Samarbetsavtal mellan Rökstoppsprojektet
och tobaksavvänjningsenheter
Följande samarbetsavtal ingås mellan Rökstoppsprojektet och denna tobaksavvänjningsenhet:
Namn på enhet:
Kontaktperson:
Institution:

Enhetsnummer

tilldelas av Rökstoppsprojektet

Avdelning:
Adress:
Postnr:

Stad:

Region:

Kommun:

Tlf.nr:
E-mail:
Avtalen träder i kraft så snart bägge parter har undertecknat, och avtalen är inte tidsbegränsade.
Avtalen kan sägas upp skriftligt av bägge parter med 3 månaders varsel från den 1a dagen i månaden.
Avtal i samband med redan levererade data kan inte sägas upp.

Förpliktelser för tobaksavvänjningsenheten:
•
•

•

•
•

•

Tobaksavvänjningsenheten förpliktigar sig till att inkludera alla deltagare i organiserad
tobaksavvänjning vid enheten. En deltagare är en person, som har deltagit i minst ett möte.
Tobaksavvänjningsenheten förpliktigar sig till att leverera brevet ”Information till
forskningspersonerna” till alla, som deltar i tobaksavvänjning. Endast deltagare som har gett
sitt skriftliga samtycke till att deltaga i forskningsprojektet, får registreras i databasen.
Tobaksavvänjningsenheten förpliktigar sig till att fylla i Rökstoppsbasens
standardblanketter, dvs. en behandlingsblankett per förlopp samt en patientblankett för
varje deltagare.
Tobaksavvänjningsenheten överlåter rätten till bearbetning, användning, avrapportering och
publicering av data till Rökstoppsprojektet.
De enskilda tobaksavvänjningsenheterna kan använda sina egna data till egna publikationer i
diverse bidragsansökningar samt till avrapporteringar till lokala bidragsgivare, deltagare och
intressenter.
Tobaksavvänjningsenheten ger tillåtelse till att resultaten får offentliggöras på
Rökstoppsprojektets hemsida och i rapporter, dvs att tobaksavvänjningsenhetens namn
framgår tillsammans med resultaten.

Samarbetsavtal mellan Rökstoppsprojektet
och tobaksavvänjningsenheter
Förpliktelser för Rökstoppsprojektet:
•
•

•
•
•

Så snart de tekniska förutsättningarna är klara förpliktigar Rökstoppsprojektet sig att vid
behov leverera utdrag till den enskilda tobaksavvänjningsenheten av dess egna rådata.
Så snart tekniken är redo förpliktigar Rökstoppsprojektet sig till att fortlöpande leverera
tekniska standardrapporter med viktiga uppgifter om utvalda indikatorer. Varje
tobaksavvänjningsenhet kommer kunna jämföra dessa uppgifter med det nationella
genomsnittet.
Rökstoppsprojektet förpliktigar sig till att utarbeta en årsrapport över resultaten av de data
som är registrerade i databasen.
Rökstoppsprojektet förpliktigar sig till att säkra, att enskilda deltagare inte kan identifieras i
avrapporteringen.
Rökstoppsprojektet förpliktigar sig till att genomföra systematisk telefonuppföljning på alla
deltagare efter 6 månader, detta i enlighet med ”Riktlinjerna för uppföljning i
Rökstoppsprojektet”.

Den enskilda enheten ska använda de standardiserade blanketterna från Rökstoppsprojektet:
• Behandlingsblankett
• Patientblankett för deltagare
Blanketterna kan nedladdas på Rökstoppsprojektets hemsida: www.rokstoppsprojektet.org.
Ytterligare formulär får användas för eget bruk, men ska inte skickas till Rökstoppsprojektet, och
kommer varken bli registrerade eller bearbetade i Rökstoppsprojektet.
Om Rökstoppsprojektet övergår till en annan regi, kommer data bli överförda till denna.
Det förväntas, att tobaksavvänjningsenheten är förtrogen med upplysningarna om
Rökstoppsprojektet, som skickas efter att avtalet är undertecknat.

För den deltagande tobaksavvänjningsenheten:

Datum:
Underskrift

För Rökstoppsprojektet:

Datum:
Underskrift

