
 

 
Hvordan registrere studie i ClinicalTrials.gov? 

 
1. ClinicalTrials.gov bruker Protocol Registration System (PRS) for å registrere 

studier. Det er to typer brukerkontoer/måter å registrere studier på via: 
 

Institusjonskonto/Organization accounts er for institusjoner som har flere 
brukere og studier gående som skal registreres. 
Apply for an organization account 
(her kan du også sjekke om din Institusjon har en konto og PRS administrator) 

 
Individuell konto/Individual accounts er for studier gjennomført av en 
ansvarshavende person (single investigator) 
Apply for an individual account 

 

Vær obs på spm 4. i søknad om Individuell konto: 
Do you have primary responsibility for patient welfare and conduct of the 
protocol ? Er du ansatt ved en institusjon er det institusjonen som har dette 
overordnede ansvaret. 

 
2. Ta kontakt med Protocol Registrations System (PRS) Administrator ved din 

Institusjon for å få brukernavn og passord slik at du kan starte registreringen. 
 

Kontaktpersoner (PRS adminstratorer) ved Oslo universitetssykehus HF: 

Rådgiver Gunn Ellingsen 

 
 

3. Når du har fått Organisasjonens kontonavn, brukernavn og passord kan du logge 
deg inn på ClinicaTrial Protocal Registration System 

 

Etter at du har logget deg inn blir dette bildet synlig (uten gul boks) 
 

 

Trykk på ”New 
Record” for å begynne 
å registrere studien 

http://clinicaltrials.gov/ct2/home
http://prsinfo.clinicaltrials.gov/gettingOrgAccount.html
http://prsinfo.clinicaltrials.gov/gettingIndivAccount.html
mailto:Gunn-Ellingsen@ous-hf.no
https://register.clinicaltrials.gov/prs/app/template/Login.vm


 

 
4. Etter å ha trykket på ”New Record” får du opp dette bildet: 

 

 
 
 

Øverst i bildet er det en rekke kontroll spørsmål for å unngå duplisering og ugyldige 
registreringer (f.eks flere samarbeidende institusjoner registrerer samme studie) av 
studier. 

 
Etter at ”Unique Protocol ID”, ”Brief Title” og "Study Type" er fylt inn trykk på ”Continue” 

Unique Protocol ID = 
ID/refereansenummer 
for studien. 

 
Bruk det 
referansenummeret du 
har mottatt fra REK 

Brief Title = 
Kort tittel på 
studien 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Study Type: 
Velg mellom: 
Intervensjonsstudie, 
Observasjonsstudie 
eller ”Expand 
Access” (utprøvende 
behandling utenfor 
protokoll) 



 

 
 
 

5. I ”Study status” delen av registreringen må man legge inn i felter merket med * 
 

 
 
 

Trykk på ”Continue” 

Beskriver definisjoner 
for de ulike feltene Record Verification Date: 

Her skal man legge inn dato 
for når protokollen sist var 
verifisert/oppdatert/godkjent 

Overall Recruitment Status: 
Her skal man legge inn status 
for inkludering av pasienter – 
”not yet recruiting”, 
”recruiting”, ”activ not 
recruiting”, ”Enrolling by 
invitation” m.fl 



 

 
6. I dette bildet kan du legge inn ”Sponsor/Collaborators”.  Her legger man inn Sponsor og andre 

andre relevante samarbeidspartnere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsible Party: 
 

”Principal Investigator” skal velges 
hvis man er hovedutprøver for en 
forskerinitiert* studie (single eller 
multisenter) ved OUS. 

 
Ved oppdragsstudier er det den 

* eksterne 
avtaleparten som har ansvaret for å registrere 
studien i ClinicalTrials og er ”Sponsor” 

 
 

”Sponsor-Investigator” Ikke aktuell 
for registerering av studier ved OUS 

 
”Sponsor” ikke aktuell for 
registrereing av studier ved OUS. 
”Responsible Party” er delegert til 
”Principal Investigator” for studier hvor 
OUS er ”Sponsor”. 

 
Merk: Når man registrerer studien 
med Principal investigator” som 
”Responsible Party” er det kun han/ 
hun som kan 
”release” studien til 
ClinicalTrials.gov. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trykk på ”Continue" 

Collaborators: 
samarbeidspartnere/ 
organisasjoner involvert i 
studien  - 
f.eks. finansieringskilde, 
studiedesign, dataanalyse, 
rapportering. 

Sponsor: Her definert som 
”primary” organisasjon som 
har et overordnet ansvar for 
implementeringen av studie. 
For OUS ansatte forskere 
kommer  ”Oslo University 
Hospital” automatisk opp. 
Se også definisjon av sponsor i 
feltet 



 

 
 

7. I ”Oversight” delen skal det legges inn referanse og status iht. til nødvendige 
godkjenninger. Ved OUS har vi valgt REK nummeret siden alle studier må godkjennes av 
REK, men ikke nødvendigvis av andre instanser som f.eks SLV (legemiddelstudier), Hdir 
(medisinsk teknisk utstyr). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se REK sin hjemmeside 
for kontaktinformasjon 

 
 
 

Oversight Authorites: Her skal 
nødvendige godkjenninger listes 
opp (REK,SLV, Hdir og andre 
aktuelle) 
f.eks. REK: Norway: Ethics 
committee 
SLV: Norway: Norwegian 
Medicines Agency 

 
 

Trykk på ”Continue" 

 
Data Monitoring Committee? 
Ingen for de fleste mindre 
studier 

 
 
 
 

Gjelder for forskerinitierte studier i Norge hvis: 
 

- Studien har minst ett senter i USA eller 
- Studien kjøres under "FDA investigational 
new drug application or investigational device" 
eller 
- Legemiddel eller medisinsk utstyr er tilvirket i 
USA og eksportert for forskning 

Sett inn REK status på 
søknad/godkjenning 

 
Sett inn det engelske navnet 
til REK: ”The Regional 
Committee for Medical and 
Health  Research Ethics" 

Sett inn det engelske 
navnet på den aktuelle 
komiteen f.eks "REC South 
East" 

 

http://helseforskning.etikkom.no/ikbViewer/page/komiteerogmoter/sorost/sekretariat?p_dim=34981&amp;_ikbLanguageCode=us&amp;region=10795


 

 

 
8. ”Study description” av studieprotokollen – ikke legg inn hele protokollen! 

 

 
 

9. ”Conditions” -primære sykdommer, tilstander som skal undersøkes i studien. 
 

 

Conditions: Skriv inn 
eksempler som f.eks Migraine, 
Headache, Chronic Headache. 

 
Keywords: Valgfritt, men kan 
hjelpe når man senere søker i 
ClinicalTrials.gov offentlige 
database 

Brief Summary: Her skal man 
skrive inn en kort beskrivelse 
av protokollen og 
studiehypotesen for 
offentligheten. 

 
Se også definisjon av ”Brief 
Summary” 

Detailed description: Denne 
er ikke obligatorisk - Her skal 
man gi en mer detaljert, 
inkludert en tekninsk, 
beskrivelse av Protokollen. 

 
NB! Ikke legg inn hele 
protokolen og ikke gjengi 
informasjon (duplisering) som 
skal inn andre steder i 
registreringen. 



 

 
10. ”Design”  –  Interventional eller Observational 

 

 
 

 

Observational Study Model: 
Velg type observasjonsstudie i 
nedtrekkmenyen 

 
Time Perspective: 
Velg mellom prospektiv, 
retrospektiv, Cross 
Sectional eller other 

 
Number of Group Cohorts: 
Legg inn antall studie 
grupper/kohorter. 

 
Se også definisjonen/forklaring 
i registereringsfeltene. 

Primary purpose: Velg 
mellom treatment, 
prevention, diagnostic, 
supportive care, screening, 
health services research, 
basic science eller other 

Ved Interventional er kun 
”Study Phase” obligatorisk. 
Her skal man legge inn 
studiefase betegnelsen (fase I, 
fase II...) 

 
Se definisjon av ”Study Phase” 
og de andre 
registreringsfeltene for mer 
informasjon 



 

 

11. Forts. ”Design” – legg inn de ulike armene i studien. 
 

 



 

 
12. ”Interventions” - legg til informasjon knyttet til studieintervensjon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Legg til Intervention Type: 
Se nedtrekksmeny (drug - 
including placebo, device, 
biological/vaccine, 
radiation m.fl (se definisjon) 

 
 

Intervention Name: For 
legemidler bruk generiske 
termer, for andre typer 
intervensjoner bruk 
deskriptive navn 

 
Cross-Reference: Hvis det er 
flere armer/grupper /kohorter 
i hhv. Intervensjonsstudier 
eller observasjonsstudier legg 
til i kryss-referansefeltet for å 
indikere hvilken intervensjon 
som tilhører hvilke gruppe. 



 

 
 

13. ”Outcome measures” – legg til primær(e) endepunkt(er) for studien 
 

 
 

14. ”Eligibilty” – legg til beskrivelse av studiegruppe, innsamlingsmetode, 
inkluderingskriterer, kjønn, alder etc. 

 

 

 
 
 

Gender: 
Velg fra Nedtrekkmeny 

Age Limit: 
Velg fra Nedtrekkmeny 

Accepts healthy 
volunteers: Velg fra 
Nedtrekkmenyen 

Eligibility Criteria: 
Kort beskrivelse av inklusjon- 
og eksklusjonskriteriene 

Study Population 
Description: Gjelder kun for 
observasjonsstudier: legg til en 
beskrivelse av 
populasjonsutvelgelsen for en 
gruppe/kohort 
Se også definisjonen/forklaring i 
registreringsfeltene. 

 
 
 
 
 
 
 

Outcome 1: Her legger man 
inn primært endepunkt i 
studien med tittel og 
tidsramme. 
Dersom flere sekundære, legg de 
til i "Add Secondary outcome". 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

16.   ”Citations” – legg til eventuelle referanser knyttet til studien 
 

 

Citations: Legg til eventuelle 
publiseringer fra protokollen knyttet til 
bakgrunn(Background)/resultater. 
Bruk PubMed ID (PMID) eller full 
referanse til publiseringen. 

 
Dersom lenke til studien finnes, legg til 
dette. 

Specify the Central Contact: Legg til 
kontaktinfo til personen som 
administrerer/koordinerer og har all 
informasjon om studien f.eks 
studiesykepleier, vitenskapelig assistent etc. 
Legg til PI hvis det ikke eksisterer en slik 
person for studien. 

 
Specify the study official Investigator: 
Legg til PI for studien 

 
Organizational Affiliation: 
Legg til navnet til institusjon hvor 
studien/protokollen foregår under 
”Overall Study Officials”. 

 
Se også definisjonen/forklaring i 
registreringsfeltene. 

15. ”Contacts” – legg til kontaktinfo 



 

 

Registrerings- og publiseringsprosess i ClinicalTrials.gov 
 

Etter at du er ferdig med registreringen har studien status som ”In Progress”. Trykk 
deretter på ”Completed”. Hvis du er oppført som PI og ”Responsible Party” skal du selv 
gå gjennom og se etter at alt er ok før du trykker på next action ”Approved” og deretter 
next action ”Release”. Hvis du ikke er oppført som ”Responsible Party” skal du trykke 
frem til og med Completed og PRS administrator vil få en melding om at studien er klar 
til å ”Release”. Når studien har status som ”Released” er den synlig på ClinicalTrials.gov 
(etter 3-5 virkedasger). Husk å oppdatere studien når det er endringer 
(rekruteringsstatus  m.m) og minimum hver 6. måned. Når du gjør endringer fra 
”released” går studien tilbake til ”In Progress” status i clinicalTrials.gov. Gå gjennom 
”Next Action” trinnene til studien har status som ”released”  og den vil igjen bli synlig på 
ClinicalTrials.gov. 

Description Record Status 
User is creating (or modifying) the record. In Progress 

User has finished - record is ready for review. Completed 

Administrator/PI has reviewed record and has made any necessary changes. Approved 

Administrator /PI has released the record to ClinicalTrials.gov. Released 
 
 
 

Nyttige lenker: 
 

Protocl Registration System (PRS) userguide  
https://register.clinicaltrials.gov/prs/app/template/ReferenceGuide.vm?uid=U0 
0016JG&ts=31&cx=-6iyo6z 

 

What’s new in ClinicalTrials.gov?  
https://register.clinicaltrials.gov/prs/html/whats-new.html 
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