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• Forutsetninger for søknad

• Søknad til Statens Legemiddelverk (SLV)

• Søknad til Regional Etisk Komite (REK)

• Endringer underveis i studien og avslutning
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Agenda

• Forutsetninger for søknad

• Krav til utprøver og sponsor

• Studiedokumenter

• Tilgang til REK portal

• Søknad til Statens Legemiddelverk (SLV)

• Søknad til Regional Etisk Komite (REK)

• Endringer underveis i studien og avslutning



Forutsetninger for søknad - Krav til utprøver og sponsor 

• Utprøver
• Tilstrekkelig med ressurser
• Kvalifisert lege (eller tannlege skal være medisinsk ansvarlig)
• Kommunikasjon med REK
• Etterfølge protokoll
• Komplett regnskap over utprøvningspreparat
• Ansvarlig for samtykkeprosess
• Registrering og rapportering av pasientdata
• Sikkerhetsrapportering (SAE) til sponsor innen 24 timer
• Sluttrapportering (REK)

• Sponsor
• Kvalitetssikring
• Medisinsk ekspertise tilgjengelig for deltakende site
• Benytte kvalifiserte personer fra utvikling av protokoll til utarbeidelse 

av CRF og analysere data
• Studiekoordinering, datahåndtering og arkivering
• Seleksjon av utprøvere
• Finansiering
• Søknad til legemiddelmyndigheter
• Utprøvningspreparat (Produksjon, merking, utsending og koordinering)
• Tilgang til studiedokumenter
• Sikkerhetsinformasjon
• Sikkerhetsrapportering
• Monitorering
• Studierapport
• Sluttrapportering



Følgebrev

EudraCT skjema EudraCT skjema (Clinical Trial Application) i xml og pdf

Protokoll Protokoll

Dokumentasjon av utprøvingspreparatet (IB /SmPC) Dokumentasjon av utprøvingspreparat (IB / IMPD)

Informasjonsskriv og samtykkeskjema Kopi av REKs vurdering (hvis tilgjengelig)

Andre dokumenter til pasient Forsikringsbevis

Evt. Spørreskjema / intervjuguide Merkingsforslag (etikett) til utprøvingspreparat

CV for prosjektleder (hovedutprøver / Nasjonal Koordinerende Utprøver) Paedriatric Committee Final Summary Report for Paedriatric Investigational Plan 
(PDCO FSR for PIP) der dette foreligger.

Plan for beredskap ved komplikasjoner (hvis ikke beskrevet i protokoll eller andre 
dokumenter som vedlegges).

Forutsetninger for søknad - studiedokumenter
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Forutsetninger for søknad – tilgang til REK portal

www.rekportalen.no

→ Opprett bruker 

CRIStin (Current research information system in Norway) er et 
nasjonalt forskningsinformasjonssystem som skal 
• samle og tilgjengeliggjøre informasjon om norsk forskning
• forenkle forskningsadministrative oppgaver ved å legge til 

rette for gjenbruk av forskningsinformasjon
• følge opp rapporteringen av vitenskapelige publikasjoner til 

Kunnskapsdepartementet og Helse- og 
omsorgsdepartementet (NVI-rapportering)

http://www.rekportalen.no/


Agenda

• Forutsetninger for søknad

• Søknad til Statens Legemiddelverk (SLV)

• Søknad til Regional Etisk Komite (REK)

• Endringer underveis i studien og avslutning



Søknad til Statens legemiddelverk

SLV har beskrevet hvilke legemiddelstudier som defineres som søknadspliktige:

https://legemiddelverket.no/godkjenning/klinisk-utproving/soknad-om-klinisk-utproving#1



Søknad til Statens legemiddelverk

Følgebrev

EudraCT skjema (Clinical Trial Application) i xml og pdf

Protokoll

Dokumentasjon av utprøvingspreparat (IB / IMPD)

Kopi av REKs vurdering (hvis tilgjengelig)

Forsikringsbevis

Merkingsforslag (etikett) til utprøvingspreparat

Paedriatric Committee Final Summary Report for Paedriatric
Investigational Plan (PDCO FSR for PIP) der dette foreligger.

Plan for beredskap ved komplikasjoner (hvis ikke beskrevet i protokoll 
eller andre dokumenter som vedlegges).

 Henvisning til studiens EudraCT-nummer og tittel på studien.

 Spesielle særpreg ved populasjonen i utprøvingen (som f. eks om 
samtykkekompetanse) 

 Informasjon om studien er første studie i mennesker 

 Informasjon om det er gitt vitenskapelig råd relatert til 
utprøvingen eller utprøvingslegemidlet fra EMA eller en annen 
myndighet. 

 Informasjon om utprøvingen er del av en PIP (pediatrisk 
utprøvingsplan) eller ikke. 

 Tydelig informasjon om hvor sikkerhetsinformasjonen som 
definerer forventede bivirkninger finnes for å legge til rette for 
vurdering av hvorvidt en bivirkning er en SUSAR 

 Dersom noen dokumenter er utelatt skal dette begrunnes særskilt 
i følgebrevet 

Tips:
Vedlegg settes opp i tabell med versjonsnummer og dato
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Søknad til Statens legemiddelverk

Følgebrev

EudraCT skjema (Clinical Trial Application) i xml og pdf

Protokoll

Dokumentasjon av utprøvingspreparat (IB / IMPD)

Kopi av REKs vurdering (hvis tilgjengelig)

Forsikringsbevis

Merkingsforslag (etikett) til utprøvingspreparat

Paedriatric Committee Final Summary Report for Paedriatric
Investigational Plan (PDCO FSR for PIP) der dette foreligger.

Plan for beredskap ved komplikasjoner (hvis ikke beskrevet i protokoll 
eller andre dokumenter som vedlegges). https://eudract.ema.europa.eu/results-web/

1. Opprette EudraCT nummer som benyttes som referanse for studien i kommunikasjon med SLV
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Søknad til Statens legemiddelverk

Følgebrev

EudraCT skjema (Clinical Trial Application) i xml og pdf

Protokoll

Dokumentasjon av utprøvingspreparat (IB / IMPD)

Kopi av REKs vurdering (hvis tilgjengelig)

Forsikringsbevis

Merkingsforslag (etikett) til utprøvingspreparat

Paedriatric Committee Final Summary Report for Paedriatric
Investigational Plan (PDCO FSR for PIP) der dette foreligger.

Plan for beredskap ved komplikasjoner (hvis ikke beskrevet i protokoll 
eller andre dokumenter som vedlegges). https://eudract.ema.europa.eu/results-web/

2. Opprette søknadsskjema (Clinical Trial Protocol → EEA CTA)

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://no.linkedin.com/company/statenslegemiddelverk&psig=AOvVaw3V3X3wVJ9AJUEo9eI9NRlA&ust=1605622172374000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCy0-yeh-0CFQAAAAAdAAAAABAD


Søknad til Statens legemiddelverk

Følgebrev

EudraCT skjema (Clinical Trial Application) i xml og pdf

Protokoll

Dokumentasjon av utprøvingspreparat (IB / IMPD)

Kopi av REKs vurdering (hvis tilgjengelig)

Forsikringsbevis

Merkingsforslag (etikett) til utprøvingspreparat

Paedriatric Committee Final Summary Report for Paedriatric
Investigational Plan (PDCO FSR for PIP) der dette foreligger.

Plan for beredskap ved komplikasjoner (hvis ikke beskrevet i protokoll 
eller andre dokumenter som vedlegges).

A. Trial Identification

B. Sponsor Identification

C. Applicant Identification

D. IMP Identification

D.8. Placebo Information

D.9. Sites where the qualified person certifies batch release

E. General information on the trial

F. Population of Trial Subjects

G. Clinical Trial Sites/Investigators in the Memeber State

H. Competent Authority/Ethics Committee information

3. Fyll ut relevante deler av søknadsskjemaet

Tips til utfylling:
https://eudract.ema.europa.eu/help/Default.htm#eudract/cta_welcome_page_ov.htm
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Søknad til Statens legemiddelverk

Følgebrev

EudraCT skjema (Clinical Trial Application) i xml og pdf

Protokoll

Dokumentasjon av utprøvingspreparat (IB / IMPD)

Kopi av REKs vurdering (hvis tilgjengelig)

Forsikringsbevis

Merkingsforslag (etikett) til utprøvingspreparat

Paedriatric Committee Final Summary Report for Paedriatric
Investigational Plan (PDCO FSR for PIP) der dette foreligger.

Plan for beredskap ved komplikasjoner (hvis ikke beskrevet i protokoll 
eller andre dokumenter som vedlegges).

4. Valideringsrapport:  Angir hvilke seksjoner  som er ufullstendige

5. Lagre endelig versjon som XML og PDF

Hvis pauser: Husk å lagre underveis – som XML (og PDF)!
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Søknad til Statens legemiddelverk

Følgebrev

EudraCT skjema (Clinical Trial Application) i xml og pdf

Protokoll

Dokumentasjon av utprøvingspreparat (IB / IMPD)

Kopi av REKs vurdering (hvis tilgjengelig)

Forsikringsbevis

Merkingsforslag (etikett) til utprøvingspreparat

Paedriatric Committee Final Summary Report for Paedriatric
Investigational Plan (PDCO FSR for PIP) der dette foreligger.

Plan for beredskap ved komplikasjoner (hvis ikke beskrevet i protokoll 
eller andre dokumenter som vedlegges).

Protokollmal: TransCelerate BioPharma

https://www.transceleratebiopharmainc.com/assets/clinical-content-reuse-solutions/
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Søknad til Statens legemiddelverk

Følgebrev

EudraCT skjema (Clinical Trial Application) i xml og pdf

Protokoll

Dokumentasjon av utprøvingspreparat (IB / IMPD)

Kopi av REKs vurdering (hvis tilgjengelig)

Forsikringsbevis

Merkingsforslag (etikett) til utprøvingspreparat

Paedriatric Committee Final Summary Report for Paedriatric
Investigational Plan (PDCO FSR for PIP) der dette foreligger.

Plan for beredskap ved komplikasjoner (hvis ikke beskrevet i protokoll 
eller andre dokumenter som vedlegges).

Utprøvingspreparat = Investigational Medicinal Product (IMP) 
→ Medikament til utprøvning, kontroll, placebo

Hva skal legges ved søknaden?:
• Er legemiddelet godkjent, og skal du bruke det slik preparatomtalen 

beskriver? Da er det ikke nødvendig å sende inn dokumentasjon.

• Skal legemidlet brukes utenfor godkjent preparatomtale? Sende inn 
referanser og beskrive hvorfor du har valgt akkurat den dosen, eller 
den indikasjonen.

• Er legemiddelet ikke godkjent? Dokumentasjon for både prekliniske 
studier, kliniske studier og kvaliteten på legemidlene. 

IMP dossier (IMPD)
For preparater som ikke har
markedsføringstillatelse (MT)

Informasjon om kvalitet, 
produksjon, pre-kliniske og
kliniske studier

Investigator Brochure (IB)
For preparater som ikke har MT

Informasjon om pre-kliniske og
kliniske studier 

Preparatomtale 
(SmPC) 

For preparater med MT
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Søknad til Statens legemiddelverk

Følgebrev

EudraCT skjema (Clinical Trial Application) i xml og pdf

Protokoll

Dokumentasjon av utprøvingspreparat (IB / IMPD)

Kopi av REKs vurdering (hvis tilgjengelig)

Forsikringsbevis

Merkingsforslag (etikett) til utprøvingspreparat

Paedriatric Committee Final Summary Report for Paedriatric
Investigational Plan (PDCO FSR for PIP) der dette foreligger.

Plan for beredskap ved komplikasjoner (hvis ikke beskrevet i protokoll 
eller andre dokumenter som vedlegges).

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://no.linkedin.com/company/statenslegemiddelverk&psig=AOvVaw3V3X3wVJ9AJUEo9eI9NRlA&ust=1605622172374000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCy0-yeh-0CFQAAAAAdAAAAABAD


Søknad til Statens legemiddelverk

Følgebrev

EudraCT skjema (Clinical Trial Application) i xml og pdf

Protokoll

Dokumentasjon av utprøvingspreparat (IB / IMPD)

Kopi av REKs vurdering (hvis tilgjengelig)

Forsikringsbevis

Merkingsforslag (etikett) til utprøvingspreparat

Paedriatric Committee Final Summary Report for Paedriatric
Investigational Plan (PDCO FSR for PIP) der dette foreligger.

Plan for beredskap ved komplikasjoner (hvis ikke beskrevet i protokoll 
eller andre dokumenter som vedlegges).
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Søknad til Statens legemiddelverk

Følgebrev

EudraCT skjema (Clinical Trial Application) i xml og pdf

Protokoll

Dokumentasjon av utprøvingspreparat (IB / IMPD)

Kopi av REKs vurdering (hvis tilgjengelig)

Forsikringsbevis

Merkingsforslag (etikett) til utprøvingspreparat

Paedriatric Committee Final Summary Report for Paedriatric
Investigational Plan (PDCO FSR for PIP) der dette foreligger.

Plan for beredskap ved komplikasjoner (hvis ikke beskrevet i protokoll 
eller andre dokumenter som vedlegges).

Veiledning til Forskrift av 30. oktober 2009 om klinisk utprøving av 
legemidler til mennesker 

§ 4-4 Merking av utprøvningspreparatet 

! Gjelder også utprøvingspreparater som har markedsføringstillatelse 

Spør Sykehusapoteket om hjelp til å sette opp merkingsforslag
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Søknad til Statens legemiddelverk

Følgebrev

EudraCT skjema (Clinical Trial Application) i xml og pdf

Protokoll

Dokumentasjon av utprøvingspreparat (IB / IMPD)

Kopi av REKs vurdering (hvis tilgjengelig)

Forsikringsbevis

Merkingsforslag (etikett) til utprøvingspreparat

Paedriatric Committee Final Summary Report for Paedriatric
Investigational Plan (PDCO FSR for PIP) der dette foreligger.

Plan for beredskap ved komplikasjoner (hvis ikke beskrevet i protokoll 
eller andre dokumenter som vedlegges).

Vedleggene sendes på epost til SLV:
post@legemiddelverket.no
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Behandlingstid

0 10 20 30 40       45 50 60 70

Tilbakemelding fra SLVValid søknad

Tilbakemelding til SLV

Endelig vurdering fra SLV

Dager
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Agenda

• Forutsetninger for søknad

• Søknad til Statens Legemiddelverk (SLV)

• Søknad til Regional Etisk Komite (REK)

• Endringer underveis i studien og avslutning



Søknad til Regional Etisk Komite

• De regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) er satt sammen 
av personer med ulik fagbakgrunn, lekrepresentanter og representanter for 
pasientforeninger.

• REK KULMU: Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk ved komiteene 
for Klinisk utprøving av legemidler og medisinsk utstyr. REK KULMU er administrativt 
tilknyttet REK sør-øst, men har et nasjonalt mandat der komiteene skal foreta en 
forskningsetisk vurdering av søknader som omhandler klinisk utprøving av legemidler og 
medisinsk utstyr. REK KULMU ble etablert høsten 2020 for å imøtekomme Norges 
forpliktelser til oppfølging av EU-forordningene (31. januar 2022).

• Komiteene oppnevnes av Kunnskapsdepartementet for fire år av gangen.

• Hver komité møtes 9 ganger/år (frister for søknad)

• NEM – den nasjonal forskningsetiske komité for medisin og helsefag: klageorgan med 
eget sekretariat 

• Fokus på etiske aspekter 

• REK godkjenner også opprettelse av forskningsbiobank og behandling av 
helseopplysninger 



Søknad til Regional Etisk Komite



Søknad til Regional Etisk Komite



Søknad til Regional Etisk Komite

Legg til medbruker
Prosjektleder må være innlogget og prosjekt må være opprettet
1. Velg «Roller»
2. Legg til bruker/rolle
3. Velg rolle Medbruker
4. Velg person (legges til ved å bla seg nedover listen)

Begrenset plass i enkelte kommentarfelt
For å unngå gjentakelser eller for liten plass, gjerne henvis til 
andre seksjoner i søknaden eller til protokoll

REK-portalen fungerer kun i nyere versjon av Internet Explorer
Eventuelt kan Google Chrome benyttes (www.rekportalen.no) 

Samsvar mellom protokoll, pasientinformasjon og REK søknad
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Søknad til Regional Etisk Komite

• Utsatt offentlighet
• Tidsramme
• Prosjekttittel 
• Prosjektleder
• Forskningsansvarlig institusjon
• Samarbeidende institusjoner
• Prosjektmedarbeidere
• Initiativtaker
• Utdanningsprosjekt
• Utprøvning av medisinsk utstyr
• Samarbeid med  utlandet
• Andre prosjekter med betydning for vurderingen



Søknad til Regional Etisk Komite

Tidsramme:
Prosjektslutt defineres i denne sammenheng når sluttrapporten er ferdig, altså ikke inkludert 15 års 
arkiveringsperiode

Forskningsansvarlig institusjon:
• Alle prosjektsøknadskjemaer er oppdatert med tilgang til CRIStins institusjonsregister.
• Forskningsansvarlig institusjon MÅ søkes fram og velges fra registeret. 
• Finnes ikke institusjonen, må den meldes inn til CRIStin via lenke i skjemaet.
• Det stilles også krav om at én institusjon må oppgis som koordinerende – også i de tilfeller hvor det 

kun er én institusjon involvert.

Prosjektmedarbeidere:
• Det er mulig å søke fram og velge prosjektmedarbeidere fra CRIStins personregister. 
• Alle ansatte ved norske universiteter og høyskoler finnes i oversikten.
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Søknad til Regional Etisk Komite

• Prosjektbeskrivelse
• Studiemetode / design

Type studie
Fase
EudraCT nummer
Informasjon om utprøvningspreparat (navn, dosering, tidligere studier)
Pasientsikkerhet
Kontrollgruppe



Søknad til Regional Etisk Komite

Prosjektbeskrivelse:
• Komiteen møter prosjektet for første gang, vær ryddig og presis i beskrivelsen 
• Flere av REK medlemmene er ikke-medisinere
• Begrens bruk avanserte medisinske ord og uttrykk
• Bruk fullstendige setninger 
• Innhold: Kort om formål, pasientgruppe, metode, nytteverdi

! Prosjektbeskrivelsen publiseres på REK sitt studieregister
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Søknad til Regional Etisk Komite

• Innsamling av data
Metode for innsamling

• Tidligere registrerte opplysninger
• Nye opplysninger
• Humant Biologisk Materiale

Generell biobank?
Ny studiespesifikk biobank?
Eksisterende diagnostisk biobank?
Innhenting av materiale fra utlandet?
Type innsamlet materiale
Destruksjon
Genetiske undersøkelser?

• Stråling
Strålekilde / doseestimat

• Redegjør for den faglige og vitenskapelige 
begrunnelsen for valg av data og metode



Søknad til Regional Etisk Komite

• Studiepopulasjon
Antall forskningsdeltakere
Rekrutteringsprosedyre

• Samtykke



Søknad til Regional Etisk Komite

• Behandling av personopplysninger
Koblingsnøkkel

• Overføring av helseopplysninger til andre land?
• Overføring av helseopplysninger fra andre land?
• Behandling av biologisk materiale

Koblingsnøkkel

• Overføring av biologisk materiale til andre land?
Restmateriale etter analyser

• Overføring av biologisk materiale fra andre land?
Restmateriale etter analyser



Søknad til Regional Etisk Komite

Håndtering av data ved prosjektslutt
Når et forskningsprosjekt er avsluttet (senest ved godkjent sluttdato) skal en eventuell koblingsnøkkel 
oppbevares i fem år (15 år ved legemiddelstudier), men kun for kontrollhensyn. Deretter skal en eventuell 
kodenøkkel slettes og data makuleres eller anonymiseres. Planlegges det å fravike denne regelen? Ja/Nei

Håndtering av materiale ved prosjektslutt
Når et forskningsprosjekt er avsluttet (senest ved godkjent sluttdato) er hovedregelen at biologisk materiale i en 
prosjektspesifikk biobank skal destrueres. Planlegges det å fravike denne regelen? Ja / Nei

Hvis Ja, begrunn: Vi ønsker å samle blodprøvene i felles biobank før analysene gjennomføres samlet, vi ønsker 
derfor å opprettholde biobanken i inntil 3 år etter studien er avsluttet.
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Søknad til Regional Etisk Komite

• Nyttevurdering
• Risikovurdering
• Tiltak for å redusere eller begrense risiko og ulempe
• Gi en samlet vurdering av prosjektets forsvarlighet for 

å begrunne at nytten står i et rimelig forhold til den 
risiko/ulempe som pasienter/deltakere utsettes for

En vurdering av prosjektets forsvarlighet
Prøv å gi en utførlig beskrivelse nytte-risiko forhold
Mer enn «Vi ser ingen etiske betenkeligheter ved prosjektet»
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Søknad til Regional Etisk Komite

• Forsikring
• Interesser

Finansieringskilde
Interessekonflikter

• Publisering
• Kompensasjon til deltakerne



Søknad til Regional Etisk Komite

Publisering:
Kan gjerne presisere at positive så vel som negative resultater av studien publiseres i henhold til kriterier for 
publisering av kliniske utprøvninger. 

Helseforskningslovens § 39: «Den forskningsansvarlige og prosjektlederen skal sørge for åpenhet rundt 
forskningen».
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Søknad til Regional Etisk Komite

VEDLEGG

EudraCT skjema (Kopi av søknadsskjema / Clinical Trial Application til SLV)

Protokoll

Dokumentasjon av utprøvingspreparatet (IB / SmPC)

Informasjonsskriv og samtykkeskjema
- Bruk REK maler!

Andre dokumenter til pasient
- Dagbok for registrering av inntak av utprøvningspreparat
- Annen informasjon om utprøvningspreparat

Evt. Spørreskjema / intervjuguide

CV for prosjektleder (hovedutprøver / Nasjonal Koordinerende Utprøver)

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://publicdomainvectors.org/no/gratis-vektorbilder/Lysp%C3%A6re-tegning/50100.html&psig=AOvVaw3027eIJxttdifpaRFE5Sfe&ust=1606162467613000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMiI7N77lu0CFQAAAAAdAAAAABAD


Behandlingstid

0 10 20 30 40       45 50 60 70
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Agenda

• Forutsetninger for søknad

• Søknad til Statens Legemiddelverk (SLV)

• Søknad til Regional Etisk Komite (REK)

• Endringer underveis i studien og avslutning



Studieforløp

Oppstart

Eksterne søknader

Interne søknader Melding om 
avslutning / 
sluttrapportSøknad om 

forhåndsgodkjenning

SUSAR
Oppdatert IB
Årsrapport

SluttrapportEndringsmelding

Endringsmelding

Søknad om 
forhåndsgodkjenning Personvern

Forskningsutvalg

Serviceavdelinger

Forankring

Avslutning
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Endringer underveis i studien og avslutning

Hvilke endringer skal meldes Beskrevet på REKs hjemmeside, eksempler:
• Endringer i design og analyse 
• Ny kunnskap om risiko, ulempe og/eller nytte 
• Utsettelse eller forlengelse av prosjektperioden 
• Endring i inklusjons- og eksklusjonskriterier 
• Innholdsmessig endring av forespørsel om deltakelse 
• Endring vedr. helseopplysninger eller biologisk 

materiale 

Vesentlige endringer har betydelig påvirkning på: 
• Forsøksdeltagernes sikkerhet 
• Den vitenskapelig verdien av studien 
• Gjennomførelsen av utprøvingen 
• Kvaliteten eller sikkerheten av utprøvingspreparat 

Vesentlig endringer skal godkjennes, andre endringer 
skal bare meldes og noe skal bare dokumenteres 
Se tabell på www.legemiddelverket.no

Hvordan melde endringer REK-portalen
Min portefølje → Aktive prosjekter → Velg prosjekt 
→ Andre valg

Epost

Frist for innsending Ingen frister, sendes og besvares fortløpende Ingen frister, sendes og besvares fortløpende

Tilbakemelding 2-3 uker etter innsending per epost til prosjektleder 
og medbruker, avhengig av komiteens kapasitet

Dersom ikke tilbakemelding gitt innen 35 dager → 
«silent approval»

http://www.legemiddelverket.no/
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Studieforløp

Oppstart

Eksterne søknader

Interne søknader Melding om 
avslutning / 
sluttrapportSøknad om 

forhåndsgodkjenning

SUSAR
Oppdatert IB
Årsrapport

SluttrapportEndringsmelding

Endringsmelding

Søknad om 
forhåndsgodkjenning Personvern

Forskningsutvalg

Serviceavdelinger

Forankring

Avslutning

Clinical Trials Information System (CTIS): 

• Implementeres i forbindelse med ny forordning for kliniske studier (Forordning (EU) Nr. 536/2014) 31. januar 2022
• Kliniske studier vurderes i hele EU/EØS via dette felles digitale saksbehandlingssystem
• CTIS vil bestå av den sentraliserte EU-portalen og databasen for kliniske studier og skal brukes ved innsendelse av 

søknader om kliniske studier, endringssøknader, rapportering etc.
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Signe Øien Fretland
Fagansvarlig for forskningsstøtte

Seksjon for utprøvende kreftbehandling

Avdeling for kreftbehandling, OUS

sigfre@ous-hf.no

94 16 55 94
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Kontakt oss

www.phase1.no

kreftstudier@ous-hf.no
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