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Veiledning for monitorering av oppdragsstudier ved besøksforbud 

grunnet Covid-19  
 

Siden OUS innførte besøksforbud grunnet koronasituasjonen har det ikke vært mulig for monitorer 

fra legemiddelfirma, CRO-er og andre sponsorer å gjennomføre fysiske monitoreringsbesøk ved 

sykehuset. Det har derfor vært behov for å finne andre måter å monitorere studier på. 

Fjernmonitorering i form av kontakt med studiepersonell via telefon, Skype el.l. og kildedata-

verifisering i DIPS ved innlogging på OUS-PC fra ekstern PC via Citrix, for de monitorene som har 

tilgang, er blant metodene som kan benyttes etter avtale med det enkelte studieteam. Se også 

avsnitt 11 i EUs dokument med råd til sponsorer om håndtering av kliniske studier under Covid-19-

pandemien. Dette dokumentet oppdateres fortløpende, så det anbefales å bruke online-versjonen. 

Tilgang til DIPS for monitorer kan gis ved det enkelte studiested og følger eHåndbokens prosedyre 

«Tilgang til DIPS for forsknings- og kvalitetsregistre». Merk at tilgang bl.a. forutsetter at 

vedkommende registreres som ansatt ved OUS («nullansettelse»). Oppslag i DIPS skal kun skje etter 

avtale med studiegruppen, tilsvarende et vanlig monitoreringsbesøk. 

Det kan imidlertid være tilfeller der det er helt nødvendig med fysiske monitoreringsbesøk, f.eks. for 

å dokumentere at studiedeltakere har signert samtykke og dermed forsikre seg om at monitor har 

lovlig grunnlag for å se pasientdata i DIPS. Man må også forvente at legemiddelfirmaene i samarbeid 

med sykehusene etter hvert må finne løsninger slik at vanlige monitoreringsrutiner kan gjenopptas.  

Inntil videre vil det imidlertid for de aller fleste sykehus praktiseres besøksforbud i lokaler der det 

utføres helsetjenester og pasientbehandling. Monitoreringsbesøk i tiden fremover må derfor baseres 

på tilgang til OUS-PC og nødvendige dokumenter uten at monitor oppholder seg i nærheten av 

pasientområdene. Det er opp til den enkelte klinikk og avdeling i samarbeid med studieteam å 

vurdere om dette fysisk lar seg gjøre ved deres studiested. Denne vurdering bør samtidig skje i tett 

dialog med sponsor eller CRO.  

Ved fysiske monitoreringsbesøk legges følgende til grunn: 

 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  

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

 Signert egenerklæring fra monitor på at betingelsene for besøk er oppfylt 

Videre kreves det at monitor i løpet av de siste 14 dagene ikke har: 

 vært i utlandet 

 hatt nærkontakt med personer som er smittet av korona  

 har tegn på feber, luftveisplager eller andre symptomer som assosieres med koronasmitte 

Spørsmål og kommentarer til denne veiledningen kan rettes til kliniske.oppdragsstudier@ous-hf.no. 

https://www.ema.europa.eu/en/news/guidance-sponsors-how-manage-clinical-trials-during-covid-19-pandemic
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