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Fylgiskjal II
Við forgangsröðun er tekið mið af efnisatriðum í eftirfarandi töflu auk efnislegs
mats á vægi rannsóknarinnar.

Já/nei
Hefur rannsóknin vísindalegt gildi?
Er viðfangsefnið áhugavert og mikilvægt fyrir heilsugæsluna?
Er rannsóknin á ,,sviði heilsugæslu”?
Eru líkur á að rannsóknin efli þekkingargrunn (body of knowledge)
þeirra fræðigreina sem tengjast heilsugæslu?
Er frumkvæði að rannsókninni komið úr grasrót heilsugæslunnar?
Er líklegt að meiri hluti þeirrar þekkingar sem skapast meðal forsvarsmanna
rannsóknarinnar við undirbúning, framkvæmd og úrvinnslu (svo sem
greinaskrif) sitji eftir innan HH að rannsókn lokinni?
Er núverandi stöðu þekkingar lýst og tilgátur/rannsóknaspurningar í samræmi
við það?
Er raunsætt og skýrt samband á milli tilgátu og/eða rannsóknarspurninga,
aðferða og efniviðar?
Er skýrt samband á milli rannsóknarspurningar og þeirra svara sem leitað er?
Hafa styrkleikaútreikningar verið gerðir?
Ef verið er að athuga kosti meðferðar er skoðað hvort stuðst sé við tvíblinda
rannsóknaraðferð? Ef ekki er þá útskýrt af hverju?
Við styrkleikamat er reiknað með 5% skekkju af tegund 1 og 10-20% af
tegund 2, sem þýðir að kröfur um styrkleika þurfa að vera á milli 80-90%.
Hvernig er trúverðugleiki eigindlegra rannsóknaniðurstaðna tryggður?
Mun rannsóknin auka þverfaglegt samstarf innan HH
Mun rannsóknin auka þverfaglegt samstarf innan HH og HÍ?
Er starfsfólk HH þátttakendur i stýrihóp rannsóknarinnar?
Er starfsfólk HH með akademíska þjálfun í stýrihóp rannsóknarinnar?
Er skilmerkilega greint frá fjármögnun, tryggingum og greiðslum
Er gerð grein fyrir hugsanlegum greiðslum (launum) eða annarri fyrirgreiðslu
til starfsmanna?
Er á fullnægjandi hátt gerð grein fyrir þátttökuskilyrðum (inclusions og
exclusions criteria)
Er gerð grein fyrir skráningu aukaverkana (ef við á )?
Er fjöldi þátttakenda /stærð efniviðar vel skilgreind?
Er tímalengd rannsóknarinnar ljós?
Er tölfræðileg sérfræðikunnátta tryggð?
Er forkönnun nauðsynleg?
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Er álagi á starfsfólk og skjólstæðinga heilsugæslunnar lýst?
Er gerð grein fyrir fundum og ferðum sem tilheyra rannsókninni?
Er ljóst hverjir verða höfundar rannsóknarinnar og hver er aðal ábyrgðarmaður
við nánari kynningu hennar (t.d. á prenti eða í erindum)?
Er tekið tillit til Helsinki yfirlýsingarinnar?
Ef rannsóknin byggir á persónulegum upplýsingum úr sjúkraskrám, eða ef
gæðaeftirlit krefst skoðunar á sjúkraskrám, þarf að vera ljóst hvort
umsjónarmaður sjúkraskrár hefur gefið samþykki sitt. Einnig hvaða leiðir
rannsakendur ætla að fara til þess að tryggja persónuvernd og að skaða ekki
samband læknis og sjúklings.
Hefur ofangreindum atriðum verið gerð fullnægjandi skil (ef við á)?
Munu skilyrði Persónuverndar og Vísindasiðanefndar verða uppfyllt, í þeim
tilvikum sem það á við (á við spurningar um siðfræði, skaðleysi, upplýst
samþykki, möguleika á að draga sig úr rannsókn o.s.frv.)?
Mun HH hafa aðgang að eða vera eigandi/(meðeigandi) rafræns gagnagrunns
viðkomandi rannsóknar?
Er hlutverki allra samstarfsaðila í rannsókninni lýst (t.d. við gerð
rannsóknaráætlunar, gagnasöfnunar, úrvinnslu, birtingar, fjármögnunar,
stýringu og stjórnunar)?
Annað
Forgangsröðun skv. þessu gæðamati verður metin á kvarðanum 1 til 5, þar sem einkunn 5
fer í efsta sæti forgangsröðunar en 1 í lægsta sæti.

