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Møtereferat 
 

Møtetema: Nettverk for studiepersonell i HSØ  

Til: Møtedeltakere 

Dato dok: 28.9.2022 

Dato møte: 27.9..2022 

Referent: Ellen Johnsen 

Tilstede: Anja Byfuglien (Sykehuset Innlandet), Filip Segers (Sørlandet sykehus), Siri Bråthen (Vestre Viken), Cathrine 
T. Larsen (Vestre Viken),  Ida Løchting, Bitte Stenvik, Katrine N. Bjerkan (alle Diakonhjemmet), Stine Lien 
Hagen (Ahus), Ellen Johnsen (OUS). 
 

 
Saksliste (følgende saker ble drøftet/orientert om): 

Saksnr.: Sakstittel/-innhold Ansvar Frist 

  
Nye medlemmer: Ida, Bitte og Katrine fra Diakonhjemmet 
 
Sist snakket vi om å lage en liste med tema for kommende møter og 
sende ut i god tid på forhånd, slik at alle kan forberede seg. Eventuelt kan 
man invitere inn eksterne foredragsholdere. 
 
Følgende tema ble foreslått på møtet: 
 
1. Filip: 

 Promotering av kliniske studier – internt og mot pasienter (f.eks. 
video).  

o I 2017 laget Helse Bergen, BTO og LMI en brosjyre: Klinisk-
brosjyre_endelig.pdf (norcrin.no). Burde det lages en ny 
versjon? Hvem skal i så fall stå som avsender ( NorTrials, 
NorCRIN, ….?) 

 Ahus’ pakkeforløp for kliniske studier – presentere for nettverket? 
 
2. Cathrine: Internt nettverk på sykehuset – noen som har erfaring? 

 Innlandet: Har flere lokasjoner, hatt møter for å bli kjent. En 
møteplass er nok nyttig. Koordinatorstillingen ganske ny. 

 Ahus: Har prøvd, men litt vanskelig. Ønske fra studiepersonell at 
det finnes internt nettverk. Har møter med tema. Eks. kliniske 
studier og biobank, medisinsk bibliotek. Møtene kan være utvidet 
lunsjmøte en time. 

 
3. Diakonhjemmet: Hvordan sikre at riktige biobankprøver tas – både 

registre og forskerinitierte studier. Hvordan kommunisere med MBK 
osv. Dedikerte personer i laben, rutine…? 

 
4. Anja: Infrastruktur, støttefunksjoner osv. for kliniske studier. Er det 

flere som er i prosess for å rigge seg for økt aktivitet, rekkefølge, hva 
prioriteres, personell, osv. 
 

5. Siri: REK og CTIS 
 

 
 
 
 
Alle 

 

 
 
 

 

https://www.norcrin.no/wp-content/uploads/2017/05/Klinisk-brosjyre_endelig.pdf
https://www.norcrin.no/wp-content/uploads/2017/05/Klinisk-brosjyre_endelig.pdf
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 Vi ønsker å ha et fysisk møte neste gang. Foreslått tidspunkt: Slutten av 
november. 
 
Vi ble enige om at promotering av kliniske studier og 
infrastruktur/støttefunksjoner er gode tema for et slikt møte. 
 
Sted: Regional forskningsstøttes lokaler (Sogn Arena). Regner med at det 
går greit å få godkjent reise til dette formålet. 
 
Forslag om at f.eks. Sykehuset Østfold kan presentere hvordan de har 
bygget opp sin infrastruktur – mer relevant for nettverket enn de store 
universitetssykehusene. 
 
 

 
Ellen 

 
 

 Hvordan nå fram til flere? 
 
Hensikten med nettverket var opprinnelig at medlemmene skal danne 
lokale nettverk for informasjonsdeling og for å få innspill til 
problemstillinger som kan diskuteres. Dette har vist seg tungt å få til i 
praksis. Nettverket har også til dels overlappende tema (og personer) med 
NorTrials og NorCRIN. Hvordan kan vi nå fram til flest mulig samlet? 
 
Et felles, nasjonalt forum for studiepersonell hadde vært fint å få til. Det 
ble foreslått å opprette en gruppe i Teams. Det er en god idé som absolutt 
bør prøves, men hvem skal stå som avsender – Nettverket, NorTrials eller 
noen andre? 
 
Kommentar: Ellen snakket med Kristin Bjordal (leder av Forskningsstøtte) 
etter møtet. Dersom NorTrials skal være ansvarlig for et slikt forum må det 
begrenses til industrisamarbeid/oppdragsstudier. Det er derfor mer 
hensiktsmessig å opprette forumet under nettverket, men understreke at 
det er åpent for alle. HSØ har ikke innvendinger til at ansatte i andre 
regioner benytter seg av våre tilbud. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ellen sjekker 

 

 Diverse: 
Sist ble det diskutert om man kan ta betalt av industrien for hyppig bytte 
av CRA. Cathrine opplyste om at de har fått det godkjent i ett budsjett 
(hvis mer enn 1 bytte/år). 

  

    

    

 


