
Arkivnämndens bevarande- och gallringsbeslut Sida 1 av 6 

Diarienummer: AN-05019/18 

MYNDIGHETSSPECIFIKT BEVARANDE- OCH GALLRINGSBESLUT FÖR
EN GRUPP AV MYNDIGHETER MED LIKNANDE VERKSAMHETER

Bevarande och gallring av handlingar inom 

forskning och utveckling i hälso- och sjukvård  

Beslutet gäller för 

Nämnden för Hälsan och Stressmedicin, Primärvårdsstyrelsen, Styrelsen för Alingsås lasarett, 

Styrelsen för Angereds Närsjukhus, Styrelsen för beställd primärvård, Styrelsen för Habilitering och 

Hälsa, Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda specialistsjukhus, Styrelsen för NU-sjukvården, 

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Styrelsen för Skaraborgs sjukhus, Styrelsen för 

Södra Älvsborgs sjukhus samt Tandvårdsstyrelsen. 

Beslutets omfattning 

Arkivnämnden har beslutat om bevarande och gallring för forskning och 

utbildningsverksamhet gällande hälso- och sjukvård i Västra Götalandsregionen med stöd av 6 

kap. 2 § Föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering i Västra 

Götalandsregionen. Beslutet gäller retroaktivt för allmänna handlingar som tillkommit från 

och med 1 januari 2016.  

Datum för beslut 

Arkivnämnden 2018-06-20, § 49 

Tidigare beslut 

Det finns inget tidigare beslut. 

Beslutets tillämpning 

Myndigheten ska dokumentera och besluta om den praktiska tillämpningen av beslutet i sin 

dokumenthanteringsplan.  

Verkställande av gallring 

Gallring utifrån gallringsfristerna på nästa sida får verkställas under förutsättning att 

• föreskriven bearbetning, redovisning eller kontroll har slutförts

• tidsfrist för revision, taxering eller preskription har gått ut

• betydelsen har upphört för styrkande av rättigheter och skyldigheter samt övrig

betydelse från rättslig synpunkt.

Gallringsfrist räknas från utgången av det år då handlingen upprättats hos myndigheten eller 

kommit in till den. 



 
 

 
Arkivnämndens bevarande- och gallringsbeslut  Sida 2 av 6 

 

Handlingarnas indelningsgrupper 

Ref. nr Handlingarnas samlingsnamn Bevarande/gallringsfrist 

001 Handlingar rörande kvalitetsgranskning 

av vården 

Bevaras 

002 Handlingar rörande kvalitetsgranskning 

av vården, underlag 

Får gallras under förutsättning att 

uppföljning har skett 

003 Handlingar rörande 

forskningssamverkan 

Bevaras 

004 Handlingar rörande ansökan, beslut 

och avtal i forskningsprojekt 

Bevaras 

005 Handlingar rörande rekrytering av 

forskningspersoner/patienter till 

kvalitativ forskning 

Bevaras 

006 Handlingar rörande rekrytering av 

forskningspersoner/patienter till 

kvantitativ forskning 

Gallras 10 år efter studien har 

avslutats förutsatt att all 

redovisning ha skett 

007 Handlingar rörande forskningsplanering  Bevaras 

008 Handlingar rörande säkerhet i 

forskningsprojekt 

Bevaras 

009 Handlingar rörande insamling av 

forskningsdata till kvalitativ forskning  

Bevaras 

010 Handlingar rörande insamling av 

forskningsdata till kvantitativ forskning  

Gallras 10 år efter studien har 

avslutats under förutsättning att 

all redovisning har skett 

011 Handlingar rörande forskningsdata från 

registerbanker gällande kvalitativ 

forskning  

Bevaras 

012 Handlingar rörande forskningsdata från 

registerbanker gällande kvantitativ 

forskning  

Gallras 10 år efter studien har 

avslutats under förutsättning att 

all redovisning har skett 

013 Handlingar rörande forskningsresultat  Bevaras 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
Arkivnämndens bevarande- och gallringsbeslut  Sida 3 av 6 

 

Exempel på handlingstyper 

Ref. nr Handlingar rörande 

kvalitetsgranskning av vården 

Bevarande/gallringsfrist 

001 Anmälan om att bidra till 

kvalitetsregister/hälsoregister 

Bevaras 

Kvalitetsregister 

Protokoll från kvalitetsregister 

 

Ref. nr Handlingar rörande 

kvalitetsgranskning av vården, 

underlag 

Bevarande/gallringsfrist 

002 Anteckning från kvalitetsgranskning Får gallras under förutsättning att 

uppföljning har skett Lista över kvalitetsgranskning 

Meddelande om antagning 

 

Ref. nr Handlingar rörande 

forskningssamverkan 

Bevarande/gallringsfrist 

003 Avtal om samverkanrelation Bevaras 

Kontrakt om samverkansrelation 

Protokoll från Forsknings- och 

Utvecklingsråd 

Skrivelse gällande samverkansrelation 

Överenskommelse om 

samverkansrelation 

 

Ref. nr Handlingar rörande ansökan, beslut 

och avtal i forskningsprojekt  

Bevarande/gallringsfrist 

004 Ansökan om tillståndsprövning Bevaras 

Ansökningshandlingar och CV 

Avtal eller överenskommelse Forskning 

och Utveckling 

Beslut om bidrag 

Beslut rörande tillståndsprövning 
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Ref. nr Handlingar rörande rekrytering av 

forskningspersoner/patienter till 

kvalitativ forskning  

Bevarande/gallringsfrist 

005 Annons för rekrytering av 

forskningspersoner 

Bevaras 

Ansökningsbrev 

Lista över deltagare i forskningsprojekt 

 

Ref. nr Handlingar rörande rekrytering av 

forskningspersoner/patienter till 

kvantitativ forskning  

Bevarande/gallringsfrist 

006 Annons för rekrytering av 

forskningspersoner 

Gallras 10 år efter studien har 

avslutats förutsatt att all 

redovisning ha skett  Ansökningsbrev 

Lista över deltagare i forskningsprojekt 

 

Ref. nr Handlingar rörande 

forskningsplanering  

Bevarande/gallringsfrist 

007 Forskningsprojektplan Bevaras 

Idé och målbeskrivning 

Lista över deltagare i projekt 

Manual för skalor, egenproducerade 

Projektansökan med bilagor 

Projektdirektiv 

Prövarhandbok 

Prövningsprotokoll 

 

Ref. nr Handlingar rörande säkerhet i 

forskningsprojekt 

Bevarande/gallringsfrist 

008 GCP/IHC (regelverk för god klinisk sed) Bevaras 

Rutindokument för forskning 

Signatur- och delegeringslista 

SOP, Standard Operation Procedure 

Säkerhetsrapport, AE (Adverse Event) 

Säkerhetsrapport, SAE (Serious 

Adverse Event) 
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Ref. nr Handlingar rörande insamling av 

forskningsdata till kvalitativ 

forskning  

Bevarande/gallringsfrist 

009 Biverkningsrapport Bevaras 

CRF (Case Report Form) 

Enkätsammanställning 

Forskningsjournal 

Fältanteckning 

Laboratoriedagbok 

 

Ref. nr Handlingar rörande insamling av 

forskningsdata till kvantitativ 

forskning  

Bevarande/gallringsfrist 

010 CRF (Case Report Form) Gallras 10 år efter studien har 

avslutats under förutsättning att 

all redovisning har skett 
Enkätsvar 

Forskningsjournal 

Fältanteckning 

Laboratoriedagbok 

 

Ref. nr Handlingar rörande forskningsdata 

från registerbanker gällande 

kvalitativ forskning  

Bevarande/gallringsfrist 

011 Mät-och testresultat Bevaras 

Observationsprotokoll 

Offentlig statistik 

Registerdata 

 

Ref. nr Handlingar rörande forskningsdata 

från registerbanker gällande 

kvantitativ forsning  

Bevarande/gallringsfrist 

012 Mät-och testresultat Gallras 10 år efter studien har 

avslutats under förutsättning att 

all redovisning har skett 
Observationsprotokoll 

Offentlig statistik 

Registerdata 
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Ref. nr Handlingar rörande 

forskningsresultat  

Bevarande/gallringsfrist 

013 Artikel i medicinska tidskrifter Bevaras  

Avhandling 

Delrapport 

Ekonomisk rapport 

Slutrapport 

 


