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Møtereferat 
 

Møtetema: Nettverk for studiepersonell i HSØ  
Teams møte 

Til: Møtedeltakere 

Dato dok: 03.02.2022 

Dato møte: 25.01.2021 

Referent: Anne Marie Halstensen 

Tilstede: Ellen Johnsen (OUS) Kine Andenæs (SiV) Lene Mosberg (Sunnaas) Anja Byfuglien (Innlandet) Line 
Samuelsen (OUS), Svenn Johan Bråten (Sunnaas), Stine lien Pedersen (Ahus) 

 
Saksliste (følgende saker ble drøftet/orientert om): 

Saksnr.: Sakstittel/-innhold Ansvar Frist 

 Nettverksgruppen – veien videre 
Anne Marie orienterer. Siden nettverksgruppen ble etablert i 2019 har vi 
prøvd ut forskjellige format på møtene. Hensikten med nettverket er at 
representantene fra hver foretak skal dele problemstillinger og best 
practise fra sitt miljø. Dette forutsetter at representantene sitter litt 
«sentralt» i forskningsmiljøet og har bred kontakt ut mot de enkelte 
utprøvere/studiepersonell. Hensikten er også at det skal dannes egne 
nettverk i de enkelt foretak. Dette viser seg å være utfordrende. 
Interessen for slike møteplasser i foretakene er stor til å begynne med, 
men daler litt etter hvert. Årsaken til dette vet vi ikke. Uansett ser vi en 
nytt av å møtes på tvers av foretakene ca. hver 3 mnd i den form 
nettverksgruppen har nå.  
PostMeeting: Ellen overtar som leder av nettverket, med Anne Marie som 
nestleder. 
 
NorTrials 
Ellen informerer om status for NorTrials. NorTrials koordinerende enhet er 
organisatorisk plassert i Forskningsstøtte ved OUS, og Ellen er frikjøpt til en 
50 %-stilling som koordinator. 
 
NorTrials er et partnerskap mellom spesialisthelsetjenesten og 
næringslivet om kliniske studier, og fungere som en dør inn til kliniske 
studier for små og store bedrifter i næringslivet, og for offentlige aktører 
som vil gjennomføre slike studier i Norge. Det skal etableres seks sentre på 
utvalgte terapiområder som velges ut sammen med næringslivet. Disse 
seks senterne er lagt til universitetssykehusene, hvorav St.Olav/NTNU er 
blitt tildelt medisinsk utstyr som sitt område.  
Selv om NorTrials-sentrene er lagt til universitetssykehusene legges det til 
grunn at disse legger til rette for samarbeid med ikke- universitetssykehus, 
slik at flest mulig pasienter får samme mulighet til å delta i kliniske studier. 
Det er bevilget 30 millioner årlig i fem år, hvorav 12 millioner går til 
NorTrials-sentrene. I tillegg er det satt av 14 millioner til studiepersonell 
som fordeles til RHF-ene etter den såkalte Magnussen-modellen. Dette gir 
mulighet også for ikke-universitetssykehus å få midler til stillinger for 
gjennomføring av kliniske studier, men hvordan midlene vil fordeles i 
praksis gjenstår å se. Det kan kanskje være en mulighet for å søke midler 
til f.eks. styrking av infrastruktur og studiepersonell. 

  

 
 
 

 



 
Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, regionssykehus for innbyggere i Helse 
Sør-Øst og har en rekke nasjonale funksjoner. 
 

 
Org.nr.: NO 993 467 049 MVA 
www.oslo-universitetssykehus.no 

 

 
 
 
Handlingsplan for kliniske studier/organisering av studiepersonell. 
Møtedeltakerne informerte om hvordan handlingsplanen implementeres i 
deres respektive helseforetak.  
 
Diskusjon rundt dette med organisering av studiepersonell; ansette på 
prosjektbasis eller fast ansatte studiepersonell i 
forskningsenheter/forskningsadministrasjon? Utfordring med å ansette 
studiepersonell på prosjektbasis er at de kan bli «slukt» av ordinær drift 
dersom det ikke er klare avtaler om frikjøp. Det er klar fordel med dedikert 
studiepersonell, men dette krever at det settes av midler. Hvert foretaks 
ledelse må prioritere om dette skal være et satsingsområde. Det ligger en 
klar bestilling om det i handlingsplan for kliniske studier, men det følger 
ingen midler med. Som nevnt under sak om NorTrials kan det ligge en 
mulighet for å søke om midler til studiepersonell her. 
 
Møtefrekvens framover 
Møter hvert kvartal. 
 
Neste møte: april. Ellen/Anne Marie innkaller. Det oppfordres til å komme 
med forslag til agenda for møtet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


