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2015/827 Akuttmedisinske ferdigheter blant nyutdannede leger

Vi viser til innsendt fremleggingsvurderingsskjema datert 11.05.2015.  

 Torben WisborgProsjektleder:

Bakgrunn og formål (original): 
Prosjektet skal kartlegge selvrapporterte akuttmedisinske ferdigheter blant nyutdannede leger, samt få et
dypere innblikk i utfordringer turnusleger i kommunehelsetjenesten i Finnmark møter i forbindelse med
utrykningsarbeid. Dette skal gjøres ved hjelp av utsendelse av anonym elektronisk spørreundersøkelse til
alle medisinstudenter i Norge, avgangskull 2015, samt turnusleger i Finnmark høst 2015 og vår 2016, og
gjennom fokusgruppeintervju med de samme turnuslegene i kommunehelsetjenesten i Finnmark. 

Framleggingsplikt
De prosjektene som skal framlegges for REK er prosjekt som dreier seg om "medisinsk og helsefaglig
forskning på mennesker, humant biologisk materiale eller helseopplysninger", jf. helseforskningsloven (h) §
2. "Medisinsk og helsefaglig forskning" er i h § 4 a) definert som "virksomhet som utføres med
vitenskapelig metodikk for å skaffe til veie ny kunnskap om helse og sykdom". Det er altså formålet med
studien som avgjør om et prosjekt skal anses som framleggelsespliktig for REK eller ikke.

I dette prosjektet er formålet å samle inn opplysninger om helsepersonellets egne vurdering av kompetanse
og utdanningsbehov. Tema for intervju handler om utfordringer knyttet til utrykningen innen akuttmedisin
og hva som evt., kan gjøres bedre i tilknytning til dette.

Selv om dette er en helsefaglig studie og funnene i studien indirekte vil kunne gi en helsemessing gevinst
faller ikke prosjektet inn under definisjonen av de prosjekt som skal vurderes etter helseforskningsloven. 

Prosjektet skal således ikke vurderes etter helseforskningsloven.

Godkjenning fra andre instanser
Det påhviler prosjektleder å undersøke hvilke eventuelle godkjenninger som er nødvendige fra eksempelvis
personvernombudet ved den aktuelle institusjon eller Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD).

Vedtak 
Etter søknaden fremstår prosjektet ikke som et medisinsk og helsefaglig forskningsprosjekt som faller

Kaja Hansen Hunnålvatn
Tekst



innenfor helseforskningsloven. Prosjektet er ikke fremleggingspliktig, jf. hfl §§ 2 og  9, samt
forskningsetikkloven § 4.

Klage
Komiteens vedtak kan påklages til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag, jfr.
helseforskningsloven § 10, 3 ledd og forvaltningsloven § 28. En eventuell klage sendes til REK nord.
Klagefristen er tre uker fra mottak av dette brevet, jfr. forvaltningsloven § 29.

Vi ber om at alle henvendelser sendes inn via vår saksportal:  eller på e-posthttp://helseforskning.etikkom.no
til: .post@helseforskning.etikkom.no

Vennligst oppgi vårt referansenummer i korrespondansen.

Med vennlig hilsen

May Britt Rossvoll
sekretariatsleder

Veronica Sørensen
Seniorrådgiver
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