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Til  

Alle, der vil udføre sundhedsforskningsprojekter i Grønland 

Departementet for Uddannelse, Kirke og Kultur 

Grønlands Sundhedsvidenskabeligt Forskningsråd 

Det videnskabsetiske udvalg 

Landslægeembedet 

 

  

  

Retningslinjer ved sundhedsforskning og for forskning ved sund-
hedsvæsenets institutioner 

Departementet for Sundhed og Infrastruktur har i samarbejde med Styrelsen for Sund-

hed og Forebyggelse fundet det nødvendigt at udarbejde nedenstående regelsæt om-

kring forskning ved sundhedsvæsenets institutioner. Retningslinjerne træder i kraft 1. 

januar 2014. Revideret februar 2015. 

 

Alle forskningsprojekter, der foregår i sundhedsvæsenets institutioner eller i 

samarbejde med personale i det grønlandske sundhedsvæsen skal indberettes til 

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse 

Efter videnskabsetisk bedømmelse fremsendes samme materiale til Styrelsen for Sund-

hed og Forebyggelse.  

Herudover skal fremsendes et særligt notat omkring samarbejdet med Sundhedsvæse-

net, herunder hvor projektet skal foregå, tidsperiode og forventet ressourcetræk i sund-

hedsvæsenet, samt redegørelse for hvordan sundhedsvæsnet kompenseres. 

Brug af Sundhedsvæsenets registre skal godkendes af Styrelsen for Sundhed og Fore-

byggelse. 

 

Ved projekter af karakter af befolkningsundersøgelser, som forventes at foregå i 

flere regioner eller lokaliteter, skal projektet sendes til Departementet for Sundhed  

 

Det Videnskabsetiske udvalg fra Grønland skal i forbindelse med deres godkendelse af 

projektet sikre, at Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse informeres og overfor for-

skerne understrege, at brug af Sundhedsvæsenets registre skal godkendes af Styrelsen 

for Sundhed og Forebyggelse. 

 

Formål 

Formålet med retningslinjerne er: 

� At forskningsprojekter belaster befolkningen så lidt som muligt. 

� At sikre viden om de til enhver tid igangværende forskningsprojekter med relati-

on til sundhedsvæsnet og hvem der står bag dem  

� At forskningsprojekter ikke virker negativt ind på initiativer og projekter, der er 

væsentlige for at opretholde folkesundheden, kvalitet i sundhedsvæsenet eller 

som monitorerer sundhedsvæsenets indsatser.  

� At projekterne ikke trækker på ressourcer i sundhedsvæsenet og dermed sker 

på bekostning af sundhedsvæsnets øvrige kerneydelser. 
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� At Departementet for Sundhed og Infrastruktur og Styrelsen for Sundhed og Fo-

rebyggelse får kendskab til sundhedsvæsenets engagement i forskningsprojek-

ter 

� At hjælpe til at sikre koordination og samarbejde mellem projekter omhandlende 

samme problematik eller samme gruppe.  

 

Sagsbehandling af Forskningsprojekter 
 
Efter godkendelse i det Videnskabs Etiske Udvalg skal forskningsprojekter tilsendes 

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse pr mail til sundhedsledelsen@peqqik.gl .  

Projekter, der benytter registerdata fra Det grønlandske Sundhedsvæsen eller projekter, 

der indebærer et ressourcetræk i Sundhedsvæsenet, må afvente Styrelsen for Sundhed 

og forebyggelses udtalelse.  

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse behandler forskningsprojekter på de ugentlige 

(tirsdage) møder i Sundhedsledelsen.  
Forskningsprojekter, der benytter Sundhedsvæsenets registre eller indebærer et res-

sourcetræk i Sundhedsvæsenet får efterfølgende afgørelsen, som også meddeles Det 

Videnskabs Etiske Udvalg.  

Øvrige projekter som er Videnskabsetisk godkendt tages til orientering med mindre Sty-

relsen for Sundhed og Forebyggelse afslår ansøgningen. 

 

 


