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Hei, 

Vi har som dere vet nå gjenåpnet de fleste kliniske studiene, også for inklusjon av nye pasienter. 

Forskningsutvalget for AKB er også i normal drift (ved videomøter), neste møte er 25/5. 

Av smittevernhensyn har vi fra medio mars ikke tillatt besøk av monitor for kliniske studier. Det er 

mange spørsmål fra firma/CRO med ønske om å utføre fysisk monitoreringsvisitt. Vi har nå fått 

godkjent (N2) at dette kan tillates på Radiumhospitalet der hvor det er nødvending. Eksempelvis vil 

ofte firma/CRO ha behov for fysisk visitt ved 1. monitorering etter at en studie er åpnet, for kontroll 

av originale signerte samtykker og andre nøkkeldokumenter. Vi vil følge ny praksis anbefalt av OUS 

Forskningsstøtte (vedlagt). Det innebærer at dere som seksjonsledere må godkjenne fysiske 

monitoreringsvisitter. 

Hovedpunktene i ny praksis vedr monitorering av kliniske studier ved Radiumhospitalet er som 

følger:  

- Fjernmonitorering anbefales hvis mulig. 

- Monitorering ved fysisk besøk tillates der hvor dette er nødvendig.  

- Monitor skal benytte egne rom i AU1.  

- Monitor blir «sluset» inn via ansattinngangen i U3 og rett opp i U1, via heisen som er ved 

inngangen i U3 og kommer opp i enden av gangen i U1.  

- Følgende krav må være oppfylt:  

 Skriftlig bekreftelse på at besøket er klarert med nærmeste leder der studien er forankret 

(normalt seksjonsleder)  

 Vanlige smittevernregler (avstand, håndhygiene osv.) skal følges i møte med 

studiepersonell 

 Monitor skal, så langt det er praktisk mulig, velge reisemåte til sykehus som ikke utsetter 

vedkommende for smittefare. Privat transport bør derfor velges  

 Signert egenerklæring fra monitor, hvor det fremgår at monitor ikke har: 

o vært i utlandet i løpet av de siste 14 dagene 

o hatt nærkontakt med personer som er smittet av korona i løpet av de siste 14 

dagene 

o tegn på feber, luftveisplager eller andre symptomer som assosieres med 

koronasmitte 

 


