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1 HENSIKT 

Hensikten med denne prosedyren (Standard Operating Procedure - SOP) er å beskrive datahåndtering i kliniske 
legemiddelutprøvinger. 

SOP-en skal sikre at nasjonale og internasjonale lover, forskrifter og ICH Guideline for Good Clinical Practice 
(ICH GCP) spesifisert i Referansedokumentet overholdes. 

2 OMFANG 

SOP-en er gjeldende i kliniske legemiddelutprøvinger. 

Dersom sponsor er ekstern, f.eks. et legemiddelfirma, kan sponsors SOP-er benyttes, forutsatt at disse er i tråd 
med nasjonale og internasjonale lover, forskrifter og ICH GCP. 

3 ANSVAR 

Sponsor har overordnet ansvar for datahåndteringen i kliniske legemiddelutprøvinger og for at denne SOP følges.  

Sponsors ansvar skal være beskrevet i de styrende dokumenter (kvalitetssystem) ved det enkelte Helseforetak 
(HF) )/ den enkelte institusjon. Oppgaver kan delegeres. Delegering av oppgaver skal foreligge skriftlig. 

Nasjonal koordinerende utprøver ved multisenterstudier/ hovedutprøver ved enkeltsenterstudier har ansvar for at 
datahåndteringen i den enkelte studie ivaretas iht. gjeldende krav. 

4 FREMGANGSMÅTE OG ARBEIDSFORDELING 

4.1 HVA 

Datahåndtering skal sikre at data i en klinisk legemiddelutprøving er korrekte, sikre, troverdige og klare for 
analyse. Data skal være sporbare og audit trail skal sikres. Personvernhensyn og IT-sikkerhet skal ivaretas i alle 
ledd av datahåndteringen.  

Skjematisk framstilling av datahåndtering i en klinisk utprøving: 
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http://www.norcrin.no/documents/2013/05/referansedokument.pdf
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Datahåndteringen kan beskrives i protokoll eller i et separat dokument, en datahåndteringsplan. Se vedlagte mal 
for datahåndteringsplan.  

4.2 NÅR 

Arbeid med plan for datahåndtering starter ved protokollskriving og avsluttes innen oppstart av studien. Ved 
endringer i protokoll eller CRF kan planen oppdateres.  

4.3 HVEM 

Alle personer som er involvert i datahåndteringen, for eksempel håndterer data, verifiserer data, overvåker 
gjennomføringen av studien, gjennomfører statistiske analyser og studiespesifikk rapportering skal inneha 
nødvendige kvalifikasjoner for oppgaven. En oversikt over personer som er delegert oppgaver bør fremgå i 
datahåndteringsplanen eller annet dokument eksempelvis skriftlige avtaler.  

Dersom ekstern databehandler benyttes til hele eller deler av datahåndteringen, skal det inngås skriftlig avtale 
mellom sponsor og ekstern part. Avtalen skal bl.a. sikre at sponsors krav til kvalitet og sikkerhet i 
datahåndteringen ivaretas. 

4.4 OPPGAVER I OG KRAV TIL DATAHÅNDTERING 

Registrere og håndtere data 

Hvilke data (variabler og endepunkt etc.) som skal samles inn og hvilke metoder som skal benyttes for å måle 
disse nøyaktig, skal framgå av protokoll eller annet dokument. Se SOP Protokoll. 

Datahåndteringen skal gjennomføres i samsvar med protokollen og eventuelle tilhørende protokolltillegg som har 
fått godkjenning fra REK (Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk) og Statens 
legemiddelverk.  

En beskrivelse av statistiske analyser, inkludert ev. interimanalyser skal inngå i protokoll eller statistisk 
analyseplan (SAP). 

Randomisering og blinding skal beskrives og gjennomføres i tråd med anbefalinger i SOP Randomisering, 
blinding og avblinding. 

Case Report Form –(CRF) er et verktøy for datafangst og skal gjenspeile protokollen. En nærmere beskrivelse av 
krav til utarbeiding, utfylling og rettelser av CRF finnes i SOP Utarbeidelse og utfylling av Case Report Form 
(CRF) og pasientutfylte skjemaer. 

Hva som er kildedata i studien bør beskrives i protokoll eller annet dokument. Mal for kildedataliste kan benyttes.  

4.4.1 Kvalitetssikring og kvalitetskontroll 

Det skal foreligge nødvendige rutiner som sikrer kvaliteten i hvert ledd av datahåndteringen i studien.  

Innsamlede data bør kvalitetskontrolleres med logiske/medisinske sjekker og dataverifisering før låsing av 
database. Omfang av og hvilke kvalitetskontroller som skal utføres i den enkelte studie for å sikre validitet og 
reliabilitet på studiedata, bør avklares før studiestart og dokumenteres. 

4.4.2 Opprettelse av uavhengig datamonitoreringskomite 

Det må vurderes om man skal opprette en uavhengig datamonitoreringskomite (Independent data-monitoring 
committee - IDMC) i hver enkelt studie. Datamonitoreringskomiteens oppgave er å overvåke sikkerhetsdata og 
kritiske data ved gitte intervaller med hensyn til å fortsette, endre eller stoppe studien.  

http://www.norcrin.no/documents/2013/05/vedl-2-datahandteringsplan.doc
http://www.norcrin.no/documents/2013/05/vedl-2-datahandteringsplan.doc
http://www.norcrin.no/documents/2013/05/protokoll.pdf
http://www.norcrin.no/documents/2013/05/randomisering-blinding-og-avblinding.pdf
http://www.norcrin.no/documents/2013/05/randomisering-blinding-og-avblinding.pdf
http://www.norcrin.no/documents/2013/05/utarbeidelse-og-utfylling-av-case-report-form-crf-og-pasientutfylte-skjema.pdf
http://www.norcrin.no/documents/2013/05/utarbeidelse-og-utfylling-av-case-report-form-crf-og-pasientutfylte-skjema.pdf
http://www.norcrin.no/documents/2013/05/vedl-21-mal-kildedataliste.doc
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Et klart mandat og retningslinjer for komiteens arbeid skal foreligge. Det skal føres referat fra komiteens møter. 

4.4.3 Bruk av elektroniske systemer i datahåndtering 

Ved all bruk av elektronisk databehandling i en klinisk legemiddelutprøving må systemet og rutiner for bruk, 
beskrives. Med elektronisk databehandling menes alle prosesser hvor det brukes elektroniske datasystemer i 
hele eller deler av studien. Følgende spesifikke krav gjelder ved bruk av elektronisk databehandling, men 
prinsippene gjelder også ved behandling av papir CRF-er: 

a) Dokumentasjon av relevante datahåndteringssystemer og at disse ivaretar fastsatte krav til 
fullstendighet, målbarhet, reliabilitet og stabilitet (validering).  

b) Rutiner for bruk av disse systemene. 

c) Systemene tillater endringer i data uten at originale eller tidligere inntastede data blir slettet (audit 
trail). 

d) Sikkerhetssystemer som hindrer uautoriserte personer tilgang.  

e) Oversikt over de personer som har autorisasjon til å endre data. 

f) Tilstrekkelig back-up av data. 

g) Ivaretakelse av fastsatte blindingsprosedyrer. 

h) At data som samles inn i det spesifiserte systemet stemmer overens med protokoll og Case Report 
Form (CRF) og kildedata. 

4.4.4 Analyse og rapportering av data 

Etter at datainnsamlingen er sluttført og kvalitetsforbedrende prosesser utført, skal databasen låses og analysene 
kan utføres. 

Analyser av data fra studien skal være i tråd med protokoll og SAP og sikre en korrekt rapportering av studiens 
data. 

4.4.5 Oppbevaring/ arkivering av data og kodelister 

Utfylte CRF og andre papirdata skal oppbevares sikkert og adgangsbegrenset under gjennomføring av studien. 
Utfylte CRF skal holdes adskilt fra kodelisten. 

Elektroniske data skal oppbevares sikkert og i tråd med REKs krav og Helsedirektoratets veileder ”Personvern og 
informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter innenfor helse- og omsorgsektoren”. 

Rutiner for eksport av data (eks. i multisenterstudier) skal være beskrevet og skal skje iht. gjeldende krav. Ved 
eksport av humant biologisk materiale og data til utlandet gjelder særskilte krav jf.. Helseforskningslovens §§ 29 
og 37.  

Ved avslutning av studien skal data og essensielle dokumenter herunder kodelisten arkiveres. For nærmere 
beskrivelse av krav til arkivering av data og essensielle studiedokumenter vises til SOP Studiearkiv og SOP 
Avslutning og arkivering av kliniske legemiddelutprøvinger. 

http://www.norcrin.no/documents/2013/05/studiearkiv.pdf
http://www.norcrin.no/documents/2013/05/avslutning-og-arkivering-av-kliniske-legemiddelutprovinger.pdf
http://www.norcrin.no/documents/2013/05/avslutning-og-arkivering-av-kliniske-legemiddelutprovinger.pdf


 
 
 DATAHÅNDTERING 

Dok. nr. 2.6 
Versjon nr. 2.0 
 

 
Gyldig fra 01.10.2013 Bare elektronisk versjon er gyldig versjon. Side 4 av 5 
 www.norcrin.no 

5 AVVIKSBEHANDLING 

All avviksbehandling skal skje i henhold til det enkelte helseforetaks/den enkelte institusjons prosedyrer for 
avviksbehandling. 

6 REFERANSER 

6.1 EKSTERNE REFERANSER 

 Helseforskningsloven §§ 7, 29 og 37. 

 ICH GCP, pkt 2.6, 2.10, 2.11, 2.13, 4.9, 5.5, 5.15, 6.4.9 og 6.9. 

 Reflection paper on expectations for electronic source data and data transcribed to electronic data 
collection tools in clinical trials. EMA 1. August 2010. 

 Helsedirektoratets veileder ”Personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter innenfor helse- 
og omsorgsektoren” versjon 1.1.  

 ECRIN PPI No 211738 ECRIN Standard requirements for GCP compliant datamanagement in 
multinational clinical trials.. 

 ICH E9 Statistical Principles for Clinical Trials. 

 Guideline on Data Monitoring Committees, EMA 27 July 2005. 

6.2 INTERNE REFERANSER 

 SOP Utarbeidelse og utfylling av Case Report Form (CRF) og pasientutfylte skjema 

 SOP Protokoll  

 SOP Randomisering, blinding og avblinding  

 SOP Studiearkiv  

 SOP Avslutning og arkivering av kliniske legemiddelutprøvinger  

7 VEDLEGG 

 Mal datahåndteringsplan  

 Mal låsing av database  

 Mal kildedataliste  

8 DEFINISJONER 

 Definisjoner  

http://www.lovdata.no/all/hl-20080620-044.html
http://www.ich.org/fileadmin/Public_Web_Site/ICH_Products/Guidelines/Efficacy/E6_R1/Step4/E6_R1__Guideline.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Regulatory_and_procedural_guideline/2010/08/WC500095754.pdf
http://helsedirektoratet.no/lover-regler/norm-for-informasjonssikkerhet/dokumenter/veiledere/Documents/veileder_personvern-og-informasjonssikkerhet-i-forskningsprosjekter-v11.pdf
http://helsedirektoratet.no/lover-regler/norm-for-informasjonssikkerhet/dokumenter/veiledere/Documents/veileder_personvern-og-informasjonssikkerhet-i-forskningsprosjekter-v11.pdf
http://www.trialsjournal.com/content/supplementary/1745-6215-12-85-s1.pdf
http://www.emea.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2009/09/WC500002928.pdf
http://www.emea.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2009/09/WC500003635.pdf
http://www.norcrin.no/documents/2013/05/utarbeidelse-og-utfylling-av-case-report-form-crf-og-pasientutfylte-skjema.pdf
http://www.norcrin.no/documents/2013/05/protokoll.pdf
http://www.norcrin.no/documents/2013/05/randomisering-blinding-og-avblinding.pdf
http://www.norcrin.no/documents/2013/05/studiearkiv.pdf
http://www.norcrin.no/documents/2013/05/avslutning-og-arkivering-av-kliniske-legemiddelutprovinger.pdf
http://www.norcrin.no/documents/2013/05/vedl-2-datahandteringsplan.doc
http://www.norcrin.no/documents/2013/05/vedl-1-lasing-av-database.doc
http://www.norcrin.no/documents/2013/05/vedl-21-mal-kildedataliste.doc
http://www.norcrin.no/documents/2013/05/definisjoner.pdf
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9 ENDRINGER SIDEN FORRIGE VERSJON 

Denne SOP erstatter SOP nr. 2.5 versjon nr. 1.1. Endringer jf. ny generisk mal for NorCRIN SOP-er. Punkt 4 er 
spesifisert og utdypet i ny versjon. Nye eksterne referanser og nye vedlegg er lagt til. 


