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Forskningsprojekt
Att tänka på inför genomförande
Ta ställning till vilka av nedanstående punkter som behöver beaktas i det projekt
du är involverad i.
Uppdrag

•

På vems uppdrag genomförs studien?

•

Vem är huvudman för studien? Sjukvårdshuvudman? Universitet?

•

På vilka nivåer och med vilka behöver projektet förankras?

•

Behov av administrativt stöd till projektet?

•

-

Ekonomi?

-

HR?

-

Sekreterarstöd i genomförandet, mötesanteckningar, utskick,
datainsamling, dataregistrering?

Kommunikationsplan för projektet?
-

Behov av kommunikatör?

-

Finansiering av kommunikationsstödet?

-

Huvudmannens policy för publiceringar, kontakter med media etc.

Forskargrupp

•

Akademisk förankring på universitet/högskola?

•

Ansvarig forskare?

•

Vilka ingår i forskargruppen?

•

Är doktorander involverade?
-

Vem är huvudhandledare/bihandledare? (Huvudhandledare – docent/
professor; bihandledare – disputerad)

-

Finansiering av doktorander?

Projektplan

•

Projektplanen ska innehålla; Problemformulering, syfte/frågeställning,
design, urval studiepopulation, intervention, instrument, procedur,
databearbetning, etik, tidsplan. Därutöver beaktas:

•

Forskningsetisk rådgivning? Behov av EPN-prövning? Diarieföring?

•

Tidsplan som helhet för projektet? Realistisk?
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•

Genomförandet i kliniken? Säkerhet för patienten? Möjlig att genomföra
med tanke på klinikens uppdrag som helhet

•

Dokumentation i journal och PUL?

•

Tillgänglig tid för forskarna att medverka i projektet?

•

Kompetens i statistik? Tillgång till statistikprogram?

•

Författarordning rapporter/artiklar (klargörs tidigt i processen)

•

Kommer språkgranskning av rapport/artiklar att behövas?

•

Extern granskning av forskningsplanen?

Finansiering

•

Finansiering av projektet?
-

Genomförandet i kliniken?

-

Personalresurser/kompetens hos medverkande personal i kliniken?

-

Extra monetära resurser för undersökningar/interventioner/
uppföljningar?

-

Finansiering av forskningsdelen i projektet?

-

Vid behov, finansiering språkgranskning?

-

Vid behov – kan finansieringen stärkas? Interna resurser? Externa
resurser?’

Förvaltning

•

Vilken forskare och vilken huvudman kommer att ha förvaltningsansvar
för forskningsdatabasen?

•

Rutiner för ansökan om datauttag för forskning?
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