
Riktlinjer fö r priöritering av studier via 
U-CARE-pörtalen  

Portalen har utvecklats för att möta behoven hos de tre ursprungliga U-CARE-studierna 

(UNGA, Vuxna med cancer och Hjärta). I de fall Portalens funktionalitet behöver anpassas 

eller utvecklas för ytterligare studie/r som ska bedrivas via Portalen måste detta arbete utföras 

inom ramen för ordinarie arbete med Portalen. Den struktur som behövs för att prioritera det 

som ska göras beskrivs nedan.  

Utvecklingsprocessen på Portalen sker utifrån en modifierad version av en metod som kallas 

Scrum. Alla önskemål om utveckling av Portalen samlas som poster i en åtgärdslista (s.k. 

backlog). Posterna prioriteras enligt: (1) Nödvändig; (2) Önskvärd men inte nödvändig; och 

(3) Framtida förbättring (kan bli Nödvändig och Önskvärd men är inte det i nuläget). 

Prioriteringen görs av U-CAREs produktägare (Forskningskoordinator). Utvecklingsarbetet 

sker i sprintar (förutbestämda tidsperioder). Under en sprint åtar sig utvecklargruppen att 

utifrån en plan som de själva formulerar (under ledning av ansvarig för gruppen) 

implementera ett antal poster i åtgärdslistan. Varje sprint i U-CARE omfattar normalt 14 

dagar.  

Utvecklingen av Portalen sker seriellt, d.v.s. målet är att systemutvecklargruppen arbetar med 

en studie i taget. Parallellt sker dock en viss utveckling av pågående studier om något problem 

med att utföra en studie via Portalen identifieras. Ansvariga forskare i kärnverksamheten och 

för associerade studier bjuds in till samordningsgruppsmöten minst sex gånger per år. Vid 

dessa möten diskuteras bland annat Portalens utveckling och de poster som ligger i 

åtgärdslistan. 

 

Ett antal riktlinjer guidar produktägaren vid val av poster till nästkommande sprint. Val av 

poster sker i samråd med ledningsgruppen för U-CARE. Överväganden som görs vid 

prioritering handlar om:  

 

1. Kravets egenskap 

- Patient- och datasäkerhet går alltid först 

- Bugfixar som är nödvändiga för pågående studier har hög prioritet 

2. I vilken fas befinner sig studien?  

- Studie nära start får hög prioritet 

3. Tillhör studien U-CAREs kärnverksamhet?  

- Studier som tillhör kärnverksamheten får högre prioritet än övriga om punkt 2 

är lika 

4. Aktuella resurser i systemutvecklargruppen  

- Påverkar antalet poster som utvecklarna kan arbeta med under en sprint och 

komplexiteten av dessa poster. 

 

 

Uppsala 2014-06-27 

Forskningskoordinator Helena Grönqvist 

 


