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Överenskommelse om att genomföra studie via U-CARE-portalen  
Forskningsprogrammet U-CARE (härefter ”U-CARE”) är ett tvärvetenskapligt 
forskningsprogram vid Uppsala universitet. Det övergripande målet med verksamheten inom 
U-CARE är att förhindra samt minska psykosocial ohälsa hos patienter och anhöriga i 
samband med kroppslig sjukdom. 

Vid [institutionens namn] bedrivs studien [studiens namn]/ska studien [studiens namn] 
bedrivas (härefter ”associerad studie”). [Namn ansvarig forskare], ansvarig för den 
associerade studien, anställd vid [institutionens namn] önskar genomföra studien via U-
CARE-portalen (Portalen).  

U-CARE, prefekt vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, ansvarig för den associerade 
studien samt institutionen där ansvarig forskare är anställd har kommit överens om att studien 
ska genomföras via Portalen i enlighet med villkoren som anges i denna överenskommelse.  

§ 1 Allmänna bestämmelser 

• En associerad studie ska ha granskats och godkänts av Programberedningen för U-
CARE för att genomföras via Portalen. Studien ska handla om att ge stöd, vård 
och/eller psykologisk behandling och/eller insamla data för forskningssyfte.  

• En associerad studie ska genomföras utan ekonomisk vinst. 

• Institutionen där ansvarig forskare är anställd ska ersätta U-CARE för arbetsinsatser 
vad gäller installation, utveckling och annat arbete som uppstår p.g.a. att studien ska 
genomföras via Portalen samt kostnader för användning av server. Se 
Betalningsmodell för användning av U-CARE-portalen.  

• Endast medarbetare vid U-CARE, studiedeltagare samt ansvarig för associerad studie 
får logga in och arbeta med material på Portalen under den tidsperiod som angivits i 
ansökan om att genomföra studien via Portalen. Ansvarig för den associerade studien 
kan delegera möjligheten att logga in och arbeta med material på Portalen. 
Institutionen där ansvarig forskare är anställd och ansvarig för den associerade studien 
förbinder sig att inte ge obehöriga tillgång till Portalen. 

• De studier som finansieras med strategiska forskningsmedel (SFO) till U-CARE har 
förtur till att bedriva studier via Portalen. 

• U-CARE bistår med installation och utveckling av Portalen inom ramen för vad som 
anges i Betalningsmodell för användning av U-CARE-portalen. Ansvarig för den 
associerade studien ska i god tid tydligt kommunicera förväntade behov angående 
utveckling av Portalen och aktivt förutse och planera för behov som kan komma att 
uppstå. 

• Ansvarig för den associerade studien ska tillse att stöd, vård och psykologisk 
behandling som levereras via Portalen bedrivs enligt svenska lagar och förordningar 
och att Etikprövningsmyndigheten gett tillstånd till att studien genomförs.  

• U-CARE har inget ansvar gentemot studiedeltagare i en associerad studie, t.ex. om en 
studie avslutas tidigare än planerat. Detta ska tydligt kommuniceras av ansvarig 
forskare till potentiella deltagare när de inviteras till och informeras om deltagande i 
studien.  
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§ 2 Personuppgifter 

• För det fall institutionen där ansvarig forskare är anställd inte är en del av Uppsala 
universitet (org. nr. 202100-2932) och Uppsala universitet därmed behandlar 
personuppgifter för annans räkning, ska institutionen där ansvarig forskare är anställd 
och U-CARE ingå ett personuppgiftbiträdesavtal i enlighet med mall som 
tillhandahålls av U-CARE innan personuppgiftsbehandling påbörjas.  

§ 3 Material i Portalen 

• I Portalen finns material, såsom texter, bilder, ljudfiler och videofilmer som omfattas 
av en Creative Commons-licens. Licensen tillåter ansvariga för associerade studier att 
använda och modifiera materialet. Upphovsmannen ska alltid uppges. I Portalen finns 
också material som inte omfattas av en Creative Common-licens. Detta material får 
inte användas utan vederbörligt tillstånd från rättighetsinnehavaren. Vid oklarheter 
kring vem som innehar rätten till ett material ska Programsamordnare för U-CARE 
konsulteras. 

• Texten i rutan nedan är ett exempel på en möjlig formulering av information om 
material som finns i Portalen och som omfattas av en Creative Commons-licens 
respektive inte omfattas av samma licens. Se www.creativecommons.se för mer 
information om Creative Commons-licenser. 

• Alla texter som finns i Portalen ska vara språkgranskade. Ansvarig för en associerad 
studie förbinder sig att följa lagen om offentlig upphandling vid eventuell upphandling 
av språkgranskningstjänster.  

§ 4 Frågeformulär 

• Data kan insamlas med frågeformulär via Portalen. Ansvarig för en associerad studie 
ska tillse att rättighetsinnehavaren gett tillstånd att använda frågeformulär i respektive 
studie. 

§ 5 Konsekvenser om bestämmelserna i denna överenskommelse bryts eller åsidosätts 

• Vid underlåtenhet att följa någon av bestämmelserna i denna överenskommelse 
kommer ansvarig för respektive studie att förlora sin rätt att använda Portalen om inte 
bristerna åtgärdas skyndsamt efter uppmaning från U-CARE. U-CARE förbehåller sig 
rätten att besluta om indragning av rättighet och när denna ska träda i kraft. Om 
bristerna bedöms som allvarliga kan rättigheterna dras in med omedelbar verkan och 
utan att U-CARE dessförinnan begär åtgärd från ansvarig för den associerade studien. 

• För det fall ansvarig för en associerad studie inte följt bestämmelserna i denna 
överenskommelse och detta innebär skada för U-CARE, t.ex. om ansvarig inte erhållit 
vederbörligt tillstånd att använda bilder eller frågeformulär och anspråk därför ställs 
mot U-CARE, ska U-CARE hållas fullt ut skadeslös.  

Texten i detta material har utvecklats av U-CARE, Uppsala universitet och är 
licensierad enligt Creative Commons CC BY-SA, se www.creativecommons.se. 
Bilderna i detta material omfattas inte av CC BY-SA och får inte användas utan 
vederbörligt tillstånd av rättighetsinnehavaren.  
 

http://www.creativecommons.se/
http://www.creativecommons.se/
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§ 6 Ändring av eller tillägg i bestämmelserna 

• U-CARE kan när som helst ändra innehållet i denna överenskommelse eller göra ett 
tillägg som U-CARE anser vara nödvändigt. Vid en sådan händelse ska ansvarig för 
respektive studie informeras. Ändringen/tillägget ska godkännas skriftligen av 
institutionen där ansvarig forskare är anställd och ansvarig för den associerade studien 
för att vara giltig. Om ändring inte godkänns får U-CARE, om U-CARE bedömer sig 
inte kunna fullgöra sina åtaganden enligt detta dokument i enlighet med gällande 
lagstiftning, tillstånd eller på ett sätt som inte kräver oskälig arbetsinsats eller 
investering från U-CARE, säga upp överenskommelsen med omedelbar verkan. 

 

Uppsala den  

 

_______________ den 

  

 

__________________________________ 

Programsamordnare U-CARE 
Institutionen för kvinnors och barns hälsa, 
Uppsala universitet 

 

 

__________________________________ 

[Namn] 
Ansvarig för associerad studie, 
[Institution, Universitet] 
 

  

Uppsala den ________________ den 

  

 

_________________________________ 

Prefekt, Institutionen för kvinnors och barns 
hälsa, Uppsala universitet 

 

_______________________________ 

Prefekt, [Institution, Universitet] 
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