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Ansökan om forskningstillstånd  

Forskningstillstånd behövs för alla undersökningar, utvecklingsprojekt och lärdomsprov där man 

samlar in eller behandlar uppgifter om klienter, patienter eller personal inom Esbo stads välfärds- 

och hälsosektor, oberoende av hur materialet har skaffats, om uppgifterna inte är offentligt 

tillgängliga. Forskningstillstånd krävs också för undersökningar som gäller klienter eller patienter 

som uträttar ärenden hos eller bor i köptjänstenheter.  

 

De anställda vid Esbo stad ska söka forskningstillstånd, om forskning inte utförs i tjänste- eller 

arbetsuppgifter, utan till exempel som en del av studier. 

  

Forskningstillstånd behövs inte om staden centraliserat genomför en undersökning eller utredning 

som gäller personalen. Forskningstillstånd behövs inte heller om forskningen utförs som en del av 

en tjänste- eller arbetsuppgift och den inte publiceras utanför sektorn. Dessa undersökningar eller 

utredningar kan förutsätta ett dataanvändningstillstånd som beviljas genom ett förvaltningsbeslut, 

om man inom forskningen behandlar personuppgifter.  

 

Om forskningen gäller flera sektorer, ska forskningstillstånd begäras separat för alla sektorer. 

Välfärds- och hälsosektorn kan bevilja forskningstillstånd endast för forskning som sker inom 

sektorn i fråga. 

 

Anvisningar för ifyllande av ansökan om forskningstillstånd 

Forskningstillstånd söks med blanketten Ansökan om forskningstillstånd, som finns på Esbo stads 

webbplats. Innan du ansöker om forskningstillstånd ska du kontakta ledningen för den tjänst 

eller enhet som forskningen gäller. På detta sätt får du veta om det i praktiken är möjligt att 

genomföra forskningen. Samtidigt utreds kontaktpersonen för forskningen och den närmare 

platsen för genomförandet av forskningen inom Esbo stads välfärds- och hälsosektor.  

 

Kontaktpersonen för forskningen är i allmänhet chefen för enheten. Sökanden kan inte själv vara 

kontaktperson för forskningen.  

 

Kontaktpersonen har till uppgift att:  

• säkerställa att det i praktiken är möjligt att genomföra forskningen  

• säkerställa att det finns ledningens samtycke till forskningen  

• delta i planeringen av det praktiska genomförandet av forskningen   

• fungera (som kontaktperson) mellan forskaren och dem som forskningen gäller  

• övervaka genomförandet av forskningen  

• övriga uppgifter enligt situationen. 

 

https://static.espoo.fi/cdn/ff/jNudOQEPEfIXC0zSonxqbz3BxOOasBUMONeAlLqSXOg/1625224473/public/2021-07/Tutkimuslupahakemus%20SV_suojattu.pdf
https://www.espoo.fi/sv/tillstand-undersokningar
https://www.espoo.fi/sv/tillstand-undersokningar
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Forskningsplanens offentlighet 

Sökanden ska ge sin synpunkt på om forskningsplanen är offentlig. Enligt 24 § 1 mom. 21 

punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) är en forskningsplan 

sekretessbelagd, om det inte är uppenbart att utlämnandet av uppgifter inte orsakar olägenhet. I 

ansökan om forskningstillstånd ska anges motiveringar om den som söker forskningstillstånd anser 

att forskningsplanen är sekretessbelagd.  

 

Behandling av personuppgifter i forskning 

I ansökan ska man ange om personuppgifter behandlas när forskningen genomförs. 
Personuppgifter är alla uppgifter med vars hjälp en person direkt eller indirekt kan identifieras 
(bland annat namn, adress, telefonnummer eller helhet av sådana uppgifter där en enskild person 
kan identifieras). Till exempel namnförtydliganden och underskrifter i formulär för samtycke är 
personuppgifter.  
 

Att bilda ett forskningsregister 

I ansökan ska det också anges om det bildas ett forskningsregister när forskningen genomförs. Ett 

forskningsregister bildas, om forskningen innehåller identifikationsuppgifter om personer.  

 

Bilagor till ansökan om forskningstillstånd 

Forskningsplanen ska alltid bifogas till ansökan om forskningstillstånd. Om man intervjuar 

personal, klienter eller patienter ska till ansökan förutom forskningsplanen bifogas även en mall för 

formulär för samtycke, intervjustomme/frågeformulär samt ett meddelande eller meddelanden om 

forskningen.  

 

Om personuppgifter behandlas vid forskningen, ska en dataskyddsbeskrivning för 

forskningsregistret eller någon annan redogörelse för behandlingen av personuppgifter som är 

avsedd för den registrerade bifogas.  

 

Om det är fråga om en forskning som avses i lagen om medicinsk forskning (488/1999) ska ett 

utlåtande av sjukvårdsdistriktets etiska kommitté bifogas.  

 

En konsekvensbedömning enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning ska fogas till ansökan om 

forskningstillstånd när behandlingen av personuppgifter sannolikt utgör en hög risk för en persons 

rättigheter och friheter, med beaktande av karaktären, omfattningen, sammanhanget och syftena 

med behandlingen av personuppgifter. Mer information om konsekvensbedömning finns på 

Dataombudsmannens webbplats.  

 

Bilagorna till ansökan ska innehålla en etisk bedömning av forskningen.  

 

Alla de personer som behandlar personuppgifter eller sekretessbelagt forskningsmaterial ska ge 

en förbindelse om att de inte använder de uppgifter de fått fel på ett sätt som kan skada den som 

https://tietosuoja.fi/sv/framsida
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forskningen gäller eller hans eller hennes närstående och att de inte lämnar ut uppgifterna de fått 

till utomstående. Ansökan i vilken förbindelsen ges ska lämnas in undertecknad.   

 

Det praktiska genomförandet av forskningen 

Rekrytering av dem som forskningen gäller: 
 

• Vid rekrytering av klienter och patienter till forskning kan man inte utnyttja klient- 

eller patientdatasystemet inom välfärds- och hälsosektorn utan att ha ett 

dataanvändningstillstånd som beviljats genom ett förvaltningsbeslut. 

• Det är möjligt att rekrytera klienter och patienter till exempel på mottagningar eller 

genom allmänna forskningsmeddelanden som publiceras på Esbo stads 

Facebooksida och utifrån vilka klienten eller patienten själv kan kontakta 

forskaren.  

• Rekrytering av arbetstagare är möjlig till exempel genom allmänna 

forskningsmeddelanden som kontaktpersonen för forskningen kan ge 

arbetstagarna, som sedan kan kontakta forskaren om de vill.  

 

När behövs skriftligt samtycke av dem som forskningen gäller? 

Ett skriftligt samtycke behövs när personer intervjuas och intervjuerna baserar sig på frivillighet. 

Inga skriftliga samtycken krävs för anonyma enkäter (till exempel skriftliga Webropol-enkäter). Det 

krävs inget skriftligt samtycke för verkstäder, om det har ansetts att deltagandet i en verkstad är en 

del av arbetstagarens arbetsuppgifter. Detta förutsätter att det tema som behandlas vid verkstaden 

är en integrerad del av arbetstagarnas arbetsuppgifter. 

 

Om det behövs skriftligt samtycke för forskningen, ska det av ansökan om forskningstillstånd eller 
forskningsplanen framgå följande: 

• Hur samlas samtyckesformulären in på ett informationssäkert sätt av dem som 

deltar i forskningen?  

• Hur förvaras eventuellt material i pappersform (till exempel samtyckesformulären) 

på ett informationssäkert sätt och förstörs materialet när forskningen är klar?  

• Hur genomförs förstöringen på ett informationssäkert sätt? 

 
 

Att skicka ansökan om forskningstillstånd 

En ifylld och undertecknad ansökan om forskningstillstånd med bilagor skickas både per post och 

per e-post till välfärds- och hälsosektorns stab. Postadress: Välfärds- och hälsosektorn, 

Staben/Forskningstillstånd, PB 202, 02070 Esbo stad. E-postadress: 

sotet_tutkimusluvat@espoo.fi. Skriv i ämnesfältet: Ansökan om forskningstillstånd.  
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Beredning och beviljande av forskningstillstånd 

Forskningstillstånden bereds centraliserat i staben. Beredaren ska kontrollera att ansökan är 

korrekt ifylld och att den innehåller nödvändiga bilagor. Vid behov begär beredaren kompletterande 

uppgifter. Beviljande av forskningstillstånd förutsätter samtycke av direktören för resultatenheten. 

Utvecklingsdirektören beviljar forskningstillståndet. I forskningstillståndet kan det fastställas villkor 

och begränsningar bland annat för lagring, skydd och förstöring av uppgifter. Ett tillstånd kan 

återkallas, om det anses finnas skäl till det.  

 

En ansökan om forskningstillstånd kan avslås till exempel på följande grunder:  

• ansökan är bristfällig och inga kompletterande uppgifter har erhållits  

• forskningsupplägget är etiskt problematiskt  

• det är fråga om en marknadsundersökning eller kommersiell beställd forskning 

vars mål inte stöder utvecklingen av verksamheten inom välfärds- och 

hälsosektorn  

• ämnet har nyligen undersökts i samma målgrupp  

• sektorn har inte tillräckliga resurser för att genomföra forskningen. 

 

Behandlingen av ansökan om forskningstillstånd kan ta 2–8 veckor. Om ansökan är bristfällig eller 

om bilagor saknas fördröjs behandlingen. 

 

När forskningen blir färdig 

När forskningen är färdig ska en länk till forskningsrapporten eller själva rapporten skickas till 

samma adress som ansökan om forskningstillstånd. En lista över färdiga forskningsrapporter 

sammanställs på Esbo stads interna, elektroniska samarbetsplattform för personalens bruk. 

 

Dataanvändningstillstånd 

Om man i forskningen vill utnyttja personuppgifter som lagrats inom social- och hälsovårdens 

verksamhet, krävs ett dataanvändningstillstånd i stället för ett forskningstillstånd. Om forskningen 

gäller personuppgifter inom social- och hälsovården, såsom patientuppgifter eller socialvårdens 

klientuppgifter, i minst en annan organisation än Esbo stad, ska den som ansöker om tillstånd 

lämna in en ansökan till den nationella tillståndsmyndigheten Findata. Ansökan lämnas till Esbo 

stad, om forskningen gäller personuppgifter endast inom Esbo stads social- och hälsovård, till 

exempel en intervju med personalen.  Mer information om ansökningar som skickas till Findata 

finns på Findatas webbplats. 

  

 

https://findata.fi/sv/dataanvandningstillstand/

