisen lainsäädännön menevät määräykset. 

Oikeutenne saada tietoja 

Voitte koska tahansa peruuttaa suostumuksenne. Teillä on myös oikeus pyytää omaisenne tietojen 
poistamista (”oikeus tulla unohdetuksi”) tai niiden käytön rajoittamista. Teillä on myös oikeus 
pyytää omaisenne tietojen oikaisemista tai täydentämistä (esimerkiksi, jos havaitsette niissä 
virheen tai ne ovat puutteellisia tai epätarkkoja). 

Voitte milloin tahansa ottaa yhteyttä ja tiedustella, säilytämmekö teitä koskevia tietoja, käsittelyn 
perusteesta, mistä olemme saaneet tietoja ja mihin tietoja on luovutettu. Teillä on oikeus saada 
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Koodirekisterin rekisterinpitäjä (Kuopion lääkärihelikopterin hoitamat potilaat) 
organisaation nimi: PSSHP ensihoito 
osoite: PL 100, 70029 KYS 
sähköpostiosoite tietosuojaa koskevia yhteydenottoja varten: pamela.hiltunen@kuh.fi 
 

Teillä on myös oikeus tehdä tietosuoja-asioissa valitus Suomessa tietosuojasta vastaavalle 
viranomaiselle eli tietosuojavaltuutetulle: 

Tietosuojavaltuutetun toimisto 
Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki, PL 800, 00521 Helsinki 
Puhelinvaihde: 029 566 6700 
Sähköposti (kirjaamo): tietosuoja@om.fi  

Tietojen säilytysaika  

Tutkimuspotilaan tietojen säilytysaikaa sääntelee lainsäädäntö sekä hyvä eettinen tutkimustapa. 
Tämän kaltaisen tutkimuksen tietojen ja materiaalin säilytysaika on 10 vuotta. 

Omaisenne tietojen käsittely  

Tutkimuksessa omaisenne tietoja käsitellään seuraavasti. Hoitava lääkäri tai ensihoitaja kirjaa 
ensihoitotapahtumaa koskevat tiedot tutkimusrekisteriin. Tutkimushoitaja informoi potilasta 
tutkimuksesta, kirjaa henkilötiedot avainrekisteriin sekä arkistoi suostumuslomakkeen. 
Tutkimushoitaja tekee puhelinhaastattelun yhden ja 12 kuukauden kuluttua ensihoitotapahtumasta 
ja tallentaa tiedot tutkimusrekisteriin. Tutkimusrekisterin tietoja, jotka eivät sisällä henkilötunnusta, 
nimeä tai muita suoria henkilötietoja, analysoidaan tilastollisin menetelmin. Tässä vaiheessa 
yksittäiset potilaat eivät ole tunnistettavissa. Tutkimuksessa henkilötietoja ei käsitellä 
automatisoidusti (algoritmit, profilointi tms.). 
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Tutkimus: Aivojen happeutuminen ensihoidon aikaisen anestesian aikana -havainnoiva tutkimus 

Omaisen antama tietoinen suostumus tutkimukseen osallistumisesta 

Olen saanut riittävästi sekä kirjallista että suullista tietoa tästä tutkimuksesta. Suostun siihen, että 
omaiseni potilastietoja ja ensihoitotilanteessa kerättyjä elintoimintojeni arvoja sekä aivojen 
happeutumisarvoja saa käyttää tutkimuksessa. Suostun myös siihen, että tutkimushenkilökunta saa 
ottaa minuun tai omaiseeni yhteyttä kartoittaakseen omaiseni vointia ja elämänlaatua noin 30 vrk:n 
ja 12 kk:n kuluttua ensihoitotilanteesta. 

Olen saanut informaatiota ja olen tietoinen, että minulla on oikeus milloin tahansa ennen 
tutkimuksen päättymistä peruuttaa suostumukseni tutkimukseen osallistumiseen syytä 
ilmoittamatta. Olen tietoinen, että keskeyttämiseen tai suostumuksen peruuttamiseen mennessä 
kerättyjä tietoja voidaan käyttää osana tutkimusaineistoa, sillä se on välttämätöntä 
tutkimustulosten varmistamiseksi. 

 
________________________________ 
Paikka ja aika 
 
 
________________________________   __________________________ 
Potilaan nimi   Potilaan henkilötunnus 
 
 
________________________________    
Suostumuksen antajan nimi   
 
 
_________________________________________________________________ 
Suostumuksen antajan allekirjoitus 
 
 
_________________________________________________________________ 
Suostumuksen antajan sähköpostiosoite ja puhelinnumero 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________ 
Suostumuksen vastaanottajan allekirjoitus ja nimenselvennys 
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Studie: Syresättning av hjärnan under anestesi vid prehospital akutsjukvård – observationsstudie 

Information om studien (för den anhöriga) 

Ni ombeds ge Ert samtycke till att Er anhöriga deltar i ovannämnda studie. Informationen i det här 
brevet beskriver studien och Er anhörigas eventuella del i den. Ert beslut om deltagande i studien 
påverkar inte den vård Er anhöriga får varken nu eller i framtiden. 

Läs informationen i lugn och ro. Om Ni har frågor kan Ni kontakta forskningsläkaren eller den 
övriga forskningspersonalen (kontaktinformationen finns längst ned i dokumentet). Om Ni beslutar 
att Er anhöriga ska delta i studien, ombeds Ni underteckna samtyckesblanketten på sista sidan. 

Studien är en observationsstudie om kritiskt sjuka patienter som vårdats i läkar- och 
sjukvårdshelikoptrar. Studien genomförs vid alla läkar- och sjukvårdshelikoptrar i Finland 
(Helsingfors och Nylands, Egentliga Finlands, Birkalands, Norra Österbottens, Norra Savolax och 
Lapplands sjukvårdsdistrikt). Syftet med studien är att utreda huruvida det finns kopplingar mellan 
patientens återhämtning och en temporär reduktion av syretillförseln till hjärnan vid sövning inom 
prehospital akutsjukvård. Studien påverkar inte den vård Er anhöriga får men bidrar till att 
behandlingsmetoderna kan utvecklas och i framtiden bli allt bättre. 

De organisationer som står för studien är enheten för forskning och utveckling vid det statliga 
administrativa bolaget för läkarhelikopterverksamhet FinnHEMS Oy samt HUS Akut. Studien är 
forskardriven och har ingen uppdragsgivare (exempelvis industriföreträdare). FinnHEMS Oy är 
personuppgiftsansvarig för studien och ansvarar för att all personuppgiftsbehandling i anknytning 
till studien sker enligt lagen. Ansvarig för studien är docent Jouni Nurmi, specialistläkare inom 
anestesiologi och intensivvård. 

Syftet med studien och undersökningsmetoder 

En av de mest centrala åtgärderna inom läkarhelikopterverksamheten är att söva patienter och 
öppna luftvägarna. En akutläkare eller specialutbildad sjukskötare har sövt Er anhöriga under 
prehospital akutsjukvård. Medan Er anhöriga vårdades iakttogs syresättningen av hennes eller 
hans hjärna med en apparat för nära infraröd spektroskopi (NIRS), vilken fästes på patientens 
panna. Studien påverkade inte vården av Er anhöriga. 

I enlighet med planen för studien kommer funktionsförmågan hos dem som samtycker till studien 
att utredas genom en kort intervju (en grov bedömning av den neurologiska funktionsförmågan). 
Intervjun görs omkring en månad efter akutsjukvårdstillfället. Intervjun upprepas om ett år. Då 
ställs även frågor om livskvaliteten (formulär med 15 frågor). Om patienten på grund av sitt 
hälsotillstånd inte kan besvara frågorna, ställs de till patientens anhöriga. 
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Förfrågan om deltagande i studien 

Forskarna ber om Ert tillstånd att i forskningssyfte använda de uppgifter som samlades in om Er 
anhöriga under den prehospitala akutsjukvården och de uppgifter som fördes in i patientjournalen 
under hennes eller hans sjukhusvistelse. Dessutom ber forskarna om Ert tillstånd för att 
studiepersonalen ska kunna kontakta Er eller Er anhöriga efter omkring 30 dygn och 12 månader 
efter händelsen för att ställa frågor om hur Er anhöriga mår och om hennes eller hans livskvalitet. 
Genom att delta i studien kan Ni bidra till att vårdmetoderna för allvarligt sjuka eller skadade 
patienter utvecklas. 

Det är frivilligt att delta i studien, och den vård Er anhöriga får påverkas inte av huruvida hon eller 
han deltar eller inte. Ni eller Er anhöriga har rätt att avbryta deltagandet i studien eller återkalla 
Ert samtycke när som helst och utan att uppge någon orsak. Inga negativa konsekvenser följer av 
att Ni avbryter deltagandet i studien eller återkallar Ert samtycke. De data som samlats in innan Ni 
avbrutit deltagandet eller återkallat Ert samtycke kan användas som forskningsmaterial. Detta är 
nödvändigt för att säkerställa forskningsresultaten. 

Mer information om undersökningen ger 

forskningssjukskötare  
Tuukka Toivonen 
FinnHEMS Oy, enheten för forskning och utveckling 
telefon: 050 529 6612 
e-post: tuukka.toivonen@finnhems.fi 
 
ansvarig läkare för studien 
Jouni Nurmi, avdelningsläkare, docent 
HUS Akut, Läkarhelikoptern 
telefon: 050 371 1983 
e-post: jouni.nurmi@hus.fi  

Sekretess och dataskydd 

Endast studiepersonalen känner till patientens identitet och de omfattas alla av tystnadsplikt. All 
information som samlas in om Er anhöriga behandlas i kodad form, och uppgifter om Er anhöriga 
kan inte identifieras utgående från forskningsresultaten, utredningar eller publikationer med 
anknytning till studien. 

Enbart de personuppgifter som är nödvändiga med tanke på studiens syfte behandlas och sparas 
inom ramarna för studien. Varken namn, personbeteckning, kontaktuppgifter eller andra 
personuppgifter om Er anhöriga lämnas ut till utomstående. I forskningsresultaten och andra 
dokument görs hänvisningar till patienten enbart i form av ett kodnummer. FinnHEMS Oy 
ansvarar för registret för studien och är med andra ord personuppgiftsansvarig för registret. 
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Registret förvaras på en server som omfattas av noggrant dataskydd och till vilken utomstående 
inte har åtkomst. Registret innehåller varken personbeteckning, namn eller andra uppgifter med 
vilka enskilda individer direkt kan identifieras, utan den individuella informationen är kodad. 
Nyckelregistret, med vilket uppgifterna i studiens register kan kopplas till personuppgifterna och 
samtyckesdokumenten från patienterna, förvaras i sjukvårdsdistriktets kontroll vid den 
behandlande läkarens läkarhelikopterbas. Registret för studien förvaras i tio år efter att studien 
avslutats. Den personuppgiftsansvarige för studien ska upprätta och administrera ett specifikt 
register separat från studiens register (register över behandlingen). Ni har rätt att få tillgång till 
detta register. Också för nyckelregistret har en registerbeskrivning upprättats och Ni har rätt att få 
se den. 

Sådan information om Er anhörigas hälsotillstånd som är relevant för studien kan också samlas in 
ur patienthandlingar om en sjukhusvistelse som följt på akutsjukvårdstillfället. Patienternas 
överlevnad iakttas under 12 månader med personbeteckningen i Befolkningsregistercentralens 
datasystem. 

Personuppgifter i anknytning till studien lämnas inte ut i forskningssyfte till parter utanför 
forskningsorganisationen. Informationen lämnas till de delar som krävs ut till myndigheter med 
rätt att granska uppgifterna. Personuppgifter lämnas under inga omständigheter ut till länder 
utanför EU/EES. 

Den personuppgiftsansvarige för studien (FinnHEMS Oy) har ett eget dataskyddsombud som 
ansvarar för att dataskyddsreglerna iakttas. I Finland övervakar dessutom dataombudsmannen att 
dataskyddet efterlevs. 

Den rättsliga grunden för studien 

Denna studie och den behandling av personuppgifter som ingår i studien baserar sig på följande 
lagstiftning. För studien har dessutom krävts att den etiska kommittén ger ett utlåtande som 
förordar den. 
• EU:s dataskyddsförordning 2016/679, artikel 6 punkterna 1 a), b) c) och e) och artikel 9 
punkterna 3 a), g), i) och j) 
• lagen om medicinsk forskning 1999/488  

Dessutom omfattas studien och den åtföljande personuppgiftsbehandlingen också av hälso- och 
sjukvårdslagen (1326/2010), lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992), lagen om 
yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994), lagen om offentlighet i 
myndigheternas verksamhet (621/1999), personuppgiftslagen (523/1999) och arkivlagen 
(831/1994), dock med beaktande av bestämmelserna i EU:s dataskyddsförordning som har 
företräde framför den nationella lagstiftningen. 

Er rätt till information 
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Ni kan när som helst återkalla Ert samtycke. Ni har också rätt att begära att uppgifterna om Er 
anhöriga raderas (”rätten att bli bortglömd”) eller att användningen av dem begränsas. Ni har 
dessutom rätt att begära att uppgifterna om Er anhöriga rättas eller kompletteras (till exempel i 
det fall att Ni observerar fel eller om uppgifterna är bristfälliga eller inexakta). 

Ni kan när som helst ta kontakt och fråga oss huruvida vi förvarar uppgifter om Er anhöriga, om 
grunderna till behandlingen, varifrån vi har fått uppgifterna och till vilka parter information lämnats 
ut. Ni har rätt att få uppgifterna kostnadsfritt och inom rimlig tid (inom en månad från det att Ni 
begärt ut dem). Om Er informationsbegäran är mycket omfattande eller om det av någon annan 
grundad anledning är mycket komplicerat att samla in informationen kan tidsfristen förlängas med 
högst två (2) månader. Om tidsfristen förlängs skickas alltid ett meddelande med motivering. Den 
begärda informationen skickas till Er skriftligen, men också elektronisk leverans är möjlig om Ni 
begär det och Er identitet kan fastställas. Uppgifterna kan även ges muntligt, men det förutsätter 
att Er identitet kan fastställas tillförlitligt. 

I dataskyddsärenden rekommenderar vi att Ni i första hand kontaktar den ansvarige för studien 
eller forskningsteamet. 

Personuppgiftsansvarige för studiens register: 
organisationens namn: FinnHEMS Oy 
adress: WTC Helsinki Airport, Pilotvägen 3, 01530 Vanda 
e-postadress för ärenden som gäller dataskyddet: hems@finnhems.fi 

Personuppgiftsansvarig för kodregistret (patienter som vårdats i läkarhelikoptern i Vanda): 
organisationens namn: HUS Akut, Läkarhelikoptern FinnHEMS 10 
adress: Vattengränden 9, 01530 Vanda 
e-postadress för ärenden som gäller dataskyddet: jouni.nurmi@hus.fi 

Personuppgiftsansvarig för kodregistret (patienter som vårdats i läkarhelikoptern i Åbo): 
organisationens namn: Åbo universitetscentralsjukhus ÅUCS, perioperativa tjänster, intensivvård, 
smärtbehandling och andningsstöd 
adress: PB 52, 20521 Åbo 
e-postadress för ärenden som gäller dataskyddet: miretta.tommila@tyks.fi 

Personuppgiftsansvarig för kodregistret (patienter som vårdats i läkarhelikoptern i Tammerfors): 
organisationens namn: Tammerfors universitetssjukhus TAYS, prehospital akutsjukvård 
adress: PB 2000, 33521 Tammerfors 
e-postadress för ärenden som gäller dataskyddet: heini.piiroinen@pshp.fi 

Personuppgiftsansvarig för kodregistret (patienter som vårdats i läkarhelikoptern i Uleåborg): 
organisationens namn: Centralen för prehospital akutsjukvård i Norra Savolax sjukvårdsdistrikt 
PSSHP 
adress: Centralen för prehospital akutsjukvård, PB 20, 90029 OYS 
e-postadress för ärenden som gäller dataskyddet: lasse.raatiniemi@ppshp.fi 
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Personuppgiftsansvarig för kodregistret (patienter som vårdats i läkarhelikoptern i Rovaniemi): 
organisationens namn: Lapplands sjukvårdsdistrikt, prehospital akutsjukvård 
adress: Lentoasemankuja 18, 96930 Rovaniemi 
e-postadress för ärenden som gäller dataskyddet: simo.tukia@lshp.fi 

Personuppgiftsansvarig för kodregistret (patienter som vårdats i läkarhelikoptern i Kuopio): 
organisationens namn: Norra Savolax sjukvårdsdistrikt PSSHP, prehospital akutsjukvård 
adress: PB 100, 70029 KYS 
e-postadress för ärenden som gäller dataskyddet: pamela.hiltunen@kuh.fi 
 

Ni har också rätt att lämna in klagomål i dataskyddsärenden till den myndighet i Finland som 
ansvarar för dataskyddet, det vill säga dataombudsmannen: 

Dataombudsmannens byrå 
Bangårdsvägen 9, 6 vån., 00520 Helsingfors, PB 800, 00521 Helsingfors 
Telefonväxel: 029 566 6700 
E-post (registratorskontoret): tietosuoja@om.fi  

Lagringstid för uppgifterna  

Lagringstiden för uppgifterna regleras av lagstiftningen och god forskningssed. Lagringstiden för 
uppgifter och material inom en studie av den här typen är 10 år. 

Behandling av uppgifterna om Er anhöriga  

Uppgifter om Er anhöriga behandlas i studien på det sätt som beskrivs i det följande. Den 
behandlande läkaren eller förstavårdaren antecknar uppgifterna om akutsjukvårdstillfället i 
registret för studien. Forskningssjukskötaren informerar patienten om studien, antecknar 
personuppgifterna i nyckelregistret och arkiverar samtyckesblanketten. Forskningssjukskötaren 
gör en telefonintervju om 12 månader efter akutsjukvårdstillfället och sparar uppgifterna i registret 
för studien. Uppgifterna i registret innefattar inte personbeteckning, namn eller andra direkta 
personuppgifter och de analyseras med statistiska metoder. I det här skedet kan inte enskilda 
patienter identifieras. Personuppgifterna behandlas inte automatiserat inom studien (algoritmer, 
profilering o.d.). 
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Studie: Syresättning av hjärnan under anestesi vid prehospital akutsjukvård – observationsstudie 

Den anhörigas informerade samtycke till deltagande i studien 

Jag har fått tillräcklig information om studien såväl skriftligen som muntligen. Jag samtycker till att 
min anhörigas patientuppgifter samt vitalparametrar som samlats in under den prehospitala 
akutsjukvården och värdena på hjärnans syresättning får användas i studien. Jag samtycker också 
till att studiepersonalen får kontakta mig eller patienten för att kartlägga hur patienten mår och 
hur hennes eller hans livssituation ser ut om 30 dygn respektive 12 månader efter 
akutsjukvårdstillfället. 

Jag har fått information och är medveten om att jag har rätt att återkalla mitt samtycke när som 
helst innan studien upphör och utan att uppge någon orsak. Jag förstår att uppgifter som samlats 
in innan jag avbryter min medverkan eller återkallar mitt samtycke kan användas i 
forskningsmaterialet, eftersom det är nödvändigt för att säkerställa forskningsresultaten. 

 
________________________________ 
Ort och datum 
 
 
________________________________   __________________________ 
Patientens namn   Patientens personbeteckning 
 
 
________________________________    
Samtyckesgivarens namn   
 
 
_________________________________________________________________ 
Samtyckesgivarens underskrift 
 
 
_________________________________________________________________ 
Samtyckesgivarens e-postadress och telefonnummer 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________ 
Samtyckesmottagarens underskrift och namnförtydligande 
 



   
 

HUS	Helsinki	University	Hospital		 18	October	2019	
Acute,	Medical	Helicopter 

BOPRA
S T U D Y

Avenir Next fonttityyppi, moderni ja 
raikas versio, selkeä. Aivot tässä 
kohtaa oikealla yläkulmassa. 

 

Study: Brain Oxygenation During Prehospital Anaesthesia – An observational study 

Information for research subjects (next of kin) 

We are asking your next of kin to participate in the study mentioned above. This bulletin 
describes the study and your next of kin’s possible contribution. Your decision on participating in 
the study will not affect your next of kin’s current of future treatment. 

Please read this bulletin carefully. If you have questions, you can contact the research physician or 
other members of the research staff (their contact details are provided at the end of this 
document). If you decide that your next of kin will participate in the study, you are asked to sign 
the consent form on the last page. 

The study is an observational study concerning critically ill patients who are provided with 
helicopter emergency medical services. The study covers all medical helicopters with doctors or 
paramedics on board in Finland (Helsinki and Uusimaa Hospital District, Hospital District of 
Southwest Finland, Pirkanmaa Hospital District, Northern Ostrobothnia Hospital District, Kuopio 
University Hospital District and Lapland Hospital District). The purpose of the study is to examine 
whether a momentary decrease in brain oxygen supply during anaesthesia in emergency medical 
care is connected to the patient’s recovery. The study will not affect your next of kin’s treatment, 
but it will help us to develop even more effective treatment methods in the future. 

The research organisations involved in the study are the research and development unit of 
FinnHEMS, the company responsible for the management of helicopter emergency medical 
services in Finland, and the HUS Acute organisation of Helsinki University Hospital. The study is 
researcher-driven and has not been commissioned by a third party (such as a representative of an 
industry). FinnHEMS is serving as the data controller of the study. The controller is responsible for 
ensuring that personal data is processed lawfully in connection with the study. The person 
responsible for the study is Associate Professor Jouni Nurmi, Specialist in Anaesthesiology and 
Intensive Care. 

Purpose of the study and research methods 

One of the key procedures in helicopter emergency medical services is giving anaesthesia to the 
patient and ensuring that their airway is clear. An emergency care physician or a paramedic with 
special training has given your next of kin anaesthesia during emergency medical care outside a 
hospital environment. During your next of kin’s treatment, their brain oxygen supply has been 
monitored using a near-infrared spectroscopy (NIRS) device attached with an adhesive pad to 
their forehead. The study has not affected your next of kin’s treatment. 

In accordance with the research plan, the ability to function of the patients who choose to 
participate in the study will be monitored by means of a short interview (a rough estimate of their 
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neurological function) about a month after the emergency medical care event. The interview will 
be repeated after twelve months, when it will also include a quality-of-life survey (15 questions). If 
the patient is unable to answer the questions because of the state of their health, the questions 
will be posed to their next of kin. 

Request to participate in the study 

The researchers are requesting permission to use the data collected about your next of kin during 
the emergency medical care phase, as well as the data recorded in their case history during the 
hospital treatment phase, for research purposes. In addition, the researchers are requesting your 
permission for the research staff to contact you or your next of kin about 30 days and 12 months 
after your next of kin’s emergency medical care and ask questions related to your next of kin’s 
health and quality of life. By participating in the study, you can help us to develop treatment 
methods for seriously ill or injured patients. 

Participation in the study is voluntary, and your decision to participate or not to participate will not 
affect your next of kin’s treatment. You or your next of kin have the right to discontinue 
participation or revoke consent at any time, without needing to justify the decision in any way. 
There will be no consequences of discontinuing participation or revoking consent. The data 
collected before you discontinue your participation or revoke your consent may be used as part of 
the research material. This is necessary for verifying the research results. 

More information about the study is available from: 

Research Nurse  
Tuukka Toivonen 
FinnHEMS, Research and Development Unit 
Tel. +358 50 529 6612 
Email: tuukka.toivonen@finnhems.fi 
 
Principal Investigator 
Jouni Nurmi 
MD, Associate Professor, Specialist of Anesthesia and Intensive Care 
HUS Acute, Medical Helicopter 
Tel. +358 50 371 1983 
Email: jouni.nurmi@hus.fi  

Data protection and confidentiality of data 

In the study, your next of kin’s identity is known only to the research staff, and all members of the 
research staff are bound by a confidentiality obligation. All the data collected about your next of 
kin will be processed in an encoded form, and your next of kin’s data cannot be identified from 
results, reports or publications related to the study. 
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In the study, personal data will be processed and stored only to the extent necessary for the 
purpose of the study. Your next of kin’s name, personal identity code, contact details or any other 
personal data will not be disclosed to third parties. In the research results and other documents, 
individual patients will only be referred to using identifier codes. In this study, FinnHEMS is 
responsible for the study register, meaning that FinnHEMS is serving as the controller of the study 
register. 

The study register is stored on a carefully protected server that cannot be accessed by third 
parties. The study register does not contain personal identity codes, names or other direct 
identification information. Such data is stored in an encoded form. The key register, with which 
the data in the study register can be connected to personal data, along with data concerning 
consent from the patients, is stored at the helicopter base that provided emergency medical care 
to the patient, under the control of the local hospital district. The study register will be stored for 
ten years after the end of the study. The data controller of the study register must prepare and 
maintain a record separately from the study register (record of processing activities). You have the 
right to obtain this record for your information. A register data description has also been prepared 
for the key register, and you have the right to review this description. 

Data concerning your next of kin’s health, as well as data necessary for the study, may also be 
collected from the patient documents related to your next of kin’s hospital treatment period after 
the emergency medical care event. Your survival will be monitored for 12 months from Population 
Register Centre data based on your personal identity code. 

Personal data related to the study will not be disclosed to third parties outside the research 
organisations for research or other purposes. Data will only be disclosed, to the necessary extent, 
to the authorities that are entitled to review the data. Personal data will not be transferred to non-
EU or non-EEA countries under any circumstances. 

The data controller of the study (FinnHEMS) has a data protection officer, who monitors 
compliance with data protection regulations. In addition, the Data Protection Ombudsman 
monitors the implementation of data protection in Finland. 

Legal basis for the study 

This study and the personal data processing included in the study are based on the following 
laws. In addition, this study required a favourable statement from the ethical committee. 
• EU General Data Protection Regulation (2016/679): Article 6, paragraphs 1 (a), 1 (b), 1 (c) and 1 
(e); and Article 9, paragraphs 3 (a), 3 (g), 3 (i) and 3 (j) 
• Medical Research Act (1999/488)  

In addition, this study and the personal data processing included in the study are subject to the 
following laws: Health Care Act (1326/2010), Act on the Status and Rights of Patients (785/1992), 
Act on Health Care Professionals (559/1994), Act on the Openness of Government Activities 
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(621/1999), Personal Data Act (523/1999) and Archives Act (831/1994), taking into account 
provisions of the General Data Protection Regulation that overrule national laws. 

Your right to obtain information 

You can revoke your consent at any time. You also have the right to ask for your next of kin’s 
personal data to be erased (‘right to be forgotten’) or to restrict the use of their personal data. In 
addition, you have the right to ask for your next of kin’s personal data to be rectified or 
completed (if you detect an error, for example, or notice that their personal data is incomplete or 
inaccurate). 

You can contact us at any time to enquire whether we have stored data concerning you, and to 
enquire about our grounds for processing personal data and the source of the personal data, as 
well as about the parties to which we have disclosed data. You have the right to receive this 
information free of charge and within a reasonable period (within one month of your request). If 
your request for data is very extensive or the collection of data is very complicated for some other 
reason, this period may be extended by no more than two (2) months. You will be informed of any 
such extension and will also be informed about the reasons for the delay. The information will be 
provided to you in writing, but it can also be provided electronically if you so request and your 
identity can be verified. The information can also be provided orally if your identity can be verified 
reliably. 

If you have questions about data protection, we recommend that you contact the person 
responsible for the study or the research team. 

Controller of the study register 
Name of organisation: FinnHEMS Oy 
Address: WTC Helsinki Airport, Lentäjäntie 3, FI-01530 Vantaa, Finland 
Email address for enquiries concerning data protection: hems@finnhems.fi 

Controller of the code register (patients treated by the Vantaa base for helicopter emergency 
medical services) 
Name of organisation: HUS Acute, Medical Helicopter FinnHEMS 10 
Address: Vesikuja 9, FI-01530 Vantaa, Finland 
Email address for enquiries concerning data protection: jouni.nurmi@hus.fi 

Controller of the code register (patients treated by the Turku base for helicopter emergency 
medical services) 
Name of organisation: Turku University Hospital, surgery, intensive care, pain management, 
breathing support 
Address: P.O.Box 52, FI-20521 Turku, Finland 
Email address for enquiries concerning data protection: miretta.tommila@tyks.fi 
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Controller of the code register (patients treated by the Tampere base for helicopter emergency 
medical services) 
Name of organisation: Tampere University Hospital, Emergency Care 
Address: P.O.Box 2000, FI-33521 Tampere, Finland 
Email address for enquiries concerning data protection: heini.piiroinen@pshp.fi 

Controller of the code register (patients treated by the Oulu base for helicopter emergency 
medical services) 
Name of organisation: Kuopio University Hospital District, Emergency Department 
Address: Ensihoitokeskus, P.O.Box 20, FI-90029 OYS, Finland 
Email address for enquiries concerning data protection: lasse.raatiniemi@ppshp.fi 

Controller of the code register (patients treated by the Rovaniemi base for helicopter emergency 
medical services) 
Name of organisation: Lapland Hospital District, Emergency Care 
Address: Lentoasemankuja 18, FI-96930 Rovaniemi, Finland 
Email address for enquiries concerning data protection: simo.tukia@lshp.fi 

Controller of the code register (patients treated by the Kuopio base for helicopter emergency 
medical services) 
Name of organisation: Kuopio University Hospital District, Emergency Care 
Address: P.O.Box 100, FI-70029 KYS, Finland 
Email address for enquiries concerning data protection: pamela.hiltunen@kuh.fi 

You also have the right to file a complaint with the Data Protection Ombudsman, the authority 
responsible for data protection in Finland. 

Office of the Data Protection Ombudsman 
Visiting address: Ratapihantie 9 (6th floor), FI-00520 Helsinki; mailing address: P.O.Box 800, FI-
00521 Helsinki, Finland 
Switchboard: +358 29 566 6700 
Email (for registry): tietosuoja@om.fi  

Storage period for personal data  

The storage period for research patients’ personal data is determined based on legislation and 
ethical research practices. Data and material related to this type of study will be stored for 10 
years. 

Processing of your next of kin’s personal data  

In the study, your next of kin’s personal data is processed as follows: The attending physician or 
paramedic records information concerning the emergency medical care event in the study 
register. The research nurse informs the patient about the study, records their personal data in the 
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key register and archives their consent form. The research nurse conducts phone interviews one 
month and 12 months after the emergency medical care event and stores the information in the 
study register. Data included in the study register that do not include personal identity codes, 
names or other direct personal data are analysed using statistical methods. At this point, 
individual patients are not identifiable. The study does not involve automatic processing of 
personal data (algorithms, profiling, etc.). 
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Study: Brain Oxygenation during Prehospital Anesthesia – An observational study 

Informed consent from the patient’s next of kin for participation in the 
study 

I have received sufficient written and oral information about this study. I give my consent for the 
use of my next of kin’s patient data, data collected about their vital function levels during 
emergency medical care and data on their brain oxygenation levels in the study. Furthermore, I 
give my consent for the research staff to contact me or my next of kin about 30 days and 12 
months after the emergency medical care event to make observations about my next of kin’s 
health and quality of life. 

I have been informed and am aware of the fact that I have the right to revoke my consent for 
participation in the study at any time before the end of the study, without needing to justify my 
decision in any way. I am aware of the fact that the data collected before participation is 
discontinued or consent is revoked may be used as part of the research material, as this is 
necessary for verifying the research results. 

 
________________________________ 
Place and time 
 
 
________________________________   __________________________ 
Name of the patient   Personal identity code of the patient 
 
 
________________________________    
Name of the provider of consent   
 
 
_________________________________________________________________ 
Signature of the provider of consent 
 
 
_________________________________________________________________ 
Email address and telephone number of the provider of consent 
 
 
 
 
_________________________________________________________________ 
Signature and name of the recipient of the consent form 
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Study: Brain Oxygenation During Prehospital Anaesthesia – An observational study 

Informed consent from the patient for participation in the study 

I have received sufficient written and oral information about this study. I give my consent for the 
use of my patient data, data collected about my vital function levels during emergency medical 
care and data on my brain oxygenation levels in the study. Furthermore, I give my consent for the 
research staff to contact me about 30 days and 12 months after the emergency medical care 
event to make observations about my health and quality of life. 

I have been informed and am aware of the fact that I have the right to revoke my consent for 
participation in the study at any time before the end of the study, without needing to justify my 
decision in any way. I am aware of the fact that the data collected before participation is 
discontinued or consent is revoked may be used as part of the research material, as this is 
necessary for verifying the research results. 

 
________________________________ 
Place and time 
 
 
________________________________   __________________________ 
Name of the patient   Personal identity code of the patient 
 
 
_________________________________________________________________ 
Patient’s signature 
 
 
_________________________________________________________________ 
Patient’s email address and telephone number 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________ 
Signature and name of the recipient of the consent form 
 


