Lathund för rapportering av projekt i ResearchWeb/CRIS
Gå till webbsidan https://www.researchweb.org/is/fouckfuu
Har du ett personkort och CV inlagt i ResearchWeb? Om inte – se separat lathund för hjälp
med detta. Logga in uppe i högra hörnet.
Har du gjort en registeranmälan i ResearchWeb/CRIS? Om inte – se separat lathund för
hjälp med detta. Det förenklar om du gör registeranmälan innan projektanmälan.

Klicka på ”Lägg in projekt”.
Rapporteras skall projekt där: -Region Dalarna är forskningshuvudman -Ansvarig forskare
arbetar på Region Dalarna -Pengar eller resurser från Region Dalarna eller CKF går till
studien -Patienter, medborgare eller anställda i Region Dalarna direkt eller indirekt inkluderas
i studien

Välj ”Projektanmälan”.

Först behöver du acceptera användandet av data du lägger in i registeranmälan. Klicka på
”Fortsätt”.

Välj den typ av klinisk studie du bedriver. Klinisk prövning – läkemedelsstudier och prövning av
medicinsk-teknisk utrustning. Övriga studier – alla studier som inte är klinisk prövning.

Klicka på ”Fortsätt”.

Fyll i alla uppgifter (obligatoriska fält är markerade med ett +) Ta hjälp av hjälptexterna
du får fram genom att klicka på ?.
Behöver du mer hjälp kan du kontakta: karin.bjorling@ltdalarna.se eller
cecilia.lundgren@ltdalarna.se För mer komplicerad systemteknisk hjälp, kontakta
Minso Solutions AB på support@researchweb.org
Vid projekt som innehåller flera delstudier med olika studiegrupper rapporteras varje studie
för sig. Studienamn läggs in som i EPN-/EPM-ansökan, men med tillägg av undertitel.

Medsökande/Medarbetare – här kopplar du direkt till dina medarbetares personkort i RW.
Fungerar både på externa och interna som har personkort i RW, t.ex. för handledare. Klinik – välj
i trädstruktur, som är upplagd enligt HSA-katalogen. Vid registerstudier e.d. kan detta lämnas
tomt. Forskningshuvudman – även här val i trädstruktur enligt HSA.

Om du gjort en registeranmälan i ResearchWeb/CRIS kan du länka direkt till den här. Klicka på
”Välj projekt”.
Om du vill fortsätta med ifyllnaden senare klickar du på ”Spara”. När du är klar med ifyllnaden
klickar du på ”Korrekturläs och publicera” och sedan ”Publicera”.

