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REDCap - Intro
Ulla Nässander Schikan, projektledare UCR

REDCap - Använda verktyget
Gustav Svensk, REDCap support UU, UCR

REDCap - Enkätstudier i CrushCovid
Jonas Strandberg, projektledare

Paus

REDCap - Designa formulär
Gustav Svensk, REDCap support UCR

Frågor



Uppsala Clinical Research Center är Sveriges största kliniska 

akademiska forskningsorganisation (ARO) som på uppdrag från såväl 

akademi som industri genomför och hanterar alla aspekter av 

klinisk forskning under ett och samma tak.

UCR startade 2001 som en centrumbildning för att stödja kvalificerad 

klinisk forskning med syftet att utveckla och förbättra sjukvården. 

Sedan dess har vi byggt upp en komplett verksamhet för att initiera, 

planera, utföra, analysera, publicera och rapportera båda lokala 

prövarinitierade studier samt internationella multicenterstudier.

UCR - Uppsala Clinical Research Center



Vi erbjuder service för genomförande 

av kliniska studier, 

observationsstudier,

biostatistik och kvalitetsuppföljning 

inom hälso- och sjukvård

UCR - Uppsala Clinical Research Center
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Vår mission är att förbättra hälsan hos människor 

i Sverige och hela världen



RÅDGIVNING OCH STÖD

UCR är en del av stödfunktionen för klinisk forskning på  Akademiska sjukhuset  

och det är ett av våra viktigaste uppdrag. 

KONTAKTA OSS TIDIGT I FORSKNINGSPROCESSEN för att vi ska kunna hjälpa dig på 

bästa sätt.

Vi erbjuder i ett första steg ett orienterande, kostnadsfritt  rådgivningsmöte där du kan få svar 

på enklare frågor, få hjälp med kontakter, diskutera behov av forskningsstöd etc.

Önskar du mer stöd utöver det inledande mötet, erbjuder vi rådgivning och service till ett 

reducerat pris och skräddarsyr då vårt stöd utifrån dina behov för att öka möjligheterna till att 

lyckas med genomförandet av det kliniska forskningsprojektet.
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• REDCap (Research Electronic Data Capture) är ett webbaserad 

datainsamlingsverktyg för forskningsdata.

• Att användas för kliniska studier eller insamling av annan 

forskningsdata för non-profit forskning.

• REDCap ger tillgång till elektronisk datainsamling i realtid, 

möjlighet till dataverifiering samt möjlighet att övervaka steg i 

studien.

• Datainsamling via inmatning eller enkäter.





In 2004 REDCap was created at Vanderbilt University, US.

In 2006, the REDCap Consortium was officially launched. 



The consortium began as a handful of non-profit organizations 

interested in expanding REDCap’s functionality through 

collaborative software development.

Support system:

Consortium members contribute their expertise and assistance to 

each other, free of charge.  

They monitor and provide responses to a variety of general and 

complex administrator questions on a daily basis.



REDCap Community is an online platform for software downloads, 

extensive technical documentation, a question/answer forum, and 

more. 

It is only open to registered REDCap installation administrators  

from current partner sites. 



Instruction videos





REDCap free version (non-profit organizations)

REDCap Cloud is the commercial version of REDCap



If a study is to be performed under ICH GCP, system validation of the local

REDCap installation and validation of the project/study is required. 

(ICH GCP E6  5.5.3)

A Clinical Trial Application (CTA) must be submitted for any clinical trial 

involving human subjects where the product (drug, herbal product, medical 

device, etc) is either not approved for use or is being used outside of the terms 

of it's existing approval. ICH GCP is required.

Validation needed in case of ICH GCP clinical trials 



• Non-drug/device study 

• Non-Interventional study (NIS) 

ICH GCP is not applicable to non-interventional studies from a legislative and 

regulatory compliance perspective. You are free to follow the principle of ICH GCP 

(e.g., informed consent process and trial master file content), but you are not legally 

obliged to do so.

Article 2 of DIR 2001/20/EC defines a “non-interventional study” as a study 

where the medical product(s) is (are) prescribed independent to inclusion of 

the participant in the study and as part of a therapeutic strategy, including 

diagnostic and monitoring procedures, which is not decided in advance by a study 

protocol

When is ICH-GCP not required?



https://www.chcuk.co.uk/non-interventional-studies/
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