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INLEDNING
All text i blå färg är anvisningar och skall tas bort innan ansökan sänds in.

Om du klistrar in text från andra dokument så följer ofta formatet med som kan 
avvika från detta malldokument. Innan du sänder in ansökan så ta bort ev 
styckebrytningar och kontrollera samma typsnitt används i hela dokumentet

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

Titel på försöksprotokollet
En informativ titel så att det klart framgår vad som studien omfattar

Sökande
Namn, titel, organisationstillhörighet 

Tex Georg Forsksson, leg. Tandl, Folktandvården Västmanland AB

Medarbetare/medsökande
T ex Reante Orakel, leg. tandhygienist, FriskTand HB, Storgatan 4 Västerås

Projektplanen skall i stort utformas i likhet med vad som krävs för en ansökan om 
forskningsbidrag från t.ex., CKF, Svenska Tandläkare Sällskapet eller annan 
bidragsgivare. Rubrikerna och kommentarerna nedan ska ses som en 
rekommendation/vägledning. Planen skrivs på svenska eller engelska (max 8 sidor 
inkl referenser, exklusive bilagor).

Handledare:   Namn, titel, organisationstillhörighet

Innehållsförteckning
När protokollet är klart skall du uppdatera innehållsförteckningen. Detta gör du 
genom att högerklicka när pekaren står i nedanstående fält - välj "Uppdatera fält" 
och innehållsförteckningen uppdateras
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Sammanfattning
Sammanfattningen görs på max en sida och skall innehålla en sammanfattning av 
protokollet.

Förkortningar och definitioner av termer
Här beskrivs de förkortningar som används i rapporten.

Ett par exempel:

ppm part per million = mg/l

DFS decayed filled surfaces

DS decayed surfaces

ECC Early Childhood Caries

Introduktion - tidigare publicerade resultat - bakgrund
Här beskrivs bakgrunden till studien. Den litteratursammanfattning som gjorts 
tidigare utgör grunden för detta avsnitt. Hänvisning görs till aktuella referenser

Avsnittet är max en A4-sida! 

HYPOTES OCH SPECIFIK MÅLSÄTTNING 
Vetenskaplig frågeställning och syftet med det föreslagna projektet presenteras 
stringent och tydligt.

”If the following heading (Heading 1) appears in the middle of page, make sure it is 
preceded by three blank rows.
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Material och metoder 
Inom denna del av protokollet kan det finnas en serie underrubriker och några 
exempel beskrivs nedan.

Design och plats där studien utförs
Beskriv design av studien, ett exempel:

Denna studie är designad som en oblindad retrospektiv studie på tandvårdsrädda 
patienter. Studien kommer utföras vid Ftv-kliniken Östertand, Västerås. 

Selektion av studiegruppsdeltagare
Studiepopulationen och ev. urval beskrivs. Inklusions- och exklusionskriterier anges.

Intervention
Vilken typ av behandling skall försökspersonerna utsättas för?

Data insamling och mätprocedur
I vilket sammanhang och hur/när ska data samlas in? Krävs speciella 
förhållanden/arrangemang?

Mätmetoder och variabler
Utfallsvariabler beskrivs d v s vad är det som skall mätas, jämföras eller på annat sätt 
analyseras. Vilken typ av data ska inhämtas? Beskriv de mätmetoder och mått som 
ska användas. Redogör för mätmetodernas validitet och reliabilitet. Bifoga ev. 
enkäter som bilaga.

Databearbetning och statistik Statistiska metoder
Hur ska data bearbetas och redovisas? Vilka analyser planeras?

Beräkning av sample storlek (power)
Om projektet avser en empirisk studie skall power-beräkning finnas med. Om det är 
en observationsstudie, hypotesgenererande studie eller retrospektiv vårdanalys utan 
jämförande grupper, skrivs enbart "storleksberäkning av sampel inte relevant med 
aktuell frågeställning och studieupplägg".

TIDSPLAN
Ange under vilken tid projektet, och ev. dess delfaser, ska genomföras.
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ETIK
Skall forskningsregister upprättas Ja /Nej………….

Anmälan till biobank Ja /Nej………….

Arbetet planerat att publiceras Ja /Nej………….

Överväg om projektet kräver en forskningsetisk prövning. Om inte – motivera! Om 
prövning bedöms nödvändig skall etisk ansökan ansökningsblankett bifogas ansökan. 
När etisk ansökan krävs kommer beslut om medel att göras efter etiknämndens 
godkännande.

BETYDELSE
Redogör för projektets vetenskapliga och kliniska betydelse. Varför är det 
viktigt/intressant att söka svar på just din forskningsfråga?

REFERENSLISTA
Använd en enhetlig beskrivning av referenser tex Vancoversystemet. Ett exempel: 
Attwood D, Blinkhorn AS. Trends in dental health of ten-year-old school children in 
south-west Scotland after cessation of water fluoridation. Lancet 1988;2:266-7.

BILAGOR
Lista en förteckning av bilagor och kopiera in bilagorna i nummerordning.


