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1 HENSIKT 

Hensikten med denne prosedyren (Standard Operating Procedure - SOP) er å beskrive hvilke krav som stilles til 

en protokoll i en klinisk legemiddelutprøving, og hvordan prosessen med utarbeiding og godkjenning av 

protokollen bør utføres. 

 

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 

Det er sponsor som har det overordnede ansvaret for protokollen.   

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 
protokollutforming og skal sørge for at protokollen godkjennes av Statens legemiddelverk (SLV), Regional Komité 
for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) og eventuelle andre godkjennelsesinstanser, før studien 
startes.  

4 FREMGANGSMÅTE OG ARBEIDSFORDELING 

4.1 HVA ER EN PROTOKOLL I EN KLINISK LEGEMIDDELUTPRØVING? 

En protokoll er en vitenskapelig utformet prosjektplan med angivelse av prosjektets formål, begrunnelse, 

materiale, metoder, statistiske betraktninger og organisering av utprøvingen. Samt sannsynliggjøring av at valgt 

studiedesign kan gi svar på forskningsspørsmålet og anslå tidsrammer for prosjektet.  

Protokollen danner grunnlag for søknad om godkjenning av legemiddelutprøvingen hos SLV og REK og ev. andre 

godkjenningsinstanser. Et sammendrag av protokollen kan danne grunnlag for søknad om finansiering av 

prosjektet. 

4.2 HVILKE KRAV STILLES TIL EN PROTOKOLL? 

Kravene til innhold i en protokoll er spesifisert i kapittel 6 i ICH GCP. Disse kravene er nedfelt i forskrift om klinisk 
utprøving av legemidler til mennesker 2009-10-30-1321 og er også i stikkordsform listet opp i kapittel 4 i 
veiledningen til forskriften. I tillegg gjelder også kravene i helseforskningsloven og forskrift om organisering av 
medisinsk og helsefaglig forskning § 8. 
 

http://www.norcrin.no/documents/2013/05/referansedokument.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2009/09/WC500002874.pdf
http://www.lovdata.no/for/sf/ho/xo-20091030-1321.html
http://www.legemiddelverket.no/Godkjenning_og_regelverk/Klinisk-utproving/Regelverk%20og%20veiledninger/Documents/Veiledning%20-%20revidert%20versjon%202.2%2006.11.2012.pdf
http://www.lovdata.no/for/sf/ho/ho-20090701-0955.html
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Protokollen kan utformes på norsk eller engelsk. Vedlagt er en engelsk protokollmal som kan være til hjelp ved 

utarbeidelse av protokollen. Vær oppmerksom på at enkelte helseforetak/institusjoner har egne protokollmaler 

med foretakets logo. 

 
Protokollen må ha et versjonsnummer og dato. Ved oppdatering av protokollen, må versjonsnummeret og dato 
også oppdateres. Det er anbefalt å skrive hvilken forrige utgave den oppdaterte versjonen erstatter. 
 

VIKTIG: Kravene til innhold i en protokoll er listet opp i en sjekkliste basert på kravene i ICH GCP. Bruk 

sjekklisten for å sikre at kravene er oppfylt, før innsendelse av protokoll til SLV og REK. 

4.3 HVEM UTARBEIDER EN PROTOKOLL? 

Se beskrivelse under punkt 3, Ansvar. Det anbefales at hovedutprøver ved enkeltsenterstudier/nasjonal 

koordinerende utprøver ved multisenterstudier, ber om gjennomlesing og innspill til protokollen fra andre 

involverte i den kliniske utprøvingen før innsendelse av søknad til eventuell intern godkjenningsinstans, SLV og 

REK. Andre involverte er ofte andre utprøvere, studiepersonell, laboratoriepersonell, apotek etc. som skal utføre 

den praktiske delen av studien. De har ofte erfaring og nyttige innspill til hvordan studieprosedyrer bør 

gjennomføres. I tillegg bør hovedutprøver/ nasjonal koordinerende utprøver så tidlig som mulig i skriveprosessen 

kontakte forskningsstøtteenheter og statistikere som kan hjelpe til med valg av metode og statistisk beregning 

(styrkeberegning) av antall forsøkspersoner. 

4.4 GODKJENNING AV PROTOKOLL FØR OPPSTART AV STUDIEN 

Protokollen skal signeres av sponsor og hovedutprøver/nasjonal koordinerende utprøver. I de fleste tilfellene er 

det kun hovedutprøver/nasjonal koordinerende utprøver som signerer som sponsors representant, men interne 

retningslinjer ved det enkelte helseforetak/institusjon kan kreve at flere personer signerer protokollen.  

 

I tillegg må man følge interne godkjenningsprosedyrer ved det enkelte helseforetak/institusjon. Les mer om 

utarbeidelse av prosjektsøknad til SLV og REK i SOP Søknadsprosess, godkjenninger og oppstart. 

4.5 HVORDAN GJØRE ENDRINGER I EN GODKJENT PROTOKOLL ETTER STUDIESTART?  

Endringer i en godkjent protokoll deles inn i vesentlige og ikke-vesentlige endringer. Det er hovedutprøver ved 
enkeltsenterstudier/nasjonal koordinerende utprøver ved multisenterstudier som er delegert ansvaret å vurdere 
om en endring er å betrakte som en vesentlig eller ikke-vesentlig endring.  
 

En vesentlig endring skal meldes og godkjennes av både SLV og REK før endringen implementeres i den kliniske 

utprøvingen. Endringer som må utføres for å ivareta pasientenes sikkerhet, kan imidlertid implementeres 

umiddelbart, før godkjennelse. Les mer om protokollendringer i SOP Protokolltillegg og endringer etter 

studiestart. 

 

4.6 DOKUMENTASJON 

Alle godkjente versjoner av protokoll og korrespondanse med SLV og REK, skal arkiveres i studiearkivet. Se SOP 

Studiearkiv. Det anbefales å bruke mal for Protocol Version Tracking Log. 

 

http://www.norcrin.no/documents/2013/05/vedl-2-template-protocol.doc
http://www.norcrin.no/documents/2013/05/vedl-1-sjekkliste-innhold-protokoll.doc
http://www.norcrin.no/documents/2013/05/soknadsprosess-godkjenninger-og-oppstart.pdf
http://www.norcrin.no/documents/2013/05/protokolltillegg-og-endringer-etter-studiestart.pdf
http://www.norcrin.no/documents/2013/05/protokolltillegg-og-endringer-etter-studiestart.pdf
http://www.norcrin.no/documents/2013/05/studiearkiv.pdf
http://www.norcrin.no/documents/2013/05/studiearkiv.pdf
http://www.norcrin.no/documents/2013/05/vedl-9-template-protocol-version-tracking-log.docx
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5 AVVIKSBEHANDLING 

Avviksbehandling i den enkelte studie gjøres i henhold til SOP Note to file og i henhold til det enkelte 
helseforetaks/den enkelte institusjons prosedyrer for avviksbehandling. 

6 REFERANSER 

6.1 EKSTERNE REFERANSER 

 Forskrift om klinisk utprøving av legemidler til mennesker 2009-10-30-1321 

 Forskrift om organisering av medisinsk og helsefaglig forskning, § 8 

 Veiledning til forskrift av 30. oktober 2009 om klinisk utprøving av legemidler til mennesker versjon 
2.0./8.-sept-2011, kap. 4 

 ICH Guideline for Good Clinical Practice (GCP) E6 (R1), kap. 6 

6.2 INTERNE REFERANSER 

 SOP Søknadsprosess, godkjenninger og oppstart 

 SOP Protokolltillegg og endringer etter studiestart 

 SOP Studiearkiv  

 SOP Note to File  

7 VEDLEGG 

 Template protocol  

 Sjekkliste innhold protokoll  

 Template Protocol Version Tracking Log  

8 DEFINISJONER 

 Definisjoner  

9 ENDRINGER SIDEN FORRIGE VERSJON 

Versjon 2.0: Denne SOP erstatter SOP 2.2 versjon 1.2. Versjon 2.0: Tilpasset ny generisk SOP-mal. Klargjøring 
og endring av fremgangsmåte og arbeidsfordeling under punkt 4. Lagt til pkt. 4.6 dokumentasjon. 

http://www.norcrin.no/documents/2013/05/note-to-file.pdf
http://www.lovdata.no/for/sf/ho/xo-20091030-1321.html
http://www.lovdata.no/for/sf/ho/ho-20090701-0955.html
http://www.legemiddelverket.no/Godkjenning_og_regelverk/Klinisk-utproving/Regelverk%20og%20veiledninger/Documents/Veiledning%20-%20revidert%20versjon%202.2%2006.11.2012.pdf
http://www.legemiddelverket.no/Godkjenning_og_regelverk/Klinisk-utproving/Regelverk%20og%20veiledninger/Documents/Veiledning%20-%20revidert%20versjon%202.2%2006.11.2012.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2009/09/WC500002874.pdf
http://www.norcrin.no/documents/2013/05/soknadsprosess-godkjenninger-og-oppstart.pdf
http://www.norcrin.no/documents/2013/05/protokolltillegg-og-endringer-etter-studiestart.pdf
http://www.norcrin.no/documents/2013/05/studiearkiv.pdf
http://www.norcrin.no/documents/2013/05/note-to-file.pdf
http://www.norcrin.no/documents/2013/05/vedl-2-template-protocol.doc
http://www.norcrin.no/documents/2013/05/vedl-1-sjekkliste-innhold-protokoll.doc
http://www.norcrin.no/documents/2013/05/vedl-9-template-protocol-version-tracking-log.docx
http://www.norcrin.no/documents/2013/05/definisjoner.pdf

