
Instruktion för ansökan om att associera en studie till U-CARE 
Ansökan om att associera en studie till U-CARE, d.v.s. att genomföra en studie via U-CARE-
portalen (Portalen), behandlas av U-CAREs Programberedning. För att ansökan ska behandlas 
vid nästkommande sammanträde ska en fullständig ansökan ha inkommit till U-CAREs 
projektkoordinator senast två veckor före påföljande sammanträde. Programberedningen 
sammanträder i regel två gånger per termin. 

Nödvändiga förutsättningar 

• Sökande ska ha en doktorsexamen. 
• Studien ska handla om att ge stöd, vård och/eller psykologisk behandling och/eller 

insamla data för forskningssyfte.  
• Sökande ersätter U-CARE för användning av Portalen utifrån studiens komplexitet 

enligt Betalningsmodell för användning av U-CARE-portalen.  
• Studien ska genomföras utan ekonomisk vinst.   
• U-CARE har inget ansvar gentemot studiedeltagare om en associerad studie avslutas 

tidigare än planerat. Sökanden ansvarar för att studiedeltagare informeras om att U-
CARE inte har ett sådant ansvar. 

Programberedningen bedömer ansökningar utifrån 

• Att nödvändiga förutsättningar är uppfyllda 
• Studiens genomförbarhet 
• Studiens vetenskapliga kvalitet 

Ansökan ska innehålla information om  

• De tekniska funktioner studien vill använda, i form av en teknisk specifikation 
• Studiens komplexitet 
• Att nödvändiga förutsättningar är uppfyllda 
• Bakgrund till studien  
• Beskrivning av interventionen, om studien innehåller en sådan 
• Syfte och vetenskaplig/a frågeställning/ar  
• Metod: design, undersökningsgrupp, procedur, datainsamling och dataanalys 
• Tidsplan 
• Hur representanter för den aktuella undersökningsgruppen skall involveras i det 

vetenskapliga arbetet vad gäller planering och genomförande 
• Att sökanden har tagit del av den information som finns i Betalningsmodell för 

användning av U-CARE-portalen samt Överenskommelse om att genomföra studie via 
U-CARE-portalen 

• Sökandes CV 

Den som ansöker om att associera en studie till U-CARE ska underteckna en 
överenskommelse i vilken/vilket ansvarsförhållandet mellan U-CARE och associerade studier 
regleras. Överenskommelsen undertecknas efter det att ansökan godkänts av 
Programberedningen. Sökande ska bekanta sig med innehållet i Överenskommelse om att 
genomföra studie via U-CARE-portalen innan ansökan skickas till U-CARE. 
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