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Lasagna’s Law: 
 
The incidence of patient 
availability sharply decreases 
when a clinical trial begins and 
returns to its original level as soon 
as the trial is completed. 

 
Louis Lasagna 1970 

 

 



 

 



Sen pasientrekruttering  

• Snevre inklusjons- og eksklusjonkriterier? 

 

• Manglende kunnskap om studien? 

 

• Manglende interesse 
– Tilstrekkelig forankring i fagmiljøet? 

– Konkurrerende studier? 

 

• Lokale problemer/flaskehalser på studiesites? 

 

 



Sen pasientrekruttering 

Inkluderte 

Screening 

Prescreening 

Total pasientpopulasjon                     



Pasientrekruttering - strategi 

• Identifisere problemet 
– Hvilke institusjoner henviser (ikke)? 

– Hvilke studiesites inkluderer? 

– Problematiske inklusjons- eller 
eksklusjonskriterier? 

 

• Nøkkelpersoner internt og ved 
andre institusjoner 
– Hvem vurderer henvisninger? 

– Tilby undervisning 

– Nyhetsbrev 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Pasientrekruttering - strategi 

• Mulig å forenkle inklusjons- 
eller eksklusjonskriterier? 

 

 

• Nye studiesites? 
 

 

• Omtale i media? 
Pasientorganisasjoner? 

 

 

 

 

 

 



 

 



 
 
Samtykkeprosessen  
 • Regulert av omfattende retningslinjer og lovverk:  

– Helsinkideklarasjonen –  ICH GCP Guideline 

– Helseforskningsloven og Forskrift om klinisk utprøvning av legemidler til mennesker 

 

• Bygger på 4 prinsipper: 
– Adekvat informasjon – et språk som er forståelig for alle 

– Kompetent person som mottar informasjonen 

– Fravær av påvirkning av noe slag 

– Mulighet til å trekke seg når som helst i prosessen  

 

• Den skriftlige pasientinformasjonen danner grunnlaget  
 

 
 

 

 



 
 
Formelle krav pasientinformasjonen  
 • De formelle kravene til informasjon er omfattende: 

– Hensikten med forskningsprosjektet  

– Forklaring av hvordan evt. behandlingen skal foregå  

– Forklaring av evt. randomisering, prosedyrer og undersøkelser 

– Gevinster eller risiko med å delta 

– Håndtering av data og personvern 

– ++++ 

 

• Bruk REKs mal 
 

 

 

 







 
 
Hvordan innhente samtykke? 
 • Pasienten bør ha mottatt skriftlig pasientinformasjon på forhånd 

 

• Sett av god tid, også betenkningstid 

 

• Utprøver informerer muntlig med bakgrunn i den skriftlige 
pasientinformasjonen 
– Formålet med utprøvningen 

– Nytte og risiko 

– Behandlingsalternativer 

– Vilkår for gjennomføring 

– Muligheten til å trekke seg 

 

• Prosessen dokumenteres i journalen 

 

 

 



 
 
 
 



Sikkerhetsrapportering 

• Klare interne rutiner fra oppstart – 
SOP 

– Sikre at man overholder lovpålagte 
krav 

 

• Tydelig intern rollefordeling  

– Medical monitor funksjon  

 

• Rutine for kontinuerlig oversikt over 
alvorlige bivirkninger 

 

• Rutine for å formidle 
sikkerhetsinformasjon til alle 
utprøvere  

 

 

 



Adverse event håndtering 

SAE? 

= Uønsket 
alvorlig hendelse 

Relatert til IMP? 

= SAR  
Uventet? SUSAR 

Utprøver & medical 
monitor 

 

•Kausalitetsvurdering: 

•Unrelated 

•Unlikely 

•Possible  

•Probable  

•Definite 

Medical monitor 
 
 

•«Investigators 
brochure» - «Reference 
safety information» (RSI) 
samt SmPC. 

 
 

 

Sponsor rapporterer til SLV, 
frist: 

 

•Ved død eller livstruende 
innen 7 dager 

•Øvrige SUSAR innen 15 
dager 

 

•CIOMS skjema 

Utprøver 

 

 

•SAE kriterier 

•Død 

•Livstruende 

• Innleggelseskrevende  

•Varig signfikant skade 

•Medfødt misdannelse 

•Viktig medisinsk hendelse 

 

•Rapporteres til sponsor 
innen 24 timer 







 
 
 
 

Spørsmål? 


