KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN LUPAHAKEMUS
(sis. potila stie tojen luovutus- ja kä yttöha kemuksen)

Allekirjoitettu lomake lähetetään postissa/sisäpostissa tutkimuskoordinaattorille Liitteet lähetetään
sähköpostilla. Jos tutkimuksessa ei tarvita potilastietoja, niin päätutkijan allekirjoitus riittää; muuten kaikki
potilastietoja käsittelevät allekirjoittavat päätutkijan lisäksi. Tutkijan tulee sopia yksikön palvelujohtajan ja
palveluesimiehen kanssa ennen luvan hakemista tutkimuksen toteutuksesta ko. yksikössä.
1
Päätutkijaa
koskevat
tiedot

Suku- ja etunimi
Nykyinen työnantaja
KSSHP
Kyllä
Ei, mikä?
Puhelin toimeen

2
Tutkimusta
koskevat
tiedot

Oppiarvo
Nykyinen virka/toimi

Puhelin kotiin

Sähköpostiosoite

Tutkimuksen nimi/lyhenne

Tutkimuksen suorituspaikka/t (yksikkö/t)

Yksikön/yksiköiden palvelujohtajan ja palveluesimiehen kanssa on sovittu tutkimuksen toteutuksesta
Hyväksyntä, kenen/keiden
Tutkimuksen vastuuhenkilö, TVH (tarv. yhteystiedot), jos muu kuin hakija
Liittyykö tutkimus muuhun meneillään olevaan tutkimukseen/laajempaan tutkimusohjelmaan
Ei
Kyllä, mihin?
Tutkimus tehdään useassa eri toimipisteessä
Ei
Kyllä
Kansallinen
Kansainvälinen
Tutkimuksen aloitus pvm

Tutkimus on
Uusi tutkimus
Jatkotutkimus
Tutkimuksen arvioitu päättymis pvm

Tutkimus on
Lääketieteellinen
Hoitotieteellinen
Muu terveystieteellinen, mikä?
Muu, mikä?
Tutkija tarvitsee luvan potilastietojen käy ttöön potilastietojärjestelmistä/arkistosta
Ei
Kyllä (Tietosuojaseloste ja Tietoturvariskien itsearviointi tutkimuksessa pakolliset)

Olen harkinnut tutkimusnäytteiden s iirtämistä biopankkiin.
Olen tietoinen, että näytteet ovat ainoastaan tämän tutkimuksen käytössä tutkimuksen päättymiseen
saakka. Mikäli näytteiden jatkokäyttöä ei ole ennakkoon suunniteltu, eikä niitä siirretä Keski -Suomen
Biopankkiin, näytteet tulee hävittää suunnitellusti tutkimuksen päätyttyä.
Näytteiden siirrosta on neuvoteltava ennen tutkimuksen aloittamista Keski -Suomen Biopankin kanssa.
Lisätietoja: Keski-Suomen Biopankki, biopankki@ksshp.fi, puh. 014 269 1540
Aiheutuuko tutkimuksesta sairaalalle kustannuksia
4
ei
ei, ulkopuolinen rahoitus
kyllä, selvitys mitä (liite)
Rahoitus
5
Tutkimusluvan
palautusosoite

Sitoudun noudattamaan EU – asetuksia, Suomen lakeja, asetuksia ja säädöksiä tieteellisestä
tutkimustoiminnasta sekä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tieteellisestä tutkimuksesta ja sen raportoinnista
antamia ohjeita ja sääntöjä.
Sitoudun siihen, etten käytä saamiani tietoja potilaan/asiakkaan tai hänen läheisensä vahingoksi tai
halventamiseksi taikka sellaisten muiden etujen loukkaamiseksi, joiden suojaksi on säädetty
salassapitovelvollisuus, enkä luovuta saamiani tietoja muille kuin tutkimus/esitys luvassa mainituille henkilöille.
Hakijan
allekirjoitus

Päivämäärä

KSSHP, tutkimuslupa/p l

Allekirjoitus ja nimen selvennys

2

Sitoumukse t (sitoumuksen allekirjoittavat kaikki henkilöt, jotka tutkimusta tehtäessä käsittele vät salassa pidettäviä tietoja)
Pvm.

Pvm.

Pvm.

Pvm.
Pvm.

_

_
Allekirjoitus ja nimenselvennys

_

_

_
Allekirjoitus ja nimenselvennys

_

_

_
Allekirjoitus ja nimenselvennys

_

_

_
Allekirjoitus ja nimenselvennys

_

_

_
Allekirjoitus ja nimenselvennys

Pvm.

Allekirjoitus ja nimenselvennys

_
Pvm.

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Pvm.

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Pvm.

Allekirjoitus ja nimenselvennys

PÄÄTÖS

__

_

__

Tutkimuslupa myönnetään hakemuksen mukaisena
•
•

Myönnetään potilastietojärjestelmän käyttöoikeus (tutkijatunnukset) sitoumuksen allekirjoittaneille
omille tutkijoille. Tunnukset haetaan tutkimuskoordinaattorilta tutkijatunnuksien hakulomakkeella
Ulkopuolisille tutkijoille aineistot pääsääntöisesti haetaan sopimuksen mukaan (maksullinen)

Myönnetään edellyttäen, että

_
_
_
_

Hakemus hylätään seuraavin perustein

_
__

Päivämäärä

KSSHP, tutkimuslupa/p l

Tutkimusluvan myöntäjän nimi, arvo ja nimen selvennys

3

4
Liitte e t (toimitetaan sähköpostilla)
Lääketieteellinen ja muu tutkimus

Biopankkitiedote ja – VXRVWXPXV
TXWNLPXVVXXQQLWHOPD
0XXW lupakopiot
(VLVWXWNLPXVNHVNXNVHWMDWXWNLMDWWLLYLVWHOPlQNXVWDQQXVDUYLRQ
(ST0n / TH/:n lupa, FimHD, 9DOYLUDWPY)
MDUDKRLWXVVXXQQLWHOPDQ 
0XXPDWHULDDOLWDUY., MRV HL HHWWLVHQWRLPLNXQQDQ
(HWWLVHQWRLPLNXQQDQODXVXQWRNRSLR (WXWNLPXVODLQDODLVHW
lDXVXQWRD
\OLRSLVWRQHHWWLQHQ)
(PP .WLHGRWH/VDDWH, VXRVWXPXVORPDNH,N\VHO\W,
7LHWRVXRMDVHORVWH WXWNLPXVUHNLVWHUL  
haastattelulomake, muut mittarit)
TLHWRWXUYDULVkien LWVHDUYLRLQWL WXWNLPXNVHVVD
;RekiVWHULQpitäjän organisaation ohjeiden m ukainHn

KSSHP, tutkimuslupa/p l

