
Uppsala 2022-04-26 

1(2) 

Regionalt cancercentrum Mellansverige   
Akademiska sjukhuset | 751 85 Uppsala    
Besök: Dag Hammarskjölds väg 54A | Telefon: 018-15 19 10  
E-post: info@rccmellan.se | www.cancercentrum.se/mellansverige 

Stöd till vetenskapliga studentarbeten på 
läkarprogrammet 
I det här dokumentet finner du information om möjligheten att vara handledare för 
vetenskapliga studentarbeten på läkarprogrammet i Uppsala och i Örebro som genomförs 
i samarbete med Regionalt cancercentrum (RCC) Mellansverige.     

Bakgrund 
Inom läkarprogrammet ingår det ett Självständigt arbete som ska omfatta 30 högskolepoäng. 
Syftet med arbetet är att läkarstudenten ska utveckla en förmåga till självständig 
problemformulering och analys, samt förmåga att skriva en vetenskaplig text.  

Som ett led i RCC Mellansveriges uppdrag att främja forskning samt bidra till 
kompetensutveckling på cancerområdet erbjuder vi handledare och läkarstudenter att 
genomföra registerbaserade studentarbeten i samarbete med oss.  

Regionala och nationella data i våra diagnosspecifika kvalitetsregister för cancer ger möjligheter 
att belysa relevanta frågeställningar i kvalitetssäkrings- och forskningssyfte. Vi erbjuder stöd och 
samarbete kring studentarbeten som utgår från de kvalitetsregister som RCC Mellansverige är 
nationellt ansvarigt för: 

• Nationella prostatacancerregistret (NPCR)
• Nationellt kvalitetsregister för lungcancer (NLCR)

Det finns även möjlighet att genomföra studentarbeten utgående från forskningsdatabaserna 
PcBaSe och LCBaSe som skapats via länkning mellan NPCR respektive NLCR och andra 
nationella register som Cancerregistret, Dödsorsaksregistret, Läkemedelsregistret, 
Patientregistret, Befolkningsregistret och SCB´s Longitudinella integrationsdatabas för 
försäkring och arbetsmarknadsstudier (LISA). 

Mer information: 

Registerbaserade forskningsdatabaser, cancercentrum.se 

Nationella registerhållande myndigheter, registerforskning.se 

Till vem riktar sig stödet? 
Stödet riktar sig till handledare och läkarstudenter vid Uppsala universitet och Örebro 
universitet.  

Vilket stöd ger RCC? 
• Rådgivning innefattande epidemiologiska metoder och registerspecifik kunskap.
• Statistikerstöd avseende datauttag, råd rörande statistiska metoder och statistisk analys

(omfattning överenskoms för varje enskilt projekt).

https://cancercentrum.se/mellansverige/vara-uppdrag/forskning/registerforskning/forskningsdatabaser/
https://www.registerforskning.se/sv/register-i-sverige/lankar-nationella-myndighetsregister/
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• Rådgivande möten på RCC (ca. 3–4 möten). Mötena kan även genomföras via 
videolänk. 

o Startmöte: projekt- och analysplan. 
o Möte om analys och resultat (ca. 1–2 möten). 
o Möte om slutprodukt/rapport.  

 

RCC kan inte ge något ekonomiskt stöd till projekten utöver den kostnad som RCC:s 
medarbetares arbetstid innebär. 

Vad krävs för att få stödet? 
För att genomföra ett vetenskapligt studentarbete i samarbete med RCC Mellansverige behövs 
följande:  

1 Det behöver finnas en namngiven projektansvarig/handledare på utbildningssjukhuset. 
Handledaren är tillsammans med studenten huvudansvarig för projektets progress och 
skrivarbete. Detta för att vi på RCC Mellansverige ska kunna stödja flera studenter per 
termin. Handledaren bör vara med vid startmötet på RCC:s kontor i Uppsala.  

2 Blankett för projektanmälan ska fyllas i av handledare och läkarstudent tillsammans och 
skickas in till RCC Mellansverige.  

3 Ansökan om etikprövning till etikprövningsmyndigheten (om tillämpligt). RCC kan ge 
råd gällande etikprövningsansökan, men eventuell ansökan ska lämnas in och bekostas 
via lokal huvudman.   

4 Undertecknad överenskommelse mellan handledare och RCC Mellansveriges 
representant (sker vid första mötet på RCC:s kontor).  

Ytterligare information 
Mer information kan ges av RCC:s kontaktperson Sandra Irenaeus, 
sandra.irenaeus@rccmellan.se  

 

 

  

mailto:sandra.irenaeus@rccmellan.se


PROJEKTANMÄLAN
för stöd till vetenskapliga studentarbeten på läkarprogrammet. 

Skickas till info@rccmellan.se i god tid före projektstart.
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Projekttitel:  

Handledare/projektansvarig:

Telefon: 
E-post: 

3 Student:

E-post:
Termin:
Studieort:

Uppgifter om projektet

Vilket/vilka register används?
Inom vilken/vilka region(er)?
Under vilket/vilka år?
Antal högskolepoäng: 
Etikprövningsansökan:
Startdatum för studien: 
Multicenter?

4 

7 Bilagor  

Studieplan 
Etikprövningsansökan

RCC JT 190221

Uppsala Örebro

Klar Planeras Behövs inte

Ja, antal regioner

Nej

Region: 
Diagnosår: 
Kön: 
Tumörstadium: 
Ålder:
Annat:

Kvinna Man

Frågeställning5 

Selektionskriterier6 

Ange vilka bilagor som bifogas anmälan

Akademisk titel:



RCC:s anteckningar 

Datum 

Underskrift kontaktperson vid RCC

Underskrift handledare/projektansv.

Underskrifter sker vid första mötet på RCC:s kontor.

Genom att signera detta dokument förstår och accepterar jag att stödet från RCC sker utifrån 
vad som står skrivet i punkterna ovan.
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