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     Hva er god datahåndtering (DH)? 

Kvalitet 

ICH Good Clinical Practice (GCP) E6(R2) 

Personvern og informasjonssikkerhet 
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Mål med datahåndtering 

 

 

 

 

Overordnet mål med datahåndtering er å 
opparbeide en database hvor data er identiske 

med de innsamlede data slik de foreligger i 
kildedokumentene 

Databasen skal inneholde data som er 
identifiserbare, av god kvalitet, lett anvendelige og 

tilpasset sitt formål 

Databasen som foreligger ved studiens slutt skal 
inneholde sporbare data 
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Skjematisk framstilling 
 

Protokoll 
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første 
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pasient, 
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query 
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Statistisk analyseplan ferdig 

Levere data 
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/publikasjon 
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Hvilke type data skal du samle inn? 

• Kliniske data -> Case Report Form (CRF) 
– Journal 

– Andre systemer på avdeling 

– Forskjellige lab systemer /sentral lab 

– Biobank 

 

– Disse dataene kan registreres på papir eller elektronisk. 

– De elektroniske dataene kan overføres direkte fra kilde til database 

• Uttrekk fra journal 

• Direkte fra lab/måleinstrument til database 

• Datavarehus 
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Andre kilder til datafangst : Dagbøker 

• Pasientdagbok: Verktøy som brukes til å samle 
subjektive data fra en pasient, inkludert symptomer, 
tilstand og andre tiltak; tradisjonelt har dette vært 
papirbasert 

• Elektronisk pasientdagbok (eDiary): Registrerer 
pasientdata elektronisk og automatiserer 
dataoppføringer på for eksempel en håndholdt 
mobilenhet, nettbrett eller datamaskin 
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Clinical outcome assessment (COA) 

– Patient-reported outcome(PRO): Registreringer utført direkte av 
pasienten f.eks. validerte spørreskjema 

– Performance outcome (PerfO): Målinger basert på oppgave(r) utført av 
en pasient i henhold til instruksjoner administrert av helsepersonell; 
medisinsk utstyr kan samle og registrere resultat av motoriske, 
sensoriske og kognitive tester. 

– Clinician-reported outcome (ClinRo): leger, sykepleiere eller andre 
ansatte registrerer pasientens helseresultater etter å ha observert deres  
helsetilstand mm 

– Observer- or caregiver-reported outcomes(ObsRo): Helseresultater 
rapportert av pasientens familie eller andre. 

Electronic clinical outcome assessment(eCOA): Anvender 
teknologi som håndholdte enheter, nettbrett eller nett for å tillate 
pasienter, klinikere og omsorgspersoner å rapportere resultatene 
direkte, noe som resulterer i mer detaljerte endepunktdata.  
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GCP krav til elektronisk datafangst 
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GCP 5.5.3:When using electronic trial data handling and/or remote 
electronic trial data systems, the sponsor should: 

(a) Ensure and document that the electronic data processing 
system(s) conforms to the sponsor’s established requirements 
for completeness, accuracy, reliability, and consistent intended 
performance (i.e., validation).  

• ADDENDUM The sponsor should base their approach to 
validation of such systems on a risk assessment that takes into 
consideration the intended use of the system and the potential 
of the system to affect human subject protection and reliability 
of trial results 



Krav til sporbarhet 

I alle ledd 

Manuell eller elektronisk (audit trail) 

Autorisert person skal signere for at 
registrerte data er korrekte og i henhold 

til relevante lover/retningslinjer  

Alle endringer skal dateres, signeres. 
Tidligere data skal finnes 

Versjonskontroll på alle dokumenter 

Versjon 1.02 OUS, 26.11.2019 



 

Hva må man ta hensyn til? 
• Legemiddel <-> ikke Legemidde studie? 

• Enkeltsenter- eller multisenterstudie ? 

• Webløsning eller lokalt installert system? 

• Hvor stor og/eller kompleks er studien? 

• Har du behov for flere roller med forskjellig tilganger til 
registrering? 

• Pasient rapporterte endepunkter (PROM)? Elektronisk via BYOD? 

• Papir CRF og data entry -> prosedyre for verifisering av annen 
person, risikobasert 

• OBS: Legemiddelstudier -> GCP krav   

Datafangstløsninger 

Hva er de godkjente datafangstløsningene hos deg? 

Hvilke datafangstløsning passer din studie? 
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EDC/eCRF (1) 

Et eCRF-system er bygget for å samle informasjon / data på en 

strukturert måte. Fordeler ved bruk av eCRF-systemer er; 

• Standardisert datainnsamling 

• Kan administreres uavhengig av geografisk plassering 

• Randomisering og allokering av kit 

• Øyeblikkelig tilgang til data (for datahåndtering, sentral monitorering ...) 

• Data kun tilgjengelig for de med tillatelse i henhold til definerte roller 

• Monitorering kan gjøres off-site 

• Mulighet for å identifisere tidlig om studieprotokollene må korrigeres og / 

eller om tillegg er nødvendig 
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EDC/eCRF (2) 

• Forhåndsdefinerte kontroller / lister (validering) øker datakvaliteten 

• Alle endringer i databasen kan spores via såkalt audit-trail 

• Online datafangst med sjekker øker kvaliteten, gir umiddelbare 

tilbakemelding og «dataene er ferske», både CRF og PROM 

• «ALERTS» til studiepersonell og pasienter (SAE, inklusjon…) 

• Eventuelle oppdateringer av databasen gjøres samtidig for alle sentre i en 

multisenterstudie 

• Analyse av data kan startes umiddelbart etter låsing. 

Fordelene over gir en kvalitets økning og sparer ressurser og tid. 
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EDC/eCRF (3) 

Ulemper 

• Tar tid å sette opp og avhengig av andre 

• Lisenskostnad 
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Nettskjemaløsning/TSD 

Fordeler 
• Løsning som tilfredsstiller krav til IKT sikkerhet 

• Enkle å sette opp selv 

• Rask å sette opp 

• Lav kostnad 

• Tilgjengelig  

Ulemper 
• Korrigering av data  er vanskelig 

• Eksport av data via iron-key 

• Tilfredsstiller ikke GCP-krav dvs. ikke for legemiddelstudier 
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Bruk av papir CRF og sentral datafangst 
Fordeler 
• Forsker kan sette opp selv 
• Lav kostnad 
• Tilgjengelig, ingen ventetid  

Ulemper (avhengig av system) 
• Mulig manglende sporbarhet / audit-trail 
• Kompliserer CRF-oppdateringer i multisenterstudier 
• Risiko for at ulike versjoner brukes av ulike brukere 
• Risiko for dårligere datakvalitet 
• Vanskeligere og mer ressurskrevende for å administrere 

Men kan fungere bra på ikke komplekse, singel senter studier! 
Grunnen til at den brukes er at de er enkle og lett tilgjengelige. Oppstarts kostnaden kan være redusert, men 
risikoen er imidlertid at dataene ikke har tilstrekkelig kvalitet for publisering eller reproduserbarhet  dårligere og 
kostnaden for hele studien vil bli høyere. 
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OUS godkjente IT-løsninger 
Det finnes et fåtall OUS godkjente IT-løsninger for innsamling av data til 
henholdsvis helseforskning, lokale kvalitetsregistre/kvalitetsstudier eller for 
større konsesjonsbaserte kvalitetsregistre/forskningsregistre.  

 

• Medinsight (Classic, koblingsliste-register, samtykke-register) 

• TSD/Nettskjema 

• Epidata Manager og Epidata Entry Client 

• Viedoc 

• WebCRF (NTNU) NB! Må inngå databehandleravtale per studie.  

 

Access, Filemaker, Checkware, Infopad, Checkbox, RedCap, Excel, SPSS m.fl.  
Ikke godkjente løsninger for innsamling av helsedata til forskningsprosjekt eller 
kvalitetsregistre ved OUS.  
NB! Analysefiler kan lagres som Excel, SPSS, R og SAS format m.m. 
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Hvor får man informasjon ? 

Nyttig informasjon: 
 Maler og prosedyrer på norcrin.no 

 Tilgjengelige systemer på OUS  

 SSL server test  Kan brukes for å teste om servere for eCRF-er er sikre 

 For mer informasjon om tofaktorautentisering, se Datatilsynet 

 ICH Guidelines 

Emne Hvem 

Oppsett av CRF i Viedoc Avd. CTU, OUS  

Rådgivning i bruk av andre 
OUS datafangstløsninger 

Avd. registerstøtte, OUS 

Godkjenning av ikke-OUS 
datafangstløsninger 

Avd. for pasientsikkerhet 
og kvalitet 
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http://www.norcrin.no/
https://forskerstotte.no/home/register/valg-av-register
https://www.ssllabs.com/ssltest/
https://www.ssllabs.com/ssltest/
https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/informasjonssikkerhet/sterk-autentisering/
https://www.ich.org/page/efficacy-guidelines
https://forskerstotte.no/kliniske-studier
https://forskerstotte.no/register
https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/direktorens-stab/stab-fag-pasientsikkerhet-og-samhandling/avdeling-for-informasjonssikkerhet-og-personvern
https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/direktorens-stab/stab-fag-pasientsikkerhet-og-samhandling/avdeling-for-informasjonssikkerhet-og-personvern

