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Møtetema: Nettverk for studiepersonell i HSØ 
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Kopi:  

Dato dok: 8.4.2019 

Dato møte: 2.4.2019 

Referent: Ellen Johnsen / Anne Marie Halstensen 

Tilstede: Line Samuelsen Raad (OUS), Elisabeth Bjørkelund (OUS),  Synnøve Louise Aure (Ahus),  Ida Baaserud (OUS), 
Hanne Høivik Bjørkås (Sykehuset innlandet Hamar), Elise Turkerud Søby (Sykehuset innlandet Hamar), 
Eline Holli Halset (OUS),  Helle Stangeland (OUS), Anne Marie Halstensen (Sykehuset Østfold), Kristin 
Bjordal (OUS – til stede første del av møtet),  Ellen Johnsen (OUS), Karin Skogstad (Sykehuset Vestfold) 

Forfall: Turid Kolbjørnsgard (OUS), Siv Furuholm(OUS) 

 
Saksliste (følgende saker ble drøftet/orientert om): 

Saksnr.: Sakstittel/-innhold Ansvar Frist 

1 Innledning v/Kristin Bjordal, leder av Regional forskningsstøtte ved OUS, 
som fortalte litt om historikken og forventninger til nettverket. 
Fokus på å videreføre det som opprinnelig (2013 – 2016) var et nettverk 
for å lette gjennomføringen av kliniske oppdragsstudier, men som nå også 
skal omfatte akademiske studier. 
Hensikten er å dele erfaringer og kunnskap. Det er opp til nettverket å 
foreslå tiltak, f.eks. kurs og opplæring.  
Nettverket ledes midlertidig av Anne Marie Halstensen (SØF), det skal 
ansette en person i stilling som nettverksleder. Stillingen plasseres i 
Forskningsstøtte OUS og utlyses snart. 

  

2 Presentasjon av idéen v/Anne Marie Halstensen 

 Bakgrunn 

 Hensikt 

 Mål 

 Organisering 

 Forslag til oppgaver 
 

  

3 Runde rundt bordet, aktuelle problemstillinger 
a) Studiesykepleiere på små sykehus savner ofte et fagmiljø av 

likesinnede. Noen har gjort forsøk på å lage lokale nettverk, men 
har hatt liten oppslutning og/eller manglet handlekraft 

b) Skulle gjerne hatt flere studier, spesielt oppdragsstudier som 
genererer inntekter  

c) Dedikert plass til studier (undersøkelsesrom og kontor) er ofte en 
utfordring 

d) IT-utfordringer, spesielt e-læringsprogrammer som ikke fungerer 
på sykehusenes PC-er. Ofte er grunnen at gamle versjoner av 
programvare brukes, sjekk med Sykehuspartner og oppfordre 
firmaene til å ta nye versjoner i bruk. Personvernombud (PVO) 
kan begrense tilgang til enkelte nettsider de mener er usikre. 

e) Klinisk forskningspost for barn (OUS) har problemer med å få 
godkjent skrivetilgang i DIPS av PVO for sine pasienter, da PVO 
mener de ikke er behandlingsansvarlige. I behandlingsstudier har 
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man journalplikt. De vil prøve å få ordnet dette igjen nå som det 
har vært endringer i PVO-organiseringen ved OUS. 

f) Studiesykepleiere i delte stillinger blir ofte «spist opp» av 
klinikkarbeidet. 

g) I OUS er det ikke lov å gjøre oppslag i pasientjournaler for å lete 
etter potensielle studiedeltakere uten samtykke – noe som ikke 
er så lett å hente inn når man ikke vet hvilke pasienter som er 
aktuelle. Dette kunne vært løst ved at alle pasienter gis mulighet 
til å signere et generelt samtykke som gir lovlig grunn for oppslag, 
men dette godtas ikke av alle klinikker (eks. Hjerte-, lunge- og 
karklinikken ved OUS).  

h) Kapasitet ved serviceavdelinger er ofte det som forsinker studier. 
Røntgen, infusjon, lab, osv. 

4 Aktuelle lenker 

 Regional forskningsstøttes nettside for oppdragsforskning: 
https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-
forskning/forskning/regional-forskningsstotte/oppdragsforskning 

 Regional prosjektkoordinator: OUSHFpbKliniskeOp@ous-hf.no 

 Lenke som brukes til test av servere (for f.eks. eCRF-løsninger) av 
PVO OUS: https://www.ssllabs.com/ssltest/ 

o Får man rating A her, skal det være greit. Ved dårligere 
rating må leverandør av løsningen kommunisere med 
PVO for å dokumentere at løsningen er sikker nok, ev. 
oppdatere slik at den kan godtas 

  

5 Diverse 

 Reiseutgifter: Nettverksmedlemmer kan få refundert reiseutgifter 
til møtene tilsvarende kollektivtransporttakster (buss/tog). Ved 
ev. større møter må deltakernes arbeidsgiver betale reisen. 

 Mandat: Nettverket har ikke mandat til å pålegge noen å gjøre 
endringer i sine rutiner, men kan spisse aktuelle problemstillinger 
og melde disse inn til Regional forskningsstøtte som kan ta det 
videre i aktuelle fora. 

 Regional prosjektkoordinator: Regional prosjektkoordinator er 
ansatt ved Regional forskningsstøtte og har som en av sine 
oppgaver å hjelpe til med kontakt mellom oppdragsgiver og 
studiested, budsjett – og andre ting i forbindelse med planlegging 
og oppstart av en klinisk studie. Det ble foreslått å holde et stort 
møte for studiepersonell 
(studiesykepleiere/koordinatorer/bioingeniører o.l.) i regionen.  
Tenkt som et heldagsmøte, ev. m/middag, det ble også foreslått 
to halve dager med overnatting. Forslag om at man kan få 
legemiddelindustrien til å sponse et slikt møte.  
Dette ble diskutert med Kristin Bjordal i etterkant, hun sier det er 
helt utelukket å be industrien om penger til et slikt møte, men at 
det kan arrangeres i regi av HSØ, da i lokaler ved OUS og med 
f.eks. buffetmiddag (tapas el.l.) og begrenset alkoholservering 
Industrien kan gjerne bidra med presentasjoner.  
Dato for et slik møte bestemmes ved neste nettverksmøte.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dato 
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6 Punkter til oppfølging 
a) Oppslag i pasientjournaler, ref. pkt. 3g 
b) Møte for studiepersonell 
c) Opprette nettside under Regional forskningsstøtte: 

o Tips og råd for studiepersonell 
o Kontaktinformasjon til representant for nettverket ved 

hvert enkelt foretak 

 
 
 
c) Ellen 
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https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/forskning/regional-forskningsstotte/oppdragsforskning
https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/forskning/regional-forskningsstotte/oppdragsforskning
file://///sikt.sykehuspartner.no/Data/SOHF/Brukere/A/AHALSTEN/Diverse/OUSHFpbKliniskeOp@ous-hf.no
https://www.ssllabs.com/ssltest/
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7 Neste møte 
Det ble besluttet å ha møter hvert kvartal. 
Neste møte blir 18. juni kl. 11:30 – 15:30 på Sogn arena. 
Alle må tenke på hvilke tema man vil ta opp på møtene. 

 
 
 
Alle 

 
 
Frist for innspill 
til agenda for 
neste møte: 
17/5 

Vedlegg:  
o Presentasjon av idéen med regionalt nettverk 
o Presentasjon av regional nettverkskoordinator 

 



Nettverksmøte for studiepersonell i Helse Sør-Øst                    
                                      2.4.2019 



                     Agenda 
Innledning  - v/Kristin Bjordal, leder for Regional forskningsstøtte i Helse Sør-Øst  
 
Presentasjon av ideen – v/ Anne Marie Halstensen,  
 
Runde rundt bordet: 
 Hvordan gjennomføres studier ved det enkelte foretak 
 Forventninger til nettverket 
 
Flaskehalser – hvilke er de og hvordan kan vi avhjelpe? 
 
Hvilke behov for kurs/kompetanseøkning finnes det? 
 
Møtefrekvens nettverket 
 
Informasjonsplattformer (nettside, facebook) 
 
Sertifisering av studiesykepleiere 
 
 



Bakgrunn og hensikt 
 

Bakgrunn 

 Nettverk for oppdragsstudier  ved OUS 2013-16 

 Ønske fra Helse Sør-Øst 

 Regional nettverksleder ved OUS 

 

Hensikt 

 Dele kompetanse 

 Adressere felles flaskehalser 

 Arrangere møteplasser 

 

 

 



Mål 
 Styrket kompetanse 

 

 Fagmiljø for studiepersonell 

 

 Flere kliniske studier i HSØ ( industri og 
akademiske)  



Organisering 
Medlemmer i nettverket bør bestå av studiepersonell som er 
med i planlegging og gjennomføring av kliniske studier: 

 

 Studiesykepleier 

 Studiekoordinator 

 Andre (eks. bioingeniør) 

 Ledes av nettverkskoordinator ved Regional 
forskningsstøtte 

 

 



RFST 
nettverksleder 

Vestre 
Viken  

Lokalt 
nettverk 

Telemark 

Lokalt 
nettverk 

Vestfold  

Lokalt 
nettverk 

Innlandet 

Lokalt 
nettverk 

Ahus 

Lokalt 
nettverk 

OUS 

Lokalt 
nettverk 

Østfold  

Lokalt 
nettverk 

Sørlandet 

Lokalt 
nettverk 

Sunnaas  

 

Lokalt 
nettverk 

Inven2 



Nettverkets oppgaver (forslag) 
 Regelmessige møter (  Evt. veksle på lokasjoner).  

 Arrangere kurs og møter for studiepersonell 

 Dialogmøter med industri (speeddating) 

 Spre kompetanse i eget foretak 

 Opprette nettside for utveksling av informasjon? 

 Samarbeid med Inven2(superbruker) 

 



Prosjektkoordinator ved 
Regional forskningsstøtte

Inven2 superbrukermøte 7.3.2019

Ellen Johnsen
Regional prosjektkoordinator – kliniske studier



Forskningsstøtte og CTU

4 statisticians

Comparative 
medicine

Henrik Rasmussen

3 sections, 
RAD, UL, RH

Research Admin

Peder Utne

External funding)

Clinical Trial Unit

Jon B Borgaard

Section

monitoring

Section data 
management

Section HE, coordination
and PROM (PROMiNET)

GCP/QMS/QA
Statistics, collab
OCBE, workflow 

OCBE

Arnoldo Frigessi

OCBE OUS

Health Registry Support
incl. 

Medinsight Classic + 
Biobank

Dominic Hoff

Regional forskningsstøtte

Kristin Bjordal

Regional prosjektkoordinator

+1



Regional prosjektkoordinator – kliniske studier

• Regional funksjon (Helse Sør-Øst)

• 2 stillinger (snart…?)

• Kurs og rådgivning – «hjelp til selvhjelp»

• Prosjektkoordinator i forskerinitierte kliniske studier 

– Studier med ekstern finansiering 

– Operative tjenester mot betaling (på sikt)

• Prosjektkoordinator i oppdragsstudier

• Videreføre nettverk for studiepersonell

• Prosedyrer

• CTU har fortsatt prosjektkoordinator(er)!



Oppdragsforskning og industrisamarbeid

• OUS-kontaktperson for Inven2 og industri

• Fasilitere studier i regionen

– Rådgivning

– Kurs i kliniske oppdragsstudier

• Første gang høst 2017

• Nytt kurs 4. juni 2019

– Hjelpe til ved oppstart

• Avtaler med serviceavdelinger (OUS)

• Bistand med budsjett i kliniske oppdragsstudier i samarbeid med Inven2

• Bistand med REK-søknad, samtykkeskriv osv.

• NorCRIN WP#4 – samarbeid med legemiddelindustrien
• E-postkasse for henvendelser fra industrien 

– Hjelper til å finne fram til aktuelle forskere

• Møter mellom industrien og forskningsmiljøene



Kontakt

• Epost
– Kliniske oppdragsstudier: OUSHF PB Kliniske Oppdragsstudier 

OUSHFpbKliniskeOp@ous-hf.no

mailto:OUSHFpbKliniskeOp@ous-hf.no

