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Ansvar
1
Godkjenning av referat
Referatet fra forrige nettverksmøte (18.06.19) ble godtatt uten
kommentarer
2
Runde rundt bordet om hvordan saker og utveksling av deles i eget miljø.
Nettverksgruppens medlemmer har forskjellige oppgaver/stillinger i eget
foretak; noen er studiesykepleier i 50 % stilling, noen i 100 %, mens andre
også har mer administrative oppgaver i tillegg til å være med i
gjennomføring av kliniske studier. I noen av foretakene er det opprettet
eller er i ferd med å opprettes forum for studiepersonell.
Sunnaas er i ferd med å etablere et forskningsmiljø.
Vi har ulike erfaringer med kliniske studier og for at nettverket skal være til
nytte for alle, ligger det et ansvar hos det enkelte å dele informasjon fra
nettverksmøtene i eget miljø, samt formidle aktuelle problemstillinger fra
de enkelte miljøene til nettverket.
3

Mottak av forespørsler fra ekstern oppdragsgiver, forankring internt
Også her er praksis litt forskjellig. Det er alltid sykehusets øverste leder
(direktøren) som har det overordnede ansvaret for forskningen, men noen
oppgaver kan delegeres. Ved OUS er ansvaret for å godkjenne deltakelse i
forskningsprosjekt delegert til avdelingsleder. Noen avdelinger har
protokoll-/forskningsutvalg som, på vegne av avdelingsleder, vurderer
hvilke studier som skal gjennomføres.
Post meeting:Se OUS sitt e-håndbokdokument om Ansvars- og
myndighetsforhold i forskning (Forskningsinstruksen) Dette dokumentet
kan kanskje være til nytte for andre foretak også.
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Frist

4

Regionalt møte for studiepersonell
 Foreslått tidspunkt: 12 November 2019 12:00 – 16:00, med
påfølgende sosialt samvær 16:00 – 18 (egen påmelding for den
delen)
 Sted: Forskningsbygget (Radiumhospitalet)

Anne Marie +
Ellen
Alle
Ellen sjekker
tilgjengelighet

Post meeting: Dette møtet er blitt utsatt til over nyttår fordi det var
vanskelig å finne en dag som passet. Vi trenger også mer tid til planlegging
av agenda

5

Agenda bør være tema som ikke dekkes av andre kurs/seminarer
Se eget dokument for forslag til agenda
som bør vente til senere og hva som allerede er dekket av kursene som
Forskningsstøtte arrangerer (GCP, forskerinitierte studier,
oppdragsstudier, osv.)
Neste møte
Neste møte blir 3. desember kl. 12:00 – 15:30 på Sunnaas sykehus




Forslag til agenda: Tilganger til kliniske systemer (Dips) for
studiepersonell – hvordan funger dette? Hvordan dokumentere
studiebesøk i kliniske systemer?
Oppsummering av møtet 12. november
Post meeting: Utgår siden møtet utsettes
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