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Møtereferat 
 

Møtetema: Nettverk for studiepersonell i HSØ 

Til: Møtedeltakere 

Kopi: Kristin Bjordal 

Dato dok: 11.12.2019 

Dato møte: 03.12.2019, Sunnaas sykehus 

Referent: Anne Marie Halstensen 

Tilstede: Line Samuelsen Raad (OUS), Lene Mosberg (Sunnaas), Siv Furuholm (OUS via telefon), ) Synnøve Louise 
Aure (Ahus),  Anne Marie Halstensen (Sykehuset Østfold),  

Forfall: Elisabeth Bjørkelund (OUS), Hanne Høivik Bjørkås (Sykehuset innlandet Hamar), Elise Turkerud Søby 
(Sykehuset innlandet Hamar), Helle Stangeland (OUS), Linda Mathisen (Sykehuset Vestfold, Eline Holli 
Halset (OUS), Monica Wigemyr (OUS), Kristin Sandnes (OUS), Ida Baaserud (OUS),   Ellen Johnsen (OUS) 
Karin Skogstad (Sykehuset Vestfold), 

 
Saksliste (følgende saker ble drøftet/orientert om): 

Saksnr.: Sakstittel/-innhold Ansvar Frist 

 Møtet ble noe amputert – både med hensyn til møtedeltakere og tid. 
Dette fordi noen deltakere ble forhindret eller forsinket p.g.a uvær. 
Noen av møtedeltakerne fikk en omvisning på Sunnaas før møtet 

  

  Mottak av forespørsler fra ekstern oppdragsgiver, forankring internt.  
Lene hadde en fin presentasjon om hvordan man på Sunnaas jobber med 
henvendelser om samarbeid fra industri/næringsliv. Presentasjonen blir 
lagt ut på vår nettside etterhvert.  
 
Litt diskusjon rundt bordet om budsjettering i oppdragsstudier.  I 
budsjettskjema som Inven2 sender ligger det inne faste priser for lege og 
sykepleier. Disse prisene er bestemt ved OUS/HSØ.  Det er viktig å være 
realistisk i arbeidet med budsjettet; studiestedet skal få betalt for arbeid 
som utføres i forbindelse med studien, men sponsor har ofte et «tak» for 
hva de ønsker å betale. Der hvor man ikke kommer helt til enighet om 
betalingen, må utprøver/sykehuset bestemme om de likevel vil være med 
for f.eks. å få tilgang til ny behandling eller ny kunnskap.  
 

  

2 Refusjon av pasientens reise i forbindelse med deltakelse i studier. 
Det er innført en ny ordning for refusjon av reiser i forbindelse med 
deltakelse i kliniske studier. Hovedregelen er nå at reiseutgifter dekkes 
gjennom pasiententreiser.no på lik linje med vanlige behandlinger. 
Reiseregninger skal ikke lenger sendes til Inven2 som rutine. Det fines 
tilfeller hvor sponsor dekker utgifter som ikke dekkes av den offenlige 
ordningen, men det må avtales på forhånd. 
 
Line peker på at det kan være noen utfordringer med denne løsningen og 
vi ønsker å diskutere hvordan dette kan løses på best mulig måte slik at 
pasienten ikke blir belastet med f.eks å måtte fylle ut et skjema for hver 
studievisitt. Kan man fylle ut skjema mest mulig for pasienten på forhånd  - 
som en slags mal? Synnøve anbefaler å oppfordre pasienten til å gjøre 
dette elektronisk. Det kreves likevel at det dokumenters at pasienten har 
gjennomført besøket, og dette krever igjen at det dokumenters i Dips.  
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Post meeting: Pasientereiser refunderer i utgangspunktet reise med med 
et fast beløp per kilometer, uansett hvilket transportmiddel man bruker. 
Reiser under 10 km dekkes ikke. Behov for å bruke egen bil må 
dokumenteres. Foreslår at dette tas opp på neste møte.  
 

3 Behov for funksjonsbeskrivelse for studiesykepleier 
Dette tema var på agenda og det er enighet om at dette er en skal vi kan 
jobbe videre med. Utsettes til neste møte fordi det ikke ble tid til å 
diskutere dette. 
 

  

4 Regionalt møte for studiepersonell 
Utsettes til neste møte 
 

Anne Marie  
 
 

 
 
 

5 Neste møte 
Neste møte blir 4. februar kl. 12:00 – 15:30 på OUS, Sogn Arena 
 

 Forslag til agenda: Tilganger til kliniske systemer (Dips) for 
studiepersonell – hvordan funger dette? Hvordan dokumentere 
studiebesøk i kliniske systemer? Videre diskusjon 

 Tilgang til Dips for monitorer (ansatt i regional forskningsstøtte) 

 Hvordan kan vi som en region tilby en «pakkeløsning» til firmaer 
når de kommer med henvendelser?  

 Hvilke terapiområder/pasientgrupper er det enkelte foretak gode 

på? 

 Hvor har vi ledig kapasitet? 

 Funksjonsbeskrivelse for studiesykepleier 

 Refusjon av pasientreiser – hvordan kan vi gjøre det enkelt for 

pasienten? 

 

 
 
 
Alle 

 
Frist for innspill 
til agenda for 
neste møte: 28. 
januar 

 


