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Syfte  
Att skapa en nationellt gällande arbetsbeskrivning för att säkerställa kvaliteten och tydliggöra forskningssjuksköterskans roll och 
arbetsuppgifter i forskningsteamet.  

Bakgrund 
För forskningssjuksköterskan saknas idag en specialistutbildning, en kompetensmodell och en enhetlig nationell 

arbetsbeskrivning. Det finns därför ett behov av att i första hand upprätta en väl utformad arbetsbeskrivning för att förtydliga och 

förankra forskningssjuksköterskans mångfacetterade arbetsuppgifter. 

För att definiera och verifiera den kunskap som forskningssjuksköterskan besitter är arbetsbeskrivningen utformad som en 

checklista. Checklistan ska användas som ett redskap för att beskriva forskningssjuksköterskans kunskap, kompetens och ansvar 

och kan/bör anpassas till den aktuella verksamheten. Checklistan kvalitetssäkrar och definierar forskningssjuksköterskans 

arbetsuppgifter, samt kan användas som ett stöd vid rekrytering, underlag vid lönesättning, medarbetarsamtal samt vid 

introduktion av kollegor.  

Dokumentet ger en översikt över arbetsuppgifter som kan ingå i forskningssjuksköterskans uppdrag. Kliniska studier ser olika ut 

och arbetsuppgifter varierar från enhet till enhet och från patientgrupp till patientgrupp. Några arbetsuppgifter tillhör 

forskningssjuksköterskans roll medan andra kräver delegering enligt ICH-GCP standard. Checklistan syftar inte till att användas 

som kompetensstege eller kompetensmodell.  

Beskrivning av arbetsprocessen 
I februari 2020 bildades en projektgrupp med representanter från Sveriges universitetssjukhus, och med stöd från Svensk 

Sjuksköterskeförening och Apotekarsocietetens sektion för kliniska studier. Gruppens mål var att ta fram nationella 

kompetensutvecklingsdokument för forskningssjuksköterskor. Sedan projektgruppen bildades har en nationell arbetsbeskrivning 

utarbetats i form av en checklista. 
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Arbetsbeskrivning för forskningssjuksköterskor (checklista) 
 

Allmänna kvalifikationer och kunskaper 
 Legitimerad sjuksköterska eller motsvarande 

 Genomgången ICH-GCP-utbildning  

 Goda skriftliga och muntliga kunskaper i engelska 

 I de fall det krävs; kännedom om SS EN ISO 14155:2020 klinisk prövning av medicintekniska produkter 

 Ha kunskap om och arbeta utifrån gällande lagstiftning och regelverk så som: (bokstavsordning) 

 Arkivlagen  

 Biobankslagen  

 Dataskyddsförordningen  

 Etikprövningslagen  

 EU-förordningen om kliniska prövningar av humanläkemedel 

 Förordning om medicintekniska produkter (2017/745, MDR) med LVs kompletterande föreskrifter 

 Förordning om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik (2017/746, IVDR) 

 Helsingforsdeklarationen  

 Hälso- och sjukvårdslag (HSL 2017:30) 

 IATA-DGR för flygtransporter  

 ICH-GCP E6 guidelines (R2) 

 I förekommande fall Strålskyddslagen 

 Lagen (2006:263) och Förordningen (2006:311) om transport av farligt gods 

 Läkemedelslag (2015:315) 

 Läkemedelsverkets föreskrifter om kliniska läkemedelsprövningar på människor (LVFS 2011:19)  

 Offentlighets- och sekretesslagen  

 Patientdatalagen 

 Patientlagen 

 Patientskadelagen 

 

 Arbeta i enlighet med gällande lokala riktlinjer och SOPar  

 Vara delaktig i att utarbeta och uppdatera SOPar  

 Följa studiespecifika studieprotokoll och instruktioner 

 Vara en resurs för andra forskningssjuksköterskor och forskningsstödjande personal genom introduktion och 

handledning 

 Samarbeta med andra aktörer inom grundforskning och klinisk forskning 

 

Inför studiestart 

Som forskningssjuksköterska 

 Planera, koordinera och medverka vid studiespecifika möten lokalt, nationellt och internationellt 

 Delta i prövarmöten, initieringsmöten och studiestartsmöten 

 Vara väl insatt i aktuella studiespecifika dokument såsom protokoll, patientinformation, samtyckesblankett 

samt övriga essentiella dokument 

 Känna till relevanta delar av Investigators Brochure (IB)  

 Delta och bistå vid budget och avtal  
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 Kontrollera att dokument och studiematerial finns tillgängligt för att kunna genomföra studien 

 Kontrollera att godkännande finns från till exempel LV, EPM, Biobank med mera  

 Se till att nödvändig kalibrering och service av CE-märkt studiespecifik utrustning är utförd och att certifikat, 

ackrediteringslista och normalvärdeslista finns 

 Inhämta signerade och daterade CV och GCP-intyg på personal som ska utföra studiespecifika uppgifter 

 Koordinera logistik, struktur och avtal för samarbete med involverade enheter 

I samråd med ansvarig prövare/ medprövare 

 Vara delaktig i feasibilityprocessen för att bedöma om rätt förutsättningar finns för att starta studien 

 Informera personal/team inför planerad studie och studiestart och ge råd gällande studien till övrig personal 

 Försäkra sig om att personal som är involverad i studien är informerad om aktuella ansvarsområden  

 Försäkra sig om att hantering av personuppgifter är anmäld till dataskyddsombud 

 Utifrån studieprotokoll överväga och bedöma möjligheten att upprätthålla forskningspersonens säkerhet, 

rättighet och välbefinnande under studien 

 Identifiera potentiella problem som kan uppstå, diskutera dessa med sponsor och/eller forskningsteam 

I samråd med eller på uppdrag av sponsor 

 Utarbeta studiespecifika dokument, exempelvis prövarpärm, flödesscheman, checklistor och annan 

dokumentation 

 Tillsammans med monitor se till att inloggningar och behörigheter till eCRF och databaser är tillgängliga och 

fungerar, samt att träningar och utbildningar är genomförda 

 Vara delaktig i att planera rekryteringsprocessen av forskningspersoner 

 

Under studiens gång 
 Vara forskningspersonens primära kontakt under deltagande i studien/forskningsprojektet 

 Informera och undervisa forskningspersoner i enlighet med aktuellt studieprotokoll 

 Koordinera bokning av forskningspersoner i samarbete med andra enheter och övrig personal 

 Organisera, koordinera och genomföra forskningspersonbesök 

 Koordinera bokning av forskningspersoner i samarbete med andra enheter och övrig studiepersonal 

 Utföra studiespecifika provtagningar och undersökningar i enlighet med aktuellt studieprotokoll 

 Administrera/utföra studierelaterad behandling eller intervention till forskningsperson 

 Förutsatt att det är godkänt av EPM, informera och inhämta samtycke av forskningsperson (gäller inte vid 
läkemedelsprövning)  

 Följa upp att forskningspersonens fortsatta samtycke finns igenom hela studieprocessen 

 Se till att studiespecifik utrustning är servad, kalibrerad och fungerande 

 Vid behov hantera fakturaunderlag och följa upp ersättning till forskningspersoner 

 Säkerhetsställa korrekt dokumentation om studieprodukt/studieläkemedel (till exempel 
mottagningskvittens, inventering) 

 Säkerhetsställa korrekt hantering av studiespecifika dokument till exempel vid uppdaterade versioner  

 Efter delegering ansvara för information och distribution av studieläkemedel till forskningspersoner och 
inhämtande av returläkemedel 

 Vid behov inhämta studierelevanta journalkopior, internt och externt, efter forskningspersonens 
medgivande  

 Enligt biobankslagen och studiespecifik laboratoriemanual inhämta och hantera studierelaterade prover 

 Förvara och skicka provmaterial enligt gällande regelverk 
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 Upprätthålla kontinuerlig kontakt med representanter från sponsor, CRO och CRA/monitor, prövare samt 
forskningssjuksköterskor från andra deltagande sites inom studien 

 Kontinuerligt hålla sig uppdaterad via nyhetsbrev, möten och träningar 

 Vara delaktig i och utföra studiespecifika utbildningar för nya medlemmar i forskningsteamet 

 Förbereda inför monitoreringsbesök, och finnas tillgänglig vid dessa 

 Medverka till att potentiella forskningspersoner identifieras, får information och tillfrågas om deltagande, 

samt föra pre-screeninglog 

 Säkerställa att samtyckesprocessen sker enligt ICH-GCP och att forskningspersonen erhåller en kopia av 

underskrivet samtycke 

 Säkerställa att studiespecifik screeningslista och identifikationslista för forskningspersoner är korrekt ifylld  

 Rapportera AE och SAE till sponsor i enlighet med aktuellt studieprotokoll   

 Följa upp, rapportera och dokumentera i patientjournal, källdata och CRF/e-CRF under studiens gång  

 Besvara queries (frågor och kompletteringar) gällande studiedata i studiespecifik CRF/eCRF   

 Förbereda inför audit/myndighetsbesök, och finnas tillgänglig i samband med dessa samt följa upp och 
åtgärda eventuella fynd som framkommit  

 Säkerställa korrekt hantering av studieprodukt/studieläkemedel på kliniken i enlighet med aktuellt protokoll 
och IB  

 

Vid avslut av studien / forskningsprojektet 
 Bistå med att returnera eventuell studieutrustning och studieläkemedel 

 Förbereda, organisera och medverka vid stängning av studie och medverka vid avslutande 
monitoreringsbesök 

 I förekommande fall vara delaktig i avslutande provinsamling för multicenterstudier 

 Medverka i ekonomisk uppföljning av studiekonto och slutfakturering 

 Säkerställa att all källdata finns och CRF/eCRF är uppdaterad inför stängning av databas 

 Efter stängning av studie bevaka att forskningspersonen blir meddelad om tilldelad behandling och att detta 
dokumenteras i medicinsk journal 

 Arkivera forskningsmaterial enligt aktuellt studieprotokoll, avtal och gällande regelverk  

 Arkivera studiens slutrapport i prövarpärmen 

Förkortningslista/Ordlista 
 

AE  Adverse Event (incident). Varje oönskad medicinsk händelse hos en försöksperson som  

  deltar i en klinisk läkemedelsprövning och som fått ett studieläkemedel. Behöver inte  

  ha orsakssamband med den givna behandlingen 

Audit  Sponsors systematiska och oberoende kontroll av prövningen för att avgöra om  

  utförandet följer överenskommen prövningsplan och gällande regelverk samt att  

  rapporterade data stämmer överens med registreringarna på prövningsplatsen. 

Compliance  Följsamhet. Kan vara hur väl försökspersonen följer anvisningar,  

  läkemedelsbehandling, själva genomförande av studien mm. 

CRA  Clinical Research Associate. Klinisk prövningsledare, monitor eller assistent. 
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CRF/e-CRF  Case Report Form, patientformulär, patientdagbok. Ett dokument (papper eller 

  elektroniskt) som används för insamling av data i studien. 

CRO  Contract Research Organisation. Fristående organisation som utför hela eller vissa 

  delar av studien åt sponsor. 

GDPR  The General Data Protection Regulation, Dataskyddsförordningen 

EPM  Etikprövningsmyndigheten 

Exklusionskriterier Kriterier en patient inte får uppfylla för att medverka i en studie. 

Forskningshuvudman Fysiska eller juridiska person (t ex lärosäte, kommun, landsting, myndighet eller privat  

  företag) i vars verksamhet forskningen utförs. 

GCP  Good Clinical Practice. En internationell etisk och vetenskaplig kvalitetsstandard för  

  kliniska prövningar 

IATA-DGR  International Air Transport Association and Dangerous Goods Regulations 

IB  Investigators Brochure, prövarhandbok. En sammanfattning av alla relevanta kända  
  egenskaper (farmakologiska, farmaceutiska, toxikologiska, farmakokinetiska och  
  kliniska data) om ett studieläkemedel i prövningsfas. 

ICH  International Conference on Harmonisation Sammanslutning av representanter för  
  registermyndigheter och läkemedelsindustri i USA, Europa och Japan. 

Inklusionskriterier Kriterier en patient måste uppfylla för att medverka i en studie 

Inspektion  Myndighetskontroll (LV, FDA, EMA) av data, dokumentation och procedurer i en  
  prövning. Kan genomföras hos sponsor, CRO eller prövningsplatsen 

Investigator  Prövare, läkare eller tandläkare involverad i upplägg och/eller genomförandet av en  
  klinisk prövning; antingen som huvudprövare (principal investigator) eller medprövare  
  (sub-investigator). 

LV  Läkemedelsverket 

Monitor  Person som utses av sponsor att övervaka att en klinisk prövning genomförs enligt  
  prövningsplanen och gällande regelverk 

Monitorering  Kvalitetskontroll av en klinisk prövning för att säkerställa att   
  patienternas/försökspersonernas välbefinnande och rättigheter skyddas, att  
  rapporterade data stämmer med källdokumentation samt att genomförandet av  
  studien sker i enlighet med protokoll, SOPar, GCP och gällande regelverk 

Multicenterstudie En klinisk prövning som bedrivs på fler än ett ställe. Om en studie utförs på ett ställe är  
  det en singelcenterprövning 

Protokoll  Prövningsplan alt. Studieplan. En detaljerad beskrivning av bl.a. studiens mål,  
  organisation, metodologi och statistiska överväganden 

SAE  Serious Adverse Event, allvarlig incident. Varje oönskad medicinsk händelse/effekt som 
  oavsett dos orsakar dödsfall, är livshotande, kräver sjukhusvård eller förlänger ett  
  redan påbörjat vårdtillfälle på sjukhus, förorsakar ett varaktigt eller betydelsefullt  
  handikapp eller funktionsnedsättning, utgör en medfödd missbildning eller medfödd  
  defekt eller annan medicinskt viktig händelse som kunde ha resulterat i någon av dessa 
  om den inte togs om hand 

Singelcenterstudie En klinisk studie som bedrivs på ett center. Om en studie utförs på fler ställen är det en  
  multicenterstudie 
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SOP  Standard Operating Procedure. Skrivna instruktioner för hur arbetsmetoder och  
  processer i kliniska studier skall utföras på ett enhetligt sätt och tillgodose  
  myndigheternas krav 

Sponsor  Företag, individ eller organisation som initierar, organiserar och/eller stöder en  
  prövning 

SUSAR  Suspected Unexpected Serious Adverse Reaction. En inte tidigare rapporterad allvarlig  
  oväntad incident som bedöms vara relaterad till studieläkemedlet 

 

Externa styrande dokument och regelverk 
Arkivlag (1990:782) Svensk författningssamling 1990:1990:782 t.o.m. SFS 2019:866 - Riksdagen 

Biobankslag (2002:297) Lag om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. Svensk författningssamling 2002:2002:297 t.o.m. SFS 

2019:340 - Riksdagen 

Dataskyddsförordningen (GDPR) - Integritetsskyddsmyndigheten (imy.se) 

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2017/ 745 - av den 5 april 2017 - om medicintekniska produkter, om 
ändring av direktiv 2001/ 83/ EG, förordning (EG) nr 178/ 2002 och förordning (EG) nr 1223/ 2009 och om upphävande av rådets 
direktiv 90/ 385/ EEG och 93/ 42/ EEG 
 

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2017/ 746 - av den 5 april 2017 - om medicintekniska produkter för in 
vitro-diagnostik och om upphävande av direktiv 98/ 79/ EG och kommissionens beslut 2010/ 227/ EU   
 

Etikprövningslag (2003:460) Lag om etikprövning av forskning som avser människor Svensk författningssamling 2003:2003:460 

t.o.m. SFS 2019:1144 - Riksdagen 

Förordning (2006:311) om transport av farligt gods Svensk författningssamling 2006:2006:311 t.o.m. SFS 2020:787 - Riksdagen 

Helsingforsdeklarationen 

IATA – Dangerous Goods Regulations 

ICH-GCP standard 

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) Svensk författningssamling 2017:2017:30 t.o.m. SFS 2020:1043 - Riksdagen 

Lag (2006:263) om transport av farligt gods Svensk författningssamling 2006:2006:263 t.o.m. SFS 2019:45 - Riksdagen 

Läkemedelsverkets föreskrifter LVFS2011:19 

Läkemedelsverket Lagar och regler (Swedish Medical Products Agency)  

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Svensk författningssamling 2009:2009:400 t.o.m. SFS 2021:82 - Riksdagen 

Patientdatalag (2008:355) 

Patientlag (2014:821) Svensk författningssamling 2014:2014:821 t.o.m. SFS 2019:964 - Riksdagen 

Patientskadelag (1996:799) Svensk författningssamling 1996:1996:799 t.o.m. SFS 2019:1298 - Riksdagen 

Patientsäkerhetslag (2010:659) Svensk författningssamling 2010:2010:659 t.o.m. SFS 2020:1052 - Riksdagen 

Strålskyddsförordning (2018:506) Svensk författningssamling 2018:2018:506 t.o.m. SFS 2020:1223 - Riksdagen 

 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/arkivlag-1990782_sfs-1990-782
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2002297-om-biobanker-i-halso--och_sfs-2002-297
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2002297-om-biobanker-i-halso--och_sfs-2002-297
https://www.imy.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/dataskyddsforordningen---fulltext/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0745&from=SV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0745&from=SV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0745&from=SV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0746&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0746&from=HU
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2003460-om-etikprovning-av-forskning-som_sfs-2003-460
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2003460-om-etikprovning-av-forskning-som_sfs-2003-460
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2006311-om-transport-av-farligt_sfs-2006-311
https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/
https://www.iata.org/en/programs/cargo/dgr/
https://www.ema.europa.eu/en/ich-e6-r2-good-clinical-practice
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2006263-om-transport-av-farligt-gods_sfs-2006-263
https://www.lakemedelsverket.se/sv/lagar-och-regler/foreskrifter/2011-19
https://www.lakemedelsverket.se/sv/lagar-och-regler
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/offentlighets--och-sekretesslag-2009400_sfs-2009-400
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientdatalag-2008355_sfs-2008-355
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientlag-2014821_sfs-2014-821
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientskadelag-1996799_sfs-1996-799
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/stralskyddsforordning-2018506_sfs-2018-506

