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 Presentasjon av medlemmene 
 

  

 Workshop: Promotering av studier mot pasienter og internt på 
sykehuset 
 
Agendapunkt foreslått av Filip, som ikke kunne være med på møtet. 
Vi var enige om at vi bør samle tips og gode argumenter i en artikkel 
som kan legges ut på nettsidene, men kom ikke helt i mål. Vi tar 
opp dette igjen på neste møte. Noen forslag som kom opp: 
 

 Engasjere legene, f.eks. ved nyhetsbrev til avdelingsledere 
om studier på sykehuset (ikke for mye info) 

 Innen lungekreft er det utviklet en app (Lungekreftstudier 
(icgi.net)) for å finne studier, som brukes mye og holdes 
oppdatert, usikkert om dette kan være aktuelt for andre 
terapiområder 

 For promotering av studier mot pasienter er sykehusenes 
nettsider/helsenorge ment å være hovedkilden, men 
fungerer p.t. ikke optimalt. Søkefunksjonen er dårlig, man må 
vite hva man leter etter og det treffer ikke pasientene med 
mindre de selv oppsøker informasjonen. Industrien har også 
uttrykt bekymring og ønsker en bedre løsning. NorTrials vil ta 
dette opp med styret så det forhåpentligvis kan gjøres noe 
med.  

 Gode støttefunksjoner (koordinator o.l.) er viktig for at 
legene skal klare å gjøre kliniske studier ved siden av klinisk 
drift 

 Arrangementer i regi av sykehusene for studiepersonell og 
andre involverte kan bidra til at det blir litt stas å gjøre 
studier 
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 Mulighet til å bruke overskudd på studiekontoen til å dra på 
kongresser, kjøpe utstyr til avdelingen, osv. – men viktig at 
det er tid og anledning til å bli med 

 Sørge for at studieinntektene ikke forsvinner til drift. Ref. 
OUS-prosedyre eHåndbok - Regnskapsføring og bruk av 
helseforetakets inntekter fra innovasjoner og kliniske 
oppdragsstudier (ous-hf.no) 

 
 
Ikke konkludert, ser på det hver for oss og fortsetter senere. 
 
 

 Anne Marie holdt presentasjon om etablering av forskningsposten 
på Sykehuset Østfold 

  

 Tema for neste møte: 
o Skyløsninger 
o Prosess for studier fra start til slutt og hvem gjør 

hva 
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 Neste møte: Begynnelsen av februar. Ønske om fysisk møte på Sogn 
arena – hvis det blir vanskelig for noen vil møtet bli på Teams eller 
hybrid. 

Ellen sender 
Doodle i 
januar 
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