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Møtereferat 
 

Møtetema: Nettverk for studiepersonell i HSØ 

Til: Møtedeltakere 

Kopi: Kristin Bjordal 

Dato dok: 25.6.2019 

Dato møte: 18.6.2019 

Referent: Ellen Johnsen / Anne Marie Halstensen 

Tilstede: Line Samuelsen Raad (OUS), Synnøve Louise Aure (Ahus), Eline Holli Halset (OUS),  Helle Stangeland (OUS), 
Lene Mosberg (Sunnaas), Monica Wigemyr (OUS), Siv Furholm (OUS), Anne Marie Halstensen (Sykehuset 
Østfold), Ellen Johnsen (OUS) 

Forfall: Karin Skogstad (Vestre Viken), Elisabeth Bjørkelund (OUS), Hanne Høivik Bjørkås (Sykehuset innlandet 
Hamar), Elise Turkerud Søby (Sykehuset innlandet Hamar), Ida Baaserud (OUS),  Kristin Sandnes (OUS),  

 
Saksliste (følgende saker ble drøftet/orientert om): 

Saksnr.: Sakstittel/-innhold Ansvar Frist 

1 Presentasjon av Clinical Trial Unit (CTU) ved Forskningsstøtte (FST) OUS 
v/Jon Borgaard 

  

2 Presentasjon av GDPR v/Peder Utne, Administrativ forskerstøtte FST OUS 

 Fokus på roller og ansvar 

 Nasjonal plattform for PVO – foreløpig ikke fått til en løsning 
 

  

3 Sertifisering av studiesykepleiere 
Synnøve refererte fra NorCRIN arbeidspakke angående sertifisering av 
studiesykepleiere og orienterte om oppdraget og status. Merete Eriksen 
fra Ahus er med i arbeidspakken. 

 Modulbasert 

 Nettbasert, video, osv. samt hospitering 

 Test 

 Mulighet for å ta enkelte moduler, f.eks. for sykepleiere som har 
studier som en liten del av stillingen, eller ikke-sykepleiere 

 

  

4 Regionalt møte for studiepersonell 
Tidspunkt: November 2019  
Forslag til temaer for møtet diskutert og skrevet ned i separat dokument. 
Anne Marie og Ellen ser på hva som kan være aktuelt for første møte, hva 
som bør vente til senere og hva som allerede er dekket av kursene som 
arrangeres av Forskningsstøtte. Alle kan fortsatt foreslå nye temaer 
dersom de kommer på noe. 
 

 
 
Anne Marie + 
Ellen 
 
Alle 

 
 
 
Slutten av 
august 

5     

6 Punkter til oppfølging 

 Reiseutgifter forventes dekket av det enkelte helseforetak 
 

  

 
 
 

 

https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/oslo-sykehusservice/forskningsstotte-virksomhetsomrade/avdeling-forskningsstotte-for-kliniske-studier-ctu
https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/oslo-sykehusservice/forskningsstotte-virksomhetsomrade/administrativ-forskerstotte
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7 Neste møte 
Neste møte blir 3. september kl. 12:00 – 15:30 på Sogn arena. 
Alle må tenke på hvilke tema man vil ta opp på møtene. 
 
OBS: Grunnet mange avmeldinger i siste liten, er det vanskelig å beregne 
bestilling av lunsj. Lunsj utgår derfor fra møtene framover, men det vil bli 
kaffe og kake underveis. 

 
 
 
Alle 

 
Frist for innspill 
til agenda for 
neste møte:  

 Saker som har kommet opp etter møtet 
Utfyllende kommentarer fra Jon Borgaard om Clinical Trials Day: 
 

#spøromkliniskestudier 
Den 20. mai er blitt The International Clinical Trials Day - dagen 
for å markere betydningen av klinisk forskning. Dagen har vært 
markert flere ganger her i Norge, og ECRIN (som NorCRIN  - og 
også OUS - er en del av) kan se tilbake på mange markeringer. 
https://www.ecrin.org/events/ictd.  
 
Vi ønsket å nå allmenheten, pasienter, pårørende, ansatte og 
forskningsmiljøene. Hensikten er å øke bevisstheten og 
kunnskapen om viktigheten av kliniske studier. Hovedbudskapet 
er at kliniske studier er viktig for utvikling av god behandling. 
Videre ønsker at flere vil delta i kliniske studier og at antallet 
studier blir økt. 
 
I år hadde vi en informasjonskampanje på web og sosiale 
medier, i et samarbeid mellom Komm avd, Forskningsstøtte, 
Tidligfaseenheten – alle OUS, Inven2 og LMI.  
 
Neste år vil NorCRIN koordinere innsatsen. Vi sikter mot at en 
del materiell kan lages sentralt/til allmenn bruk, og at dette 
kommer til partnere og andre som er interessert såpass tidlig at 
man rekker å planlegge ev lokale innslag. Det fine m blogger og 
andre typer digitale bidrag, er at de kan deles på en enkel måte. 
Det kan arrangeres møter, stands, TV-innslag, blogger osv osv. Vi 
ser på en slik årviss markering som en god anledning til å vise 
frem god forskning og skape interesse for kliniske studier. 
 
Bloggene som ble laget kom ut på Dagens Medisin, 
Ekspertsykehuset (OUS) og Forskning.no. Vi fikk også presentert 
en studie på TV2  Frokost-TV, og samme sak ble delt i sosiale 
medier. Søk med #spøromkliniskestudier. OUS bloggene er å 
finne på denne lenken https://oslo-universitetssykehus.no/om-
oss/nyheter 
 
 
Dagen er valgt da den knytter til James Lind, offiser i den britiske 
marine, som i 1747 gjorde en prospektiv, kontrollert studie for å 
finne en mulig behandling mot skjørbuk. 
http://www.jameslindlibrary.org/ 
 

  

https://www.ecrin.org/events/ictd
https://oslo-universitetssykehus.no/om-oss/nyheter
https://oslo-universitetssykehus.no/om-oss/nyheter
http://www.jameslindlibrary.org/
http://www.jameslindlibrary.org/
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 Samhandling med industri 
 
På møtet kunne man få inntrykk av at samarbeidsavtalen mellom RHF-ene 
og LMI ikke gjelder for firma som ikke er LMI-medlemmer. Dette er ikke 
tilfellet. Vi anbefaler alle å sette seg inn i de to vedlagte dokumentene 
«Samarbeidsavtale mellom Helse Sør-Øst RHF og LMI» og «Klare rammer 
for samhandling mellom ansatte i helseforetak og leverandørene». 
 
 
 

  

 


