Till dig som vill forska på SCAPIS-data
Här följer en kort information om nuvarande status och om när ansökningar till SCAPIS kan
tas emot.
Vad händer nu?
Vi är nu i en bearbetningsfas och bygger upp databasen och ansökningsprocessen efter att
insamlingen avslutats. Vi fokuserar så mycket resurser som möjligt på att bli klara med detta
arbete. Styrgruppen arbetar också internt med att ta fram en begränsad lista på prioriterade
publikationer som kommer att färdigställas av medlemmar i styrgruppen och andra som
aktivt bidragit till att ta fram SCAPIS-materialet.
När kan man ansöka?
Just nu tillgängliggörs preliminära datamängder för en mindre grupp projekt genom en
provisorisk process. Det rör sig om de projekt som samlat in extra data i samband med
baslinjeundersökningen (”optionals”), studier som vill kontakta deltagarna på nytt för
ytterligare undersökningar, analyser i det lokala biobanksmaterialet, samt vissa projekt som
är av stort strategiskt värde för SCAPIS som helhet och därför viktiga att påbörja. För
ansökningsinstruktioner, eller vid osäkerhet om ett visst projekt tillhör någon av dessa
kategorier kontakta SCAPIS Forskningsstöd (researchsupport@scapis.org).
För övriga projekt är databasen ännu inte öppen för ansökan. Information om när
ansökningar kan tas emot på bredare front kommer att finnas på www.scapis.org. Prognosen
är att detta kommer ske under andra halvåret 2019. Datamängden kommer inledningsvis
bestå av data från eCRF, labvärden, enkäter samt accelerometri och kommer att utökas
successivt.
SCAPIS kommer vara en datakälla för många forskare. Utöver den begränsade lista på
prioriterade publikationer som nämndes ovan kommer tillgången vara öppen och inte
erbjuda exklusivitet till vissa grupper. Om flera forskningsförslag överlappar kan berörda
forskare komma att informeras om varandras förslag. Samarbete uppmuntras om det är
rimligt med hänsyn till de specifika omständigheterna. Vill man inte samarbeta kan datauttag
ges till flera forskargrupper för överlappande forskningsfrågeställningar.
Vad kan ni göra nu?
För att vara förberedda på bästa sätt och snabbt kunna skicka in en ansökan då det är möjligt
är det givetvis positivt att ni förbereder forskningsplaner, etablerar samarbeten, och söker
forskningsmedel. När det gäller finansiering vill vi dock betona att tilldelade forskningsmedel
inte påverkar hur ansökan behandlas, eller när data kan levereras.
Vänliga hälsningar
Göran Bergström
Ordförande SCAPIS Styrgrupp
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