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Saksliste (følgende saker ble drøftet/orientert om): 

Saksnr.: Sakstittel/-innhold Ansvar Frist 

 Ny i gruppen 
Anne Alexandra Østgaard jobber som studiesykepleier ved 
kreftklinikken/Ullevål. Hun har lang erfaring som studiesykepleier – 
velkommen Alexandra. 
 
Kvalifikasjonskrav til studiepersonell. 
Anne har fått en forespørsel om man trenger å ansette sykepleiere som 
studiepersonell. Diskusjon rundt dette tema som konkluderer med at 
dersom man skal ha pasientkontakt og administrere legemidler, bør man 
være sykepleier 
 
NSF Egen faggruppe for studiesykepleiere  
Siv forteller at det skal finnes en egen NSF faggruppe for 
studiesykepleiere/forskningssykepleiere. Vi prøver å finne mer 
informasjon om dette til neste møte. 
 
 Studie og korona – monitorering 
Det er laget en ny tekst om monitorering som ligger på Regional 
forskningsstøttes hjemmeside Forskerstøtte (forskerstotte.no) og som 
kommer i tillegg til eHåndboksprosedyren.  
Prosedyren er også kommunisert til LMI og brukes ved Sykehuset Østfold. 
I tillegg har hvert enkelt sykehus sine retningslinjer for 
besøksforbud/besøkskontroll under pandemien. Man ser en tendens til at 
det har blitt flere monitorer bosatt i Norge 
 
Noen studier har blitt stoppet av sponsor, mens andre går som normalt. 
Noen studier har også blitt utsatt grunnet stopp i leveranse av lab.utstyr. 
 
Nytt fra Sunnaas 
Lene forteller at det er stor pågang fra firma som vil starte utprøvning av 
medisinsk - teknisk utstyr. I tillegg har de en legemiddelstudie som ble 
stoppet og som startes opp igjen. Lene har nå fått fast stilling som 
testbedkoordinator. Denne stillingen finansieres av oppdragsstudier og 
annen testbedaktivitet.  
Sunnaas har den siste tiden fått henvendelser fra andre sykehus som 
enten driver tilsvarende testbedaktivitet eller som ønsker å starte og vil 
utveksle erfaringer. For å samle og dele erfaringer kan det kanskje være 

  

 
 
 

 

https://forskerstotte.no/no/covid/aktuelt/
https://ehandboken.ous-hf.no/document/139058
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nyttig å dedikere et nettverksmøte med agenda utprøvning av medisinsk-
teknisk utstyr. Lene kommer tilbake litt senere med forsalg til innhold.  
 
 
Brexit 
Biologisk materiale sendes ofte til laboratorier i Storbritannia som nå har 
blitt et «tredjeland». Dette kan få følger for utlevering av 
personopplysninger/helseopplysninger. Foreløpig er det fortsatt fri 
overføring av personopplysninger (som til EU/EØS) – begrenset til et halvt 
år fra 24.12 2020. Det jobbes i EU med en varig løsning på dette. Les mer 
her. Noen personvernombud er svært opptatt av dette – derfor kan det 
være greit å følge med. 
 
 
Kontorfasiliteter for studiepersonell 
Siv løfter denne problemstillingen som de fleste kjenner seg igjen i. Vi 
ønsker bedre tilrettelegging for kontorplasser og infrastruktur som f.eks. 
lagerplass.  
I Handlingsplan for kliniske studier står det at kliniske studier skal være en 
integrert det av behandlingen ved foretaket. Dette kan brukes som et 
argument for bedre tilrettelegging innad i det enkelte foretak. Kan dette 
være noe som nettverket vårt kan løfte opp sentralt? Vi bør da ha til et 
mandat for å kunne vise til at nettverket har en forankring og tyngde i 
Helse Sør-Øst. Anne og Ellen har en tid tilbake begynt på et mandat, men 
dette har ikke blitt ferdigstilt. Anne ferdigstiller og sender det til leder i 
regional forskningsstøtte for forankring 
 
Neste møte 
Siv kaller inn til neste møte om ca. 3 mnd 
 
 

 

https://www.datatilsynet.no/aktuelt/aktuelle-nyheter-2020/overforing-av-personopplysninger-til-storbritannia-kan-fortsette-som-for/

