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ÖVERENSKOMMELSE VID EXAMENSARBETE INOM RAMEN FÖR ETT BEFINTLIGT
FORSKNINGSPROJEKT INOM OMVÅRDNAD/HÄLSOVETENSKAP
Vi är jätteglada att Du vill genomföra Ditt examensarbete inom ramen för ett befintligt
forskningsprojekt (exempelvis via Forskningsplattformens idédatabank). Det kommer att vara till stor
hjälp för de forskare som ansvarar för projektet och/eller de verksamheter som vill ha en
utvärdering. Nedan finns de förutsättningar som kan vara aktuella, varav de som är tillämpliga i detta
fall är markerade.

Insamling och förvaring av data
Redan insamlad data ska användas som grund för examensarbetet
I de fall data som redan är insamlade inom ramen för ett projekt, kommer Du att få tillgång till
materialet när projektplanen är godkänd och en etisk bedömning är gjord. Datamaterialet måste
förvaras på ett säkert sätt enligt instruktion från handledare och får absolut inte spridas. Grunddata
(bandinspelningar, utskrifter, enkäter, bedömningsprotokoll, databaser, etc.) ska återlämnas till
ansvarig forskare när examensarbetet är slutfört.

Ny data ska samlas inom ramen för ett forskningsprojekt
I detta fall kan det handla om att Du själv samlar nytt material som en del i en större studie. Även i
detta fall ska materialet förvaras på ett säkert sätt (se ovan) och grundmaterialet (bandinspelningar,
utskrifter, enkäter, bedömningsprotokoll, databaser, etc.) ska efter examensarbetets slutförande
lämnas till ansvarig forskare.

En litteraturstudie ska genomföras inom ramen för ett forskningsprojekt
I detta fall handlar det om att samla in redan publicerat material och det finns därför inga
restriktioner avseende förvaring av data.

Publicering av resultatet
Resultatet kommer både att utgöra grunden för Ditt examensarbete och vara en del i
forskningsprojektet som helhet. Det innebär att resultatet förutom i uppsatsformat kan komma att
publiceras på annat vis exempelvis som en vetenskaplig artikel, populärvetenskaplig artikel, poster
eller konferensbidrag. Det är viktigt att Du och den forskare som ansvarar för projektet i förväg
diskuterar vad som gäller för just Din studie. Om resultatet ska publiceras i annan form än som
uppsats, är det viktigt att uppsatsen som helhet inte publiceras på Diva.
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Resultaten planeras även att publiceras som en tryckt rapport
I de fall uppsatsen även ska publiceras i rapportform kommer Du och ev. medförfattare till
uppsatsen, samt ansvarig forskare/handledare att vara medförfattare till rapporten. Det är ansvarig
forskare/handledare som ansvarar för hur rapporten slutligt utformas, men Du får givetvis bidra i
processen samt läsa den innan den trycks. När rapporten är klar publiceras den på Diva.

Resultaten kan i vissa fall även publiceras som en vetenskaplig artikel
I de fall resultaten ska vara en del i, eller utgöra grunden för, en vetenskaplig artikel är det de(n)
ansvarige/-a forskaren/-arna eller handledaren/-arna som ansvarar för själva publiceringen. Om
resultatet utgör en betydande del av den vetenskapliga artikeln ska Du, i enlighet med de s.k.
Vancouverriktlinjerna, självklart vara medförfattare till artikeln. I annat fall kan det vara aktuellt med
tackord (s.k. ”acknowledgement”) avseende dina/era insatser. Denna diskussion kan föras och
dokumenteras innan själva examensarbetet påbörjas men bör lämpligast ske när uppsatsen är
examinerad och klar och kommenteras nedan. Denna överenskommelse ska utformas och
undertecknas av Dig, handledare och ansvarig forskare för studien (i de fall forskaren inte också är
handledare).

Medförfattarskap
Studenten (-arna) ska vara medförfattare på kommande publikationer
Studenten (-arna) ska inte vara medförfattare på kommande publikationer
Kommentarer
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Uppgifter om den aktuella studien
Preliminär titel på uppsatsen
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Inom ramen för projektet
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Ansvarig forskare/handledare
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Student/-er
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Jag är införstådd med ovan nämnda förutsättningar

Ort

Datum

Underskrift student/-er
Namnförtydligande(n)

Underskrift handledare
Namnförtydligande(n)

Underskrift ansvarig(a) forskare
Namnförtydligande(n)

Detta dokument är upprättat i två exemplar – ett som ansvarig handledare/forskare behåller och ett
som studenterna behåller.
3(3)

