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1. Indhentelse af samtykke via RedCap
Det er godkendt at Informationssikkerhed i CIMT, at man må indhente samtykke til et forskningsprojekt i
REDCap, ved at sende en survey til E-boks, hvor man beder deltageren om samtykke til at deltage i et
projekt.
Indhentelse af samtykke via RedCap foregår ved som følger
•

Der sendes et unikt link til RedCap til borgerens e-boks

•

Borgeren logger på e-boks med NemID

•

Borgeren trykker på det unikke link til RedCap

•

Borgeren (som nu er verificeret via NemID login til e-boks) kommer ind i RedCap og bekræfter her sit
samtykke (+ skriver under med den digitale device)

•

Alt forsendelse mellem e-boks og RedCap er krypteret

Det er Sektion for Informationssikkerheds vurdering, at den verifikation af borgeren, som sker, fordi
borgeren skal logge på e-boks med NemID, for at adgang til RedCap og afgive sit samtykke, i sig selv er
tilstrækkelig.
Sektion for Informationssikkerhed betragter derfor den efterfølgende underskrift med en digital device som
en ”ekstra” foranstaltning, der ikke er afgørende for den egentlige verificering.
Sektion for Informationssikkerhed kan således bekræfte, at denne metode for indhentelse af samtykke via
RedCap rent databeskyttelsesretligt er lovmedholdig, og at metoden i Region Hovedstaden er ”godkendt”.
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2. Signatur variabel type
I REDCap er det muligt at oprette en variabel af typen Signatur, men det er ikke tilstrækkeligt at anvende
det i forbindelse med at indhente samtykke fra en deltager. Surveyen skal være sendt til E- boks, som
beskrevet under punkt 1, for at det er tilstrækkeligt juridisk.
I ”online designer”

I dataindtastning
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