Veiledning for forskere som skal søke om å få bruke PraksisNett

1.

Gjør deg kjent
med kriteriene for
å bruke
PraksisNett

Kriterier for bruk av PraksisNett
•Vitenskapelig og metodologisk holdbart
•Relevant for helsetjenesten
•Allmennmedisinsk relevant
•Gjennomførbart
•Kapasitet i infrastrukturen

2.

Registrer din
interesse for å
bruke PraksisNett
ved å fylle ut
kontaktskjema

3.

Ved positiv
tilbakemelding på
interesseskjema,
legg inn fullstendig
søknad

4.

Signering kontrakt
med PraksisNett
og
forhåndsbetaling
faktura

5.

Rekruttering,
analysering og
publisering

Saksbehandling i PraksisNett

Søknaden må inneholde:

Når søknaden er innvilget

Rekruttering, analysering og publisering

•Prosjektet blir først vurdert av de fire
regionale forskningslederne.
•Deretter blir det presentert i ledergruppen
for PraksisNett på deres månedlige møte.
Her fattes det en beslutning om prosjektet
er egnet for å bruke infrastrukturen basert
på de gitte kriterier.
•Du vil deretter få en tilbakemelding på
avgjørelsen, og ved positiv tilbakemelding
vil du også få en vurdering av hva det vil
koste å bruke infrastrukturen.
•Etter den første vurderingen avklares så
konkret som mulig hva PraksisNett
forventes å bistå med (regional
forskningsleder og forsker).
•Beregnet saksbehandlingstid er ca. 3-4
uker

•Navn på studien
•Prosjektleder
•Fullstendig prosjektprotokoll
•Målsetting
•Studietype og variabelliste
•Antall leger og pasienter som ønskes
rekruttert
•Invitasjonsbrev til lege
•Invitasjonsbrev til pasient
•Samtykkeskriv for pasient
•REK-godkjenning med nummer (evt.
dokumentert unntak)
•Data Protection Impact Assessment (DPIA)
hvis påkrevd
•SLV-godkjenning (hvis relevant)
•Vurdering fra Personvernombud/NSD
•Finansieringsbevis
•Beregnet saksbehandlingstid er ca. 1-2
måneder

•Kontrakten mellom deg som forsker og
PraksisNett regulerer partenes ansvar,
roller og rettigheter i forbindelse med bruk
av PraksisNett til gjennomføring av
forskningsprosjektet.
•Betalingsinformasjon: Forskningsprosjektet
faktureres av Universitetet i Bergen før
prosjektstart og forskningsprosjektet kan
først igangsettes etter innbetaling.

•Rekrutteringen foregår i samarbeid med
PraksisNett stab.
•Du vil få tilgang til verktøy for enkel
analyse av forskningsdatasettet, samtidig
som rekruttering til studien pågår. Her kan
skjevheter i alder- og
kjønnssammensetning sjekkes. Metadata
om dataene i forsknings-infrastrukturen er
beskrevet i NESSTAR formatet. Se
eksempel fra Tromsøundersøkelsen.
http://tromsoundersokelsen.uit.no/tromso
•PraksisNett skal synliggjøres i
vitenskapelige publikasjoner på følgende
måte i acknowledgements: “General
practitioners were recruited to the study
by the Norwegian Primary Care Research
Network (PraksisNett) ”. PraksisNett kan
også gjerne synliggjøres andre steder i
publikasjonen.

