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 Presentasjon av medlemmene 
 

  

 Medlem fra ikke-universitetssykehusene i HSØ til NorCRIN 
arbeidspakke 12 
Sven Arne Sogn blir vår representant for ikke-
universitetssykehusene. Han har erfaring fra industri og Inven2 og 
er nå ansatt i Sykehuset Østfold. 

  

 Promotering av studier mot pasienter og internt på sykehuset 
Forsøk på å promotere forskning og informere om 
forskningsstøttefunksjonene i sykehusene har i flere tilfeller stoppet 
hos lederne og informasjonen har ikke kommet videre.  
 
Hovedgrunnene til at det kan være vanskelig å få gjennomslag for 
kliniske studier er stort sett de samme over alt:  

 Mangel på personell.  
o Det er nødvendig å øremerke stillinger til forskning 

for at de ikke skal forsvinne til klinikkrelatert arbeid 
o Det trengs en kulturendring for å motivere leger og 

annet personell til å arbeide med kliniske studier 
o Kun de fagområdene som har størst 

forskningsaktivitet har dedikerte studiesykepleiere 
med fagkunnskap. Det er vanskelig å være 
studiesykepleier for et fagområde man ikke kjenner, 
det bør være forskningssykepleiere på avdelingene 

 Mangel på egnede lokaler (kontor, monitorrom, lagerplass) 
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 Egenandeler 
Vanskelig å skille på hva som er studiespesifikt og ikke. Pasienter 
bør ikke betale egenandel når de er med i studier. Uansett må det 
informeres om i samtykket hvis det skal gjøres. 
 
Tungvint med ulike rekvisisjoner for samme studie, avhengig av om 
undersøkelser er «standard» eller ikke.  
 
Det bør være uproblematisk å refundere egenandelen. 
 
Spørsmålet tas opp i hvert enkelt foretak da det er ulike interne 
rutiner. 
 

  

 Diverse 
Det er fint om flere vil være med i Teams-forumet for kliniske 
studier, så del gjerne med kolleger. Åpent for ansatte fra alle 
sykehus, men man må ha Teams-bruker (fungerer ikke med Teams 
på internett). Påmelding via denne lenken. 
 
Lene V. kan formidle kontakt for de som ønsker Adobes løsning for 
elektroniske signaturer. 
 
Ønske om at NorTrials ber industrien tilrettelegge for samarbeid 
mellom studiesentre, helst via fysiske nasjonale oppstartsmøter. 
 
Kan NorTrials senter for medisinsk utstyr ta ansvar for en felles 
nasjonal forståelse av den nye forordningen for MU (MDR)? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ellen 
informerer 
NorTrials 

 

 Neste møte: 
o Neste møte i april 
o Annethvert møte på Teams? 

 
Forslag om å ha nettverksmøte og NorTrials-kontaktmøte på 
samme dag når det er planlagt fysiske møter – enklere for de som 
må reise. 
 

 
Ellen sender 
Doodle 
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