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Møtereferat 
 

Møtetema: Nettverk for studiepersonell i HSØ Skype-
møte 

Til: Møtedeltakere 

Dato dok: 16.02.2020 

Dato møte: 15.12.2020 

Referent: Anne Marie Halstensen 

Tilstede:  

 
Saksliste (følgende saker ble drøftet/orientert om): 

Saksnr.: Sakstittel/-innhold Ansvar Frist 

 Nye i gruppen  
Til dette møtet hadde det meldt seg mange nye deltakere fra nesten Helse 
Sør-Øst; OUS, Vestre Viken; Innlandet, Sunnaas, Vestfold. Velkommen til 
alle dere nye. 
Anne oppsummerer kort om hensikten med nettverket og viser til 
nettsiden vår 
 
Erfaringer for hvordan pandemien påvirker planlegging og gjennomføring 
av studier. 

 Ved noen foretak (OUS og Sykehuset Østfold) har studiepersonell 
fått opplæring ved andre avdelinger som en del av beredskapen 
ved en eventuell oppskalering av pandemien og flere innleggelser. 

 Noen studier har blitt satt på hold 

 On site monitorering av CRA bosatt i utlandet har ikke kunnet 
gjennomføres. Noe monitorering har derfor blitt gjennomført via 
Skype, noen sponsorer har brukt personell bosatt i Norge 

 
 
Veien videre for nettverket 
Det ble diskutert om vi fortsatt skal avholde møtene elektronisk og hvor 
ofte møtene skal avholdes. De fleste synes at det er greit med elektroniske 
møter. En hyppighet på ca. 4 ganger i året er også passe. 
 
Shared Investigator Portal (SIP) 
Anne orienterer. SIP er en portal som er men å gjøre det lettere for ulike 
sponsorer å finne utprøvere/studiesteder for gjennomføring av kliniske 
studier. Her kan man legge inn informasjon om fasiliteter som lab, 
radiologi, apotek samt registrere studiepersonell. Dette er ikke brukt av så 
mange foretak ennå. Det er en del utfordringer før SIP blir det verktøyet 
man ønsker det skal være. Til nå er det et fåtall av sponsorer som bruker 
SIP – og ingen av CRO bruker dette. 
 

  

 

 
 
 

 

https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/forskning/regional-forskningsstotte/nettverk-for-studiepersonell-i-helse-sor-ost

