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Ansøgning om sundhedsvidenskabeligt
forskningsprojekt
1) Formål
1.1) Ansvar
1.2) Målgruppe
2) Fremgangsmåde

1) Formål

Det Grønlandske Sundhedsvæsen værdsætter, at der foregår betydelig forskningsaktivitet
inden for rammerne af sundhedsvæsenet. For at denne forskning kan gennemføres uden
unødig belastning af Det Grønlandske Sundhedsvæsen og dets opgaveløsning, samt at
forskningen gennemføres i henhold til det fremsatte, finder sundhedsvæsenet det nødvendigt
at udmelde følgende retningslinjer for sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter indenfor
Det Grønlandske Sundhedsvæsen.
1.1) Ansvar

Alle sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, der involverer mennesker, menneskeligt
biologisk materiale eller registerdata, kræver godkendelse fra Videnskabsetisk Udvalg.
Derudover skal forskeren søge om tilladelse til igangsættelse af sit forskningsprojekt
indenfor Det Grønlandske Sundhedsvæsen.
1.2) Målgruppe

Ansatte der ønsker at igangsætte et forskningsprojekt indenfor Det Grønlandske
Sundhedsvæsen.
2) Fremgangsmåde

For at ansøge om tilladelse til igangsættelse af et forskningsprojekt indenfor Det
Grønlandske Sundhedsvæsen kræver det følgende:
1. Projektet skal godkendes af Videnskabsetisk Udvalg for Grønland
Vejledning og ansøgningsskema findes på dansk og på grønlandsk.
2. Accept fra område- eller regionsledelse
Hvis projektet helt eller delvist påtænkes udført i sundhedsvæsenets institutioner og/eller
omhandler patienter, skal ansøgeren indhente accept fra relevante område- eller
regionsledelser, som skal indvilge i det samlede ressourcetræk i sundhedsvæsenet og
gennemførligheden af projektet i den påtænkte periode, herunder hvor projektet skal foregå,
tidsperiode og eventuelt behov for personalehjælp. Sundhedsledelsen opfordrer område- og
regionsledelser til at sikre gode rammer for forskning i deres driftsområder.
Skabelon til accept fra område- eller regionsledelse findes her.
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Hvis projektet ikke vil medføre ressourcetræk på sundhedsvæsenet i form af lån af udstyr,
lokaler eller personale, skal dette fremgå tydeligt af ansøgningen.
3. Endelig tilladelse
Alle forskningsprojekter, der foregår i sundhedsvæsenets institutioner, i samarbejde med
personale fra sundhedsvæsenet og/eller omhandler patienter, skal godkendes af
Sundhedsledelsen.
Ved given tilladelse fra punkt 1 og 2 skal følgende materiale fremsendes til Det Grønlandske
Sundhedsvæsen for endelig tilladelse:
• Projektbeskrivelse med kort resume
• Godkendelse fra Videnskabsetisk Udvalg
• Accept fra den ansvarshavende område- eller regionsledelse (ved intet ressourcetræk er dette ikke
nødvendigt).

Ansøgningen sendes til sundhedsvæsenets postkasse sundhedsledelsen@peqqik.gl.
4. Behandling af ansøgning
Skriftlig kvittering for påbegyndt behandling af ansøgningen kan forventes umiddelbart efter
modtagelse. Behandlingstiden afhænger af behovet for yderligere udredning af projektets
ressourcetræk.
Ved godkendelse af projekt modtager ansøger en skriftlig godkendelse.
Ved projekter af karakter af befolkningsundersøgelser, som forventes at foregå i flere
regioner eller på tværs af lokaliteter, skal ansøger endvidere informere om projektet til
Departementet for Sundhed pn@nanoq.gl.
Søgeord
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