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Veiledning for forskere som skal søke om å få bruke PraksisNett

Kriterier for bruk av PraksisNett

•Vitenskapelig og metodologisk holdbart
•Relevant for helsetjenesten
•Allmennmedisinsk relevant
•Gjennomførbart
•Kapasitet i infrastrukturen

Saksbehandling i PraksisNett

•Du blir kontaktet av en av de fire regionale 
forskningslederne for en innledende samtale 

•Denne samtalen er ment for kartlegging og 
rådgivning om videre bruk av PraksisNett

•Enkelte prosjekter vil få en avklaring allerede i 
etterkant av denne samtalen om at de ikke 
oppfyller kriteriene for bruk av PraksisNett

•Ingen beslutninger eller endelige avgjørelser om 
aksept for bruk av PraksisNett tas basert kun på 
denne samtalen

•Beregnet saksbehandlingstid er ca. 3-4 uker
•Etter den første vurderingen avklares så konkret 

som mulig hva PraksisNett forventes å bistå med 
i videre planlegging av prosjektet. 

•De fleste forskere vil bli bedt om å sende inn en 
foreløpig prosjektbeskrivelse til regional 
forskningsleder som ledd i denne vurderingen

•Dersom man kommer frem til at prosjektet 
egner seg for PraksisNett, og forskeren vil gå 
videre med prosjektet så er det prosjektleder sin 
oppgave å legge inn en fullstendig søknad når 
protokoll og formalia er på plass

Søknaden må inneholde:

•Navn på studien
•Prosjektleder
•Fullstendig prosjektprotokoll 
•Målsetting
•Studietype
•Antall leger og pasienter som ønskes rekruttert 
•Invitasjonsbrev til lege 
•Invitasjonsbrev til pasient
•Samtykkeskriv for pasient (og evt lege)
•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

Når søknaden er innvilget

•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 NORCE før prosjektstart og 
forskningsprosjektet kan først igangsettes etter 
innbetaling. 

Rekruttering, analysering og publisering

•Rekrutteringen foregår i samarbeid med 
PraksisNett stab.

•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.

https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=6057000
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