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Guide för ansökan om licens för  
EQ-5D i Formulärhantering 

Ansöka om licens för EQ-5D görs till EuroQol. Licensen är kostnadsfri vid icke-
kommersiell användning. Denna guide visar hur man ansöker om licens för icke-
kommersiell användning i reguljär klinisk verksamhet och där formulärsvaren inte 
registreras i kvalitetsregister.  

Förberedelser 
EuroQol efterfrågar information om hur formuläret är tänkt att användas i verksamheten/projektet. 

Innan du ansöker om licens behöver du därför ta reda på: 

 Vem som är mest lämpad att ansöka om licensen. Ansökan bör göras av en person som har 

god kännedom om hur formuläret ska användas i den aktuella verksamheten/projektet och 

som har en samordnande funktion. Det bör inte vara en enskild vårdpersonal utan till exempel 

en verksamhetschef, projektledare eller motsvarande samordnande person.  

o Ska formuläret användas i ordinarie klinisk verksamhet vid en enskild verksamhet kan 

det göras av verksamhetschef eller av verksamhetschef utsedd samordnande person. 

o Ska formuläret användas inom ramen för ett projekt som berör flera verksamheter kan 

ansökan göras av projektledaren eller av annan samordnande person i projektet. 

o Är du osäker om vem ska göra ansökan så stämmer du av med regional samordnare 

för Formulärhantering. 

 Vilka versioner av EQ-5D som du behöver. Det finns tre versioner i Formulärhantering (alla 

är på svenska): EQ-5D-3L, EQ-5D-5L och EQ-5D-Y. Du kan ansöka om en, eller alla tre. 

 Hur lång tid som licensen behöver gälla. Om man ansöker om fyra år eller kortare kan 

EuroQol bevilja ansökan snabbare. 

 Ungefär hur många gånger formuläret kommer att användas under licensperioden. 
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Ansök om licens på EuroQol 

 Gå till https://euroqol.org/eq-5d-registration-form/  

 Välj ”Non-commercial”.  

 Klicka på Next. 

Process 

 En översiktsvy över processen för ansökan visas.  

 Klicka på Next. 

 

Your details 
 Ange dina kontaktuppgifter.  

 Under ”Work environment” anger du ”Hospital / Clinical Practice”.  

 Klicka på Next. 

https://euroqol.org/eq-5d-registration-form/
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Indended use of EQ-5D 

 ”Title / Description / Study code”:  Ange ett lämpligt namn/titel för projektet. 

 ”Objective”: Beskriv kortfattat hur formuläret ska användas (skriv på engelska). 

 ”Source of funding / Sponsor”: Beskriv hur projektet finansieras. Om det finns projektmedel, 

ange detta. 

 ”Please list of CROs  if applicable”: Lämna fältet tomt. 

 ”Please list Vendors if applicable”: Skriv ”Inera”. 

 ”EQ-5D will be used for”: Välj ”Internal use (clinical use, routine data collection, PROMs 

etc.)” om tillämpligt för ditt projekt (om ändamålet inte är forskning eller annat). 

 ”Study design / primary use”: Om syftet är uppföljning i reguljär vård, ange 

”Routine data collection” (alltså om syftet inte är forskning eller användning i 

kvalitetsregister). 

 ”Clinical area”: Ange lämpligt kliniskt område, t.ex. ”Primary care” för primärvård. 

 ”Number of patients / respondents” for this registration.” Uppskatta antalet patienter 

som kan komma att besvara formuläret under licensperioden. Om man anger 

>100 000 i kombination med alternativet ”PROM” (som rekommenderades ovan i 

fältet ”EQ-5D will be used for”) kan en särskild ”agreement” behöva upprättas. Så 

även om man anger >5000 och alternativen ”research” eller ”registry”, och så även 

om man anger att datainsamlingen ska pågå 5 år eller längre (se ”Process” ovan). 

Om man anger en siffra under 100 000 respondenter i kombination med ”Internal 

use (…)” samt en licensperiod kortare än 5 år så ska alltså inte någon särskild 

”agreement” behöva upprättas. 

 ”Do you plan to use EQ-5D in an app?” Ange ”Yes”.  

o På följdfrågan ”Please describe how you intend to collect EQ-5D data in an 

app”, skriv: ”Inera, Formulärhantering”. 

 ”Start date”: Ange året som datainsamlingen ska starta, t.ex. 2021. 

 ”End date”: Ange året som datainsamlingen ska starta, t.ex. 2025. Ange gärna ett 

årtal 4 år eller kortare framåt i tiden, se kursiverad kommentar ovan.  

 Klicka på Next. 
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Requested EQ-5D versions 
 ”Available countries/regions + languages”. Klicka på ”Swedish” i listan till vänster 

så flyttas valet till den högra rutan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ”Available modes of registration”. Ange de versioner av formuläret du behöver. I 

Formulärhantering finns tre versioner: EQ-5D-3L, EQ-5D-5L och EQ-5D-Y”. Du kan välja 

alla tre. Välj alternativet Self-Complete – Digital – PDA/Smartphone” för dessa versioner 

(välj den/de versioner du behöver).  

 Klicka på Next. 
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Available EQ-5D versions 
 Se till att det finns en bock i för de versioner du önskar. De ska vara grönmarkerade. 

 Klicka på Next. 
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Permissions 
 ”Are you planning to modify EQ-5D?” Svara ”No”. 

 ”After anonymization, can we use the information you provided in EuroQol reports 

on EQ-5D usage?” Svara ”Yes”. 

 ”Can we contact you by email in case of important product notifications? Note that you can 

always opt-out/ ask to be removed from the mailing list.” Svara Yes. 

 ”I agree with the Terms of Use and Privacy statement.” Svara ”Yes”. 

 Klicka på Next. 

 

Summary 
 Bekräfta uppgifterna. 

 Klicka på Send. 

Not. Det står att man behöver ta skärmbilder (”screenshots”) för granskning för en avgift på £600. 

Detta ska dock inte behövas. EuroQol vet att Inera har skapat en godkänd version av formulären i 

Formulärhantering så detta meddelande kan ignoreras. Om EuroQol frågar, svara att du ska använda 

en version som Inera har skapat och som redan är godkänd. Du kan också kontakta QRC Stockholm 

på prom.prem@qrcstockholm.se som ska kunna hjälpa till. 

När du har fått din ansökan godkänd skickar du bekräftelsen till regional samordnare i VGR på 

formularhantering@vgregion.se som tillgängliggör formulären för berörda vårdenheter. 

mailto:prom.prem@qrcstockholm.se
mailto:formularhantering@vgregion.se

