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Korvaa sairaanhoitopiirin tiedotteen 36/2012

Tutkimuslupahakemus / hoitotyö
Hoitotyön opinnäytetöiden, hoitotieteellisen tutkimuksen ja hankkeiden lupamenettely Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä
Tiedotteella annetaan ohjeet eriasteisten hoitotyön opinnäytetöiden, hoitotieteellisen tutkimuksen ja yliopistollisten opinnäytteiden sekä hoitotyön hankkeiden järjestämisestä Kanta-Hämeen sairaan-hoitopiirissä.
Opinnäytetöihin, tutkimuksiin sekä hankkeisiin tulee anoa lupa.
1 Luvan myöntäminen
Väitöskirjatutkimuksiin ja useita tulosalueita koskeviin tutkimuksiin luvan
myöntää hallintoylihoitaja kuultuaan ko. tulosalueiden ylihoitajia. Yhden
tulosalueen yksiköitä koskevan tutkimusluvan myöntää ko. tulosalueen
ylihoitaja.
Oikeutta työn aloittamiseen haetaan erillisillä lomakkeilla. AMK- ja
YAMK- opinnäytetyön tutkimusluvat haetaan lomakkeella: Hoitotyön
opinnäytetyöhakemus AMK/YAMK /päätös.
Yliopistojen tutkimus luvat haetaan lomakkeella: Hoitotyön tutkimuslupahakemus yliopisto/ päätös.
(https://www.khshp.fi/koulutus-ja-kehittaminen).
Hakemuksiin liitetään tutkimussuunnitelma sekä muut tarvittavat liitteet
(esim. kyselylomake, informaatiokirje osallistujille, suostumuslomake).
Hankkeen / opinnäytetyön / tutkimuksen tekijä ottaa yhteyttä joko itse tai
ohjaajan välityksellä sen tulosalueen ylihoitajaan, kenen alueella hanke/opinnäytetyö/tutkimus on suunniteltu tehtävän. Hakemuksen käsittelyyn
on varattava aikaa 3-4 viikkoa. Ammattikorkeakoulututkinnon (AMK)
opinnäytetöissä aineistoja ei kerätä potilailta eikä perheiltä.
Eettisen toimikunnan lausunto tarvitaan potilas-/ omaistutkimuksiin ja
tieteelliseen julkaisutoimintaan. Lausuntohakemukset toimitetaan Pirkanmaan sairaanhoitopiirin eettiselle toimikunnalle. Lisätietoa lausuntomenettelystä ja tarkat yhteystiedot saa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin
osoitteesta http://www.pshp.fi/eettinentoimikunta. Eettinen toimikunta
kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuu-kaudessa.
Tutkimusta ei saa aloittaa, ennen kuin lupa on myönnetty. Tutkijan on
informoitava kaikkia asian-osaisia tutkimusluvan saatuaan. Luvan
myöntäminen edellyttää, että valmis työ saatetaan tiedoksi hakemukseen merkityllä tavalla
2 Raportin julkistaminen
Opiskelija huolehtii, että tutkimusluvan myöntäjällä / toimeksiantajan
edustajalla on mahdollisuus tutustua tutkimusraporttiin ennen sen julkistamista. Mikäli raportissa mainitaan tai on tunnistettavissa sairaala tai
sen yksikkö, julkistaminen edellyttää erillistä lupaa. Julkistamisluvan
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myöntää kohdeyksikön esimies. Opinnäytetyön / tutkimuksen raportti
toimitetaan sähköisenä luvan myöntäjälle ja tietopalveluihin
tietopalvelu.khks@gmail.com . Opinnäytetyöt toimitetaan lisäksi kirjallisena kohdeyksikön osastonhoitajalle.
3 Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet
Luvan saatuaan opiskelija saa tehdä tutkimuksen sairaalassa edellyttäen, että hän noudattaa tulosyksikön esimiesten antamia määräyksiä,
sairaalan yleisiä sääntöjä ja ohjeita, salassapitosäädöksiä sekä yleisiä
tutkimuseettisiä ohjeita. Ylihoitaja yhteistyössä osastonhoitajan kanssa
huolehtii siitä, että hankkeella tai opinnäytetyöllä on käytännön toteuttamismahdollisuudet yksikössä.
Hoitohenkilökuntaan kuuluvan työntekijän omassa työyksikössä laatimat
ja opintoihin liittyvät kehittämistehtävät tms. sovitaan yksikön osastonhoitajan kanssa. Useampaan yksikköön kohdistuvien kehittämistöiden
lupamenettelyn ratkaisee alueen ylihoitaja.
Lisätietoja hoitotyön tutkimuskysymyksistä antavat tulosalueylihoitajat:
Konservatiivisen tulosalue puh. 03 629 3202
Operatiivisen tulosalue puh. 03 629 2307
Psykiatrian tulosalue puh. 03 629 4165
Lisätietoja väitöskirjatutkimuksista antaa
hallintoylihoitaja puh. 03 629 3162
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