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Disposisjon 

• Roller og ansvar 

• Planlegging  
• Protokoll 

• Kvalitetsstyring 

• Utprøvingspreparat 

• Informasjonsskriv og samtykke 

• Myndigheter og annen formalisering 

• Datahåndtering 

• Dokumentasjon 
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Disposisjon (fort.) 

• Gjennomføring 
• Sikkerhet 

• Fremdrift 

• Koordinering av databaselukking 

 

• Avslutning og arkivering 

 



Roller og ansvar 
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eHåndbok 
Id 58170 
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Ikke-kommersielle studier 

HU/NKU 

Sponsor 

Avdelingsleder (OUS) 

HU/NKU Forskningsstøtte 

HU 

HU 

HU 

SLV REK 

Helseforetaket = sponsor 

Roller og 
ansvar 

Systemansvar 

Oppgaver utføres av Individansvar 
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Sponsors ansvar (ikke uttømmende) 

å ha oversikt over forskningsaktivitet og påse at prosjekter 
har nødvendige godkjenninger og behandlingsgrunnlag 

å sørge for at relevant regelverk, f.eks. ICH GCP, følges  

å vurdere om avd har nok ressurser, pasientgrunnlag, 
infrastruktur og støttepersonell. Signere avtaler 



Sponsors ansvar 
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at utprøvingspreparat gjøres gratis tilgjengelig for forsøkspersonen  

at monitorering av legemiddelutprøvingen utføres  

Elektroniske systemer til håndtering av data skal ha prosedyrer for 
validering og testing, datafangst og håndtering, vedlikehold, back-

up m.m. Gjelder også oppdateringer av programvare. 
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Oppgavene til HU/NKU 

De fleste sponsoroppgavene er delegert til HU/NKU 

Beskrives gjennom de kommende presentasjonene 



Planlegging 
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Sjekkliste oppstart av  
kliniske legemiddel- 
utprøving 
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Planlegging 

Valid problemstilling? 

Hvilke ressurser trengs? 

Forankring 
• Ledelse (avdelingsleder) 
• Forskningsgruppe 

Sikre finansiering 

Pasienter 
Tid 
Penger 
Personal 

Bibliotek 



Organisasjonsoversikt - Sponsor 
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Risikovurdering  
Organisasjons- 
oversikt 

Sponsor 

Samarbeidspartnere, andre 
sentra, sentral lab m.m. 

Prosjektleder, PhD?, 
prosjektkoordinator, medisinsk 

ansvarlig 

Tilgang til utprøvingspreparat 

Monitorering, datahåndtering 

Sikkerhetskomité, (DMC)? 
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Organisasjonsoversikt  - Hovedutprøver 

Risikovurdering  
Organisasjons- 
oversikt 

Hovedutprøver 

Utprøvere 

Serviceavdelinger: 
-Patologi 

-Bildediagnostikk 
-Lab 

Apotek 

Studiesykepleier 



Fordeling av oppgaver 

Sponsor 

Det skal inngås avtaler med de som skal utføre oppgaver i andre juridiske enheter. Man skal 
sørge for bekreftelse fra interne serviceavdelinger 

Versjon 1.06 OUS, 04.03.2020 
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Underleverandører 
Avtalemal 

F.eks. et røntgeninstitutt eller Forskningsstøtte 

Sponsor har ansvar for: 

-at underleverandør er kvalifisert 

-å ha oversikt over oppgaver utført av underleverandør 

-å godkjenne de enkelte oppgavene 
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Internasjonale studier 

Sponsor/NKU i Norge NKU i andre land 

Lage vedlegg til avtale med nøyaktig spesifisering 

Avtalemal 

Sponsor ! Ansvaret forblir alltid hos 

sponsor  

Viktig å avklare fordeling av arbeidsoppgaver 
mellom 
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Deling av sponsoroppgaver 



Planlegging- Forskningsstøtte OUS (CTU) 
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Datahåndtering 

Anmodningsskjema 

Prosjektkoordinering 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-_72gpLvYAhVKM5oKHUvcB0EQjRwIBw&url=http://www.xn--krd-vla.no/&psig=AOvVaw3A-gUPgS21xBWh57wVfZuK&ust=1515051299328648
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Forskningsstøtte CTU 

Komparativ medisin 

Henrik Rasmussen 

3 seksjoner,  
RAD, UL, RH 

Admin  
Forskerstøtte 

Peder Utne 

Team Ekstern 
finansiering 

Clinical Trials Unit 

Jon B Borgaard 

Monitorering 

Elin Westerheim 
10 medarb 

Datahåndtering 

 

Cecilie Moe 
10 medarb 

 

HØ, PK og PROM 

Berit Iren Larsen 
9 medarb 

GCP/QMS/QA 

Martha Colban  

Statistikk 
 

Inge Christoffer Olsen 

OCBE 

Arnoldo Frigessi 

OCBE OUS 

Morten W Fagerland 

 

Biobank- og 
registerstøtte 

 Dominic Hoff 

4 statistikere 



Protokoll  

Protocol 
template 
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www.norcrin.no 

Hjelpemidler 

TIPS!! 
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Hvilke funksjon har en protokoll? 

Protokoll 

Hensiktsmessig 
design, riktig 

antall pasienter 

Seleksjons-
kriterier som er 
entydige, helst 

målbare 

Samsvar mellom 
formål, 

endepunkter, 
vurderinger/pros

edyrer og 
variabler 

Alle prosedyrer 
er godt 

beskrevet 

God plan for å 
håndtere data 
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Protokolltillegg (amendment) 

En skriftlig beskrivelse av forandringer eller en formell 
oppklaring av protokoll 

En endring kan gjelde hele studien eller bare enkelte sentra 

Vesentlige endringer skal godkjennes av myndigheter 



Roller og ansvar 
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Komitéer 
Executive Committee (EC)/ Trial Management Group: 

• Ansvar for den daglige aktiviteten i studien (prosjektleder, hoved-utprøvere, 
statistiker osv.) 

Steering Committee (SC): 

• Er ikke nødvendig i alle studier  

• Gjelder spesielt for store, komplekse studier   

• Kan være i tillegg til eller en erstatning av EC 

• Kan ha samme medlemmer som EC, men må i tillegg ha noen uavhengige 
medlemmer  

• Anbefales å ha en uavhengig leder (chairperson). SC gjør anbefalinger til EC eller 
sponsor   

Data Monitoring Committee (DMC): 

• Se egne lysark 
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DMC – Formålet 

Formål Eksempler på data Eksempler på 
konklusjon 

Sikkerhet 
 

AE-, SAE-lister Det er sikkert nok å 
fortsette studien 

Effekt (en arm har betydelig 
bedre effekt enn en annen) 
 

Effektmål, SAE Inklusjonen bør stoppes. En 
intervensjon er bedre enn 
den andre 

Manglende effekt (futility) Effektmål, SAE Studien bør avsluttes 
grunnet manglende effekt 
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DMC - Organisering 

EMA:  
DMC 

DMC  
charter 

Sammensetning:  

Alltid en kliniker  Som oftest en 
statistiker  

Uavhengig: økonomi, forfatterskap, generering av data til studien 

Må ivareta informasjonssikkerhet samt blinding av studiegruppen i en blindet studie 

Noen ganger en 
person med fokus på 

etikk 
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DMC - Hvilke studier? 
 

   
  

 

 

 
 

Randomiserte kontrollerte studier med død eller 
vesentlig morbiditet som endepunkt 

Sterkt anbefalt for bekreftende studier (fase 3 og 4) 

Kan være lurt i eksplorative studier (fase 1 og 2)  

En DMC skal etableres parallelt med protokollen og 
skal være fungerende innen inklusjon av pasienter  

EMA:  
DMC 
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Sikre at målene kan nåes 

• Populasjon:  
 Alle randomiserte pasienter 
• Utfallsmål: 
 Remisjon ved 6 måneder definert som en DAS28 under 1.6 
• Hendelser underveis i studien. 
 Hvis pasienten faller fra, eller det er andre årsaker til at DAS28 ikke kan måles etter 6 
 måneder anses pasienten som ikke i remisjon. 
• Effektmål: 
 Effekten av intervensjonen presenteres som differansen i sannsynlighet mellom 
 intervensjon- og kontrollbehandling 
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Sikkerhet – hva skal registreres? 

I utgangspunktet skal alle uønskede hendelser (AEer) 
registreres 

Hvis ikke, skal man argumentere for at mindre 
registrering er forsvarlig. F.eks.: 

-Ikke ta med hendelser knyttet til sykdommen 

-Utelukke visse typer hendelser (CTC toks grad 1 og 2) 

Viktig å definere start- og stopptidspunkt for registrering 
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Internasjonale studier  

Sjekk kravene i andre land dersom du planlegger en internasjonal studie! 

Ulike krav til sikkerhetsrapportering i forskjellige land  

I Norge kan ikke-kommersielle sponsorer: 

-Velge å ikke kode hendelser ved sikkerhetsrapportering til SLV 

-Bruke en enkel årsrapport  

-Rapportere alvorlige og uventede bivirkninger på papir  

Noen land krever mer rapportering til etikkomitéer 



Kvalitetsstyring  
– ett GCP R2-krav 
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Kvalitets-
styring 



Versjon 1.06 OUS, 04.03.2020 

Hva menes med kvalitetsstyring? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

At man har et kvalitetssystem på plass 

At man identifiserer og kontrollerer/ demper de 
risikoene som har betydning for pasientene i studien 

eller data 

At man har oversikt over avvik fra protokollen og 
regelverk 

At man har en god kommunikasjon med involverte 
parter 
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Kvalitetsstyring - generelt 

Forskningsinstruks 
 
Roller og ansvar i legemiddelutprøving 
og utprøving av medisinsk utstyr 
 
 
 
Forskningsprosedyren 

Prosedyrer for legemiddelstudier  Kvalitetssystem 

OUS 

www.norcrin.no 

http://www.norcrin.no/
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Kvalitetsstyring - studiespesifikt 

Mye kan stå i protokollen 
 

Trengs det studiespesifikke prosedyrer i tillegg til protokoll?  

Protokoll 
 

Legemiddelhåndtering:  
-bestilling 
-forsendelse 
-lagring 
-regnskap 
- … 

Biobanker:  
-takning 
-lagring  
-forsendelse 
-analyse 
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Identifisering av risiko, eksempler 

Organisasjon og ledelse 

-Mangler studiesykepleier på hvert senter 

-Noen sentra er ukjent med legemiddelstudier 

Studiedeltagerne 

-Barn 

-Biopsi kan medføre komplikasjoner 

IMP 

-IMP har MT, men brukes på helt ny indikasjon 

Risiko- 
vurdering 
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Type studie iht. OECD-kriteriene 
TYPE: 

Markedsført legemiddel brukt innen godkjente betingelser 
(indikasjon og dosering). Eller etablert praksis med publisert 
evidens/retningslinjer 

Markedsført legemiddel brukt utenfor godkjente betingelser 

Legemiddel uten markedsførings-tillatelse 

TYPE: 

TYPE: 
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Vurdering av risiko 

Risikoen må håndteres 

Sannsynlighet for at feil 
inntreffer 

Hva er konsekvensen av 
feilen for pasientene i 

studien og for data 

Risikoen aksepteres 
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Hvordan redusere risiko, eksempler  

 

 

Skrive en god protokoll? En prosedyre? 

Monitorering? 

-On-site monitorering 

-Sentral monitorering (datahåndtering) 

Opplæring?  

Sikkerhetskomité /Data Monitoring Committee (DMC)? 

   Kommunikasjon:  

• Nyhetsbrev, møter  

• Nettside 

• For studiegruppen (husk logging) 

• For pasienten (husk REK godkjenning) 

L 
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Tilpasse monitorering til type studie (OECD) 
TYPE: 

Sentral monitorering av at protokoll følges og at dataene 
har god kvalitet, on-site monitorering vurderes  

Sentral monitorering i kombinasjon med on-site 
monitorering trigget av avvik eller for å kontrollere 
spesifikke prosedyrer 

On-site monitorering med større grad av 
kildeverifisering for å sikre god kvalitet på data, samt at 
protokoll og prosedyrer følges 

TYPE: 

TYPE: 
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Eksempel på risikovurdering 



Versjon 1.06 OUS, 04.03.2020 

Generell og senterspesifikk vurdering 

Risikoer vil også kunne variere mellom ulike 
sentra basert på: 

• Erfaringen med kliniske legemiddelutprøvinger og 
GCP 

• Erfaring med behandlingen 

• Pasientgrunnlag 

• Infrastruktur: Rom, utstyr, personell m.m.  

• … 
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Når skal risikovurderingen gjøres? 
I forbindelse med protokollskriving 

Nødvendig for å kunne skrive en monitoreringsplan 

Gjennomgang og ev. oppdatering f.eks. årlig i forbindelse med skriving av årsrapport 

Triggere, f.eks.: Tilbakemelding fra monitor eller datahåndterer 

Alvorlige hendelser (Serious Adverse Events, SAE) 

Publikasjoner 

Rapport fra en sikkerhetskomité (Data Monitoring Committee, DMC) 



Sponsor skal ha oversikt over alle avvik i studien 

Versjon 1.06 OUS, 04.03.2020 

Avvik  Protocol Deviation 
Notification and 
Tracking Form 

Protocol 
Deviation 
Handling 

Når det oppstår vesentlige avvik skal disse rettes opp og det skal innføres tiltak som 
hindrer/begrenser gjentagelse (CAPA). 

 
 
 

Databasen 

 
 
 

Elektronisk 
rapportering av avvik 

 
 
 

Rapportering av 
avvik på papir 

Kilder er f.eks.: 
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Avviksrapportering 
 

• Det som varierer fra studie til studie er: 
• Viktige variabler knyttet til primært endepunkt, ev viktige sekundære endepunkter 

• Uakseptable risikoer 

Sponsor skal definere hva som skal rapporteres 

 
 
 

Protocol Deviation 
Handling Plan 

 
 
 

Protokollen 

Det kan gjøres i:  
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Kommunikasjonsplan 
Hvordan sikre at alle har den informasjonen de trenger? 

At man følger samme protokoll 

At alle kjenner til risiko/nytteforholdet i studien 

At man har utprøvingspreparat nok 

At det informeres om bytte av personell 

At man informeres om fallgruver, tolkninger osv 

m.m. 
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Kommunikasjonsplan (fort.) 

Sist men ikke minst, hvordan sikre: 

-Studiegruppens motivasjon  

-Pasientenes motivasjon  



Informasjonsskriv  
og samtykke 
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Utforming av skriftlig 
informasjon og  
samtykkeerklæring 
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Maler for informasjonsskriv 

Hovedinformasjon på 2 sider 
• Kapittel A - utdypende forklaring av 

hva studien innebærer  

• Kapittel B - personvern, biobank, 
økonomi og forsikring 

 

Finnes på  
REK sine hjemmesider 

https://helseforskning.etikkom.no/ikbViewer/page/forside?_ikbLanguageCode=n
https://helseforskning.etikkom.no/ikbViewer/page/forside?_ikbLanguageCode=n
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Pasientinformasjon/Samtykke utforming  



Versjon 1.06 OUS, 04.03.2020 

Pasientinformasjon/samtykke 

I barnestudier, 
få med felt barnets navn 
og foreldrenes sign/dato 

Kan være lurt med  
navn i blokkbokstaver 

Pasienten må datere 
selv 

Legens signatur  
etter pasientens 



Innhold i pasientinformasjonen 
                Språk og terminologi 

• F.eks. urdu? Ikke-medisinsk terminologi  

Hvem er ansvarlig? 

• Kontaktopplysninger  - direkte nummer 

Hva skal opplysningene brukes til? 

• Publiseres i vitenskapelig sammenheng… 

Hvilke data blir registrert? 

• Husk å nevne data fra prosedyrer utført før samtykket er innhentet  

• Kobling til registre 

Blir opplysningene utlevert til andre? Innsyn av hvem? 

• Personvern (GDPR: f.eks. Personvernombud ved institusjonen er personvern@ous-hf.no.) 

Versjon 1.06 OUS, 04.03.2020 

mailto:personvern@ous-hf.no
mailto:personvern@ous-hf.no
mailto:personvern@ous-hf.no


Innhold i pasientinformasjonen 
                Hvor lenge blir personopplysningene oppbevart? 

• Iht gjeldende regelverk og minst i 15 år etter siste pasientbesøk 

Muligheter for et ”bredt samtykke” 

• Fremtidig bruk av humant biologisk materiale 

Forventede fordeler og ulemper 

Krav på å få kjennskap til studieresultater 

Det er frivillig å delta! Og man kan trekke seg når som helst uten grunn 

• Men hvis pasienten er villig til si hvorfor, kan det gi verdifull info 

Versjon 1.06 OUS, 04.03.2020 
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Barn 
Eget skriv til: 

Barn under 12 år, 
passivt samtykke 

Barn 12-15 år, 
passivt samtykke 

Barn 16-17 år, 
aktivt samtykke 

De med foreldreansvar  
(som oftest 2 personer, aktivt samtykke) 



Myndigheter  
og annen  
formalisering 
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Søknadsprosess, 
godkjenninger 
 og oppstart 
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Hvilke myndigheter? 

 

 

 

 

Regional komité for medisinsk og helsefaglig 
forskningsetikk (REK) 

Statens legemiddelverk (SLV) for 
legemiddelstudier og CE-merking av medisinsk 

utstyr 

Helsedirektoratet for genterapi 

Husk: prosjektleder må ta PIFF-kurs (OUS) for å kunne sende søknad inn til 
myndigheter! 
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REK 

Alle legemiddelstudier skal godkjennes av REK 

Godkjenner etiske aspekter 

Dessuten opprettelse av forskningsbiobank og 
behandling av helseopplysninger 
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Søknad til REK 

 
 

 
 

Søknad skal sendes etter gitte frister, svar 2-3 uker etter 
REK har hatt møte 

Det er lurt å sende søknad til REK og SLV parallelt  

Elektronisk søknad i REK-portal 

• Protokoll 
• Pasientinformasjon med samtykkeskjema 
• CV til prosjektleder (HU/NKU) 

Følgende skal vedlegges søknaden: 

• EudraCT-skjema 
• Håndbok for utprøver (Investigator’s Brochure – 

preparatomtale) 
• Ev. spørreskjema/ intervjuguide 
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SPREK portalen – viktig å huske på! 

Forskningsansvarlig: 

Prosjektmedarbeider: 
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Meldinger til REK 

Vesentlige endringer: Forhold av betydning for 
prosjektets forsvarlighet og forskningsdeltakerne 

Ekstraordinær rapportering 

Ikke-vesentlige endringer kan sendes til REK på epost, 
men trenger ikke godkjennes 

http://helseforskning.etikkom.no/ikbViewer/page/reglerogrutiner/endringograpport?p_dim=35021
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Eksempler på vesentlig endringer 

Beskrives på REK hjemmeside 

Endringer i design og analyse 

Ny kunnskap om risiko, ulempe og/eller nytte 

Endring av prosjektleder, forskningsansvarlig(e), ansvarshavende for 
forskningsbiobank eller prosjektmedarbeider 

Utsettelse eller forlengelse av prosjektperioden 

Endring i rekrutteringsprosedyre 

Endring i inklusjons- og eksklusjonskriterier 

Innholdsmessig endring av forespørsel om deltakelse 

Endring av oppbevaring og behandling av helseopplysninger eller biologisk materiale 

https://helseforskning.etikkom.no/reglerogrutiner/endringograpport?p_dim=35021&_ikbLanguageCode=n


Annen formalisering 

Versjon 1.06 OUS, 04.03.2020 



Versjon 1.06 OUS, 04.03.2020 

Andre instanser 

F.eks. for OUS: 

• Fyll ut Melding til Personvernombudet.  

• Må vurdere om det trengs en Data Protection Assessment Impact (DPIA), enten 
• Egenerklæring på at det ikke trengs eller 

• Fylle ut en DPIA 

• Samme melding benyttes for å be om egen mappe for lagring av sensitive data 

• Prosjektet må være tilrådt av Personvernombudet før oppstart 

-Genterapi 

Informasjonssikkerhetsansvarlig ved foretaket 

eHåndbok 
id 79746 

eHåndbok 
Id 110411 
Id 131979 
 

http://ehandbok.ous-hf.no/document/131991
http://ehandbok.ous-hf.no/document/131991
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ClinicalTrials.gov  

Skal oppdateres hver 6. måned etter innmelding, dessuten skal status for hvert senter 
og samlet samt dato for avslutning legges inn innen 30 dager 

  

 

 

 

eHåndbok 
Id 13301 

Studien må være registrert og «released» 
innen første pasient inkluderes. 

Ved ”release” av studien 
genereres det en kvittering  

https://prsinfo.clinicaltrials.gov/definitions.html#FacilityStatus
https://prsinfo.clinicaltrials.gov/definitions.html#OverallStatus
https://prsinfo.clinicaltrials.gov/definitions.html#PrimaryCompletionDate
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Spesialisthelsetjenestens  
hjemmesider 

Alle kliniske behandlings- og rehabiliterings- 

studier som kan påvirke pasientforløpet til forskningsdeltakerne  

eHåndbok 
Id 13301 

3 meldinger til post.kommunikasjon@ous-hf.no : 

 
 
 
 

Når studien er åpen for 
inklusjon 

 
 
 
 

Når inklusjon er ferdig 

 
 
 
 

Når studien er avsluttet 

mailto:post.kommunikasjon@ous-hf.no
mailto:post.kommunikasjon@ous-hf.no
mailto:post.kommunikasjon@ous-hf.no
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Spesialisthelsetjenesten/Helsenorge.no 

Spesialisthelsetjenesten Helsenorge 



Dokumentasjon 
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Studiearkiv 
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Essensielle dokumenter 

Sponsor 
Trial Master file (TMF) 

Hovedutprøver 
Investigator site file (ISF) 

Før  Under Etter 
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Diverse maler 
Alle maler finnes på www.norcrin.no 

http://www.norcrin.no/
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I forkant av oppstartsmøtet 

En TMF og en ISF pr senter med alle dokumenter som skal være på plass 
før studiestart 

Eks på dokumenter: 

Protokoll 
Avtaler 
Korrespondanse med myndigheter 
Kontaktinformasjon  
Møter og korrespondanse 
CRF 
 

Preparatomtale/Investigator’s brochure 
 Informasjonsskriv 
 Sikkerhetsinformasjon 
 Labinformasjon 



Og da skal alt være klart for 
oppstart 
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Agenda 

Viktig å dokumentere opplæring, bruk signaturliste 

Studiegruppens oppstartsmøte og monitors 
initieringsbesøk kan slås sammen hvis det er en 

enkeltsenterstudie 

Studien kan starte på et senter når avvik i monitors 
initieringsrapport er lukket.  
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Oppstartsmøte og initiering Agenda 
oppstarts-
møte 

Møte-
deltagere 



Datahåndtering 
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Data 
management 
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     Hva er god datahåndtering (DH)? 

Kvalitet 

Data 
management 
plan 

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 



Alle DH prosesser skal beskrives i SOPer og de skal følges 

avvik fra SOP skal dokumenteres 

Det skal gis opplæring i SOPene 

SOPer skal være godt strukturert og lette å følge 

SOP er kontrollerte dokumenter og del av et kvalitetssystem 

DH-dokument maler kan være vedlegg til SOPer 

Arbeidsinstrukser utdyper SOP  

kan inneholde lenker, illustrasjoner og sjekklister 

enklere å oppdatere ved behov 
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SOPer, maler og arbeidsinstrukser 

DH SOPer og templater tilgjengelig  
  på norcrin.no 
 
På OUS: i e-håndboken 

SOP: Standard Operating Procedures 



Skjematisk framstilling 
 

Protokoll 

Første 
pasient, 

første visitt 

Siste 
pasient, 

siste visitt 
Datahåndteringsplan ferdig 

Utvikle CRF Sette opp studiedatabase 

Siste CRF 
og query 
mottatt 

Låse database 

Statistisk analyseplan ferdig 

Levere data og 
datahånd-

teringsrapport 

Datakontroll 

Analyse 
og  

rapportering/pu
blikasjon 
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Protokoll fra datahåndterers perspektiv 
Sammenstille hensikt, endepunkter og målinger 

Pasientnummerering/ avidentifisering 

Hva skal gjøres når / flowchart 

Datahåndtering i korte trekk 

Standard Operating Procedures (SOP) 

Statistikk: Randomisering,  blinding/avblinding, 
analysepopulasjoner, interimanalyser, statistisk analyse   
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Lage utfyllingsinstruksjon 6 

Koding (f.eks ATC, ICD-10, CTCAE, 
MedDRA) 

5 

Nøyaktig registrering: 
forhåndsdefinerte felt/fritekst 

4 

 Unngå manglende data (Felt: not 
done, not applicable, spesifisering) 

Logisk rekkefølge; studiebesøk, 
løpende skjemaer 

Skal gjenspeile protokollen 
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Case Report Form (CRF)  
gjelder både papir og elektronisk CRF 

1 

2 

3 
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Koding av medisinske termer: MedDRA 



Datafangstløsninger 
 

Papir CRF og database eller elektronisk CRF 

• 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? 

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

• OBS: Legemiddelstudier -> GCP krav   
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Hva er de godkjente datafangstløsningene hos deg? 

Hvilke datafangstløsning passer din studie? 
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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 



• Beskriver databasesikkerhet (tilganger/backup) 

• Randomisering 

• Låsing av database 

• Eksport av data 

• Sentral monitorering 

• Verifisering/validering  av data 

• Annotert CRF (variabelnavn fra database er skrevet inn på alle datafelt i CRF-
en) 

• Datafangstapplikasjon og database / validert 
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            Datahåndteringsplan (DHP) 
Innhold   

 

 

Data 
management 
plan 
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Verifisering 

 

 

Målet er at data skal være lik kildedataene 

Gjelder der data overføres fra et system til et annet, f.eks. fra papir til en 
database 

Kan gjøres ved å taste inn data to ganger eller skanne og deretter sjekke 
skanningen. Det bør lages: 

-Instruksjoner 
-Spesifikasjon av opplagte korrigeringer 

Husk en risikobasert tilnærming. Hva er viktig i din studie? 
-Fokus på primære og sekundære utfall, og sikkerhet 

2x 
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Validering per pasient 

 
 

 

 
 
 
 

 
ulogiske  

1+1=5 
 
 
 
 

uventede 

 
 
 
 

manglende data 

1,2, ,4,5

Gjøres ved å sjekke for: 

Målet er å finne ut om data er fornuftige og konsistente 

 Queries 
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Verifisering og validering (fort.) 

Variasjon forårsakes av f.eks.: 
Biologisk variasjon (innen individ og mellom individer) 

Feil i måling 

Feil i registrering (f.eks. feil i pasientjournalen og/eller CRF) 

Feil i datafangst (f.eks. feil i data entry) 

Verifikasjon / validering gjøres bl.a. for å: 
 Minimere / eliminere skjevheter (bias) 
 Minimere variasjon. Jo lavere variasjonen jo høyere styrke i analysen av resultatene  



 

 

Sentral monitorering 

På tvers av pasienter og sentra i en studie 

Generelle momenter som gjelder for de fleste studier 
-Hvor lang tid til besøk blir fylt ut 
-Antall queries per senter, type queries, tid til besvarelse 
-AE og SAE per senter og antall pasienter, husk normalisering f.eks. på tid i 
studie. 

Key Risk Indicators - spesielle faktorer for den enkelte studie 

-Hva er kritisk i denne spesifikke studien? 
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Må inkluderes i datahåndteringsplan 

Forskningsrådet ønsker DHP ved finansiering nytt! 

• Inneholder flere punkter enn malen fra NorCrin 

• Formålet er sikre gjenbruk av data 

 
 

Data Management  
Report 

Arkivering 

Blinding og avblinding av data 

Interimanalyse 

Data fra eksterne kilder 

Planen beskriver det man skal gjøre.  
Det som er gjort beskrives i en datahåndteringsrapport 
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Hva kan skje om man ikke passer på? 
Plot av analyse før og etter datakontroll 

With Number of Subjects at Risk and 95% Confidence Limits and Hall-Wellner Bands

Product-Limit Survival Estimates

108 61 49 46 17 0

158 112 98 95 29 0

Before DC
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Hvor får man informasjon ? 

Nyttig informasjon: 

Maler og prosedyrer på norcrin.no 

Retningslinjer på hvert enkelt sykehus 

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 

http://www.norcrin.no/


Gjennomføring 

Og ansvar for overvåking av studien 
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Fremdrift 
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Fremdrift - overvåkning 

 

• Inklusjon 

• Utfylling av CRF 

• Avvik/risikovurdering 

• Datakvalitet (ikke effekt) 

• Interimanalyser 

• DMC… 
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Koordinering av  
databaselukking 
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På plass innen databaselukking 

 Siste monitoreringsbesøk utført 

 Alle «queries» besvart 

 Ev. koding av AEer, legemidler, diagnoser 

 Statistisk analyseplan (SAP) ferdigstilt  

 Blindingen skal være intakt 

Data validert 

 Analyseprogrammer ferdigstilt 

Oversikt over avvik og populasjonstilordning 

Database  
lock 
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Avslutning og arkivering 

Avslutning   
og arkivering  

Versjon 1.06 OUS, 04.03.2020 



Meldinger / rapporteringer  

Legemiddelverket REK 

Melding om avsluttet studie   
- innen 90 dager etter avsluttet i Norge 
- innen 90 dager etter avsluttet på verdensbasis, «end of trial 

form» 
 

Sluttrapport 
- Registrere resultater i EudraCT < 1 år etter studien er 

avsluttet  
- Pediatriske studier < 6 måneder etter studieslutt med 

mindre vitenskapelig begrunnet 
 

Sluttmelding  
- Når prosjektet avsluttes 
- Skal inneholde resultater 

Registrere studien som avsluttet i Clinicaltrials.gov og 
Spesialisthelsetjenesten/HelseNorge.no 

Slutt-rapportering  
til SLV og REK 

eHåndbok 
Id 13301 
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Lagring av sponsors dokumentasjon 

 

 

Sponsor skal utpeke personer i sin egen organisasjon 
som skal være ansvarlig for arkivering av 

dokumentene 

Kun navngitte personer med ansvar for arkivet skal ha 
tilgang til det 
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