
 
UTARBEIDELSE OG UTFYLLING AV CASE REPORT FORM (CRF) OG 

PASIENTUTFYLTE SKJEMA 
Dok. nr. 2.7 
Versjon nr. 2.0 
 

Gyldig fra 01.10.2013 Bare elektronisk versjon er gyldig versjon. Side 1 av 7 
                    www.norcrin.no 

1 HENSIKT  

Hensikten med denne prosedyren (Standard Operating Procedure - SOP) er å beskrive krav til utarbeidelse og 
utfylling av Case Report Form (CRF) og pasientutfylte skjema for innhenting av studierelaterte data i en klinisk 
legemiddelutprøving.  

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 at denne SOP følges.  

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

Nasjonal koordinerende utprøver ved multisenterstudier/hovedutprøver ved enkeltsenterstudier har ansvar for at 
oppgaver i denne SOP utføres iht. gjeldende krav. 

4 FREMGANGSMÅTE OG ARBEIDSFORDELING 

4.1 HVA ER EN CRF? 

CRF er et trykket, optisk lesbart eller elektronisk skjema som er utformet for å registrere all påkrevet 
studiespesifikk informasjon om hver forsøksperson i en klinisk legemiddelutprøving. 

CRF skal sikre datagrunnlaget for å kunne teste studiens hypotese og/eller gi svar på de spørsmål som 
studien stiller i henhold til protokoll. CRF er ment å være et speilbilde av pasientens/ forsøkspersonens 
behandlingsforløp og skal danne grunnlaget for studiens sikkerhetsrapportering og publisering av resultat.  

En papir-CRF består som oftest av en original og en kopi. Den originale parten av utfylt CRF sendes til 
sponsor ved databehandler, kopi beholdes av hovedutprøver.  

4.2 HVA ER PASIENTUTFYLTE SKJEMA? 

Når informasjon rapporteres direkte av forsøkspersonen/pasienten, skjer dette på et pasientutfylt skjema. 
Eksempler på skjemaer som fylles ut av forsøksperson er: Livskvalitetsskjema (Quality of Life 
Questionnaire (QLQ)), vurderingsskalaer (rating scales), dagbøker, treningsskjemaer. 

4.3 HVEM ER ANSVARLIG FOR UTARBEIDELSE? 

Hovedutprøver ved enkeltsenterstudier/ nasjonal koordinerende utprøver ved multisenterstudier skal 
sørge for at det utarbeides CRF og andre nødvendige pasientutfylte skjema (papir eller elektroniske) for 

http://www.norcrin.no/documents/2013/05/referansedokument.pdf
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innsamling av studierelaterte data, samt sørge for at riktig versjon finnes tilgjengelig og brukes på alle 
senter. 

Hovedutprøver ved enkeltsenterstudier/ nasjonal koordinerende utprøver ved multisenterstudier må sørge 
for at CRF testes/ valideres før bruk. Dette bør dokumenteres.  

Hovedutprøver ved enkeltsenterstudier/ nasjonal koordinerende utprøver ved multisenterstudier skal 
godkjenne CRF og andre pasientutfylte skjema før bruk og ved ev. senere endringer.  

4.4 HVEM SKAL FYLLE UT EN CASE REPORT FORM (CRF)? 

Hovedutprøver er ansvarlig for at feltene i CRF er korrekt utfylt, men kan delegere denne oppgaven til 
andre faglig kvalifiserte personer. Navn på personer som har fått delegert oppgaven skal føres inn i en 
delegeringslogg. 

4.5 NÅR SKAL EN CRF UTARBEIDES/OPPDATERES? 

Arbeidet med design av CRF bør igangsettes før protokollskriving er sluttført for å sikre protokollspesifikk 
datainnsamling som er fornuftig og oppnåelig.  

Dersom det forekommer protokollendringer underveis i studien som påvirker dataregistreringen, må CRF 
oppdateres og versjonkontrolleres/dateres på nytt. Ny versjon skal godkjennes før de sendes ut til de 
forskjellige studiesentre. 

4.6 NÅR SKAL MAN FYLLE UT EN CRF? 

CRF skal fylles ut i henhold til forhåndsdefinerte kildedata, og så nært i tid som mulig i forhold til når 
kildedokumentet foreligger.  

4.7 KRAV 

CRF skal utformes og fylles ut slik at man sikrer nøyaktig registrering, tolking, verifisering og rapportering 
av data fra studien. 

Data som samles inn i studien, i CRF eller i pasientutfylt skjema, skal være i tråd med godkjent protokoll. 

Data som registreres i CRF og pasientutfylte skjema skal være avidentifisert, dersom ikke annet er 
særskilt godkjent av REK, og det skal benyttes en entydig identifikasjonskode 
(deltakernr./randomiseringsnr.)for hver forsøksperson. 

Full identifikasjon av forsøksperson (deltagerliste/kodelisten) skal ikke oppbevares sammen med 
studiedata. CRF-en må hindre at det registreres data som direkte eller indirekte kan føre til identifisering 
av forsøkspersonen. Dette er spesielt viktig for små pasientpopulasjoner. I de fleste studier vil initialer, 
fødselsår og kjønn være tilstrekkelig. 

For å sikre ensartethet i innsamlingen av data anbefales det å utarbeide en veiledning for utfylling av 
CRF/andre skjema som skal benyttes i studien. Med ny versjon av CRF bør det finnes en forklaring på hva 
som er endret og nye retningslinjer for utfylling.  

En blank original (ikke utfylt) CRF er et essensielt dokument i henhold til ICH GCP og en kopi skal 
oppbevares i studiearkivet. Se SOP Studiearkiv. 

Det stilles spesifikke tilleggskrav til e-CRF og andre elektroniske system som benyttes i datainnsamlingen. 
Se SOP Datahåndtering.  

 

http://www.norcrin.no/documents/2013/05/vedl-8-mal-delegeringslogg.doc
http://www.norcrin.no/documents/2013/05/studiearkiv.pdf
http://www.norcrin.no/documents/2013/05/datahandtering.pdf
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4.8 UTARBEIDELSE AV CRF 

En CRF består som oftest av flere skjemaer for hvert studiebesøk, løpende skjemaer og skjema for 
avslutningsbesøk. I enkelte studier er det også aktuelt å inkludere skjema for oppfølgingsbesøk. Med 
studiebesøk menes besøk der det gis studielegemiddel i motsetning til oppfølgingsbesøk, der hensikten er 
å følge opp sikkerheten og/eller effekten av behandlingen. 

4.8.1 Oversikt CRF 

Under følger en oversikt over deler av en studie og hvilke studiespesifikke data som det kan være aktuelt 
å registrere i CRF: 

Seleksjonskriterier:  

 Inklusjonskriterier. 

 Eksklusjonskriterier. 

 Dato for innhentet samtykke. 
 
Studiebesøk: 

 Demografi (første besøk). 

 Medisinsk historie (første besøk). 

 Studieprosedyrer (tester/undersøkelser). 

 Respons på behandling (laboratorieresultater, CT osv.). 

 Sikkerhetsvariabler (laboratorieresultater osv.). 

 Håndtering og administrering av studielegemiddel (dette kan også være et løpende skjema). 

 Ev. signaturfelt der hovedutprøver eller autorisert studiepersonell bekrefter at data er komplette og 
korrekte. 
 

Løpende skjemaer: 

 Dokumentasjon av uønskede medisinske hendelser (Adverse Events, Serious Adverse Events). 

 Tilleggsmedisinering. 

 Håndtering og administrering av studielegemiddel (avhengig av studieoppsett). 
 

Oppfølgingsbesøk: 

 Studieprosedyrer (tester/undersøkelser). 

 Respons på behandling (laboratorieresultater, CT osv.). 

 Sikkerhetsvariabler (uønskede medisinske hendelser inkl. laboratorieresultater osv.). 
 

Studieavslutning: 

 Studieprosedyrer (tester/undersøkelser). 

 Respons på behandling (laboratorieresultater, CT osv.). 

 Sikkerhetsvariabler (uønskede medisinske hendelser inkl. laboratorieresultater osv.). 

 Håndtering og administrering av studielegemiddel (dette kan også være et løpende skjema). 

 Dato og begrunnelse for studieavslutning. 

 Signaturside der hovedutprøver eller utprøver bekrefter at samtlige data er komplette og korrekte. 

4.8.2 Nyttige tips 

CRF-en bør være praktisk og logisk bygget opp og inndelt i de forskjellige studiebesøk beskrevet i 
protokoll. Det er vanlig at man i tillegg beskriver hendelser og legemiddelbruk i separate sider som er 
uavhengig av studiebesøk. 
 
Det anbefales at hovedutprøver/utprøver undertegner og dermed går god for den medisinske 
informasjonen.  
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Alle CRF-sider skal nummereres med sidenummer av totalt antall sider. Hver side skal tydelig merkes 
med hvilket besøk det er eller om det er et løpende skjema. 

Alle CRF-sider må inneholde felt til registrering av forsøkspersonens identifikasjonskode 
(deltakernr./randomiseringsnr.). Det anbefales også felter til senternummer.  

Hvilke data som skal registreres og måleskala/ enhet som skal benyttes, må komme klart og entydig fram. 

Legg inn logiske sjekker eller minimum-/maksimumsverdier for data, dersom mulig (gjelder elektronisk 
CRF). 

Minimer antall tekstfelter, da fritekst gjør det vanskelig å analysere data. Dersom det må brukes fritekst, 
sørg for at det er nok plass til tekst. 

Sjekk at CRF inneholder nøyaktig de data som er definert i protokollen. 

Lag felt der man kan krysse av dersom prosedyrer ikke utføres og/eller ikke er aktuelle. Dersom de ikke 
utføres bør dette begrunnes i eget felt. 

Tilrettelegge for koding (legemiddelbruk, diagnoser og /eller uønskede medisinske hendelser). 

Bruk kjent terminologi, inkludert etablerte forkortelser, for det aktuelle fagområdet. 

Unngå duplisering av informasjon. 

Data i CRF må kunne overføres til en validert database for oppbevaring og/eller analyse av data. 

CRF dateres og versjonskontrolleres etter ferdigstillelse. 

CRF-en bør inneholde minst mulig utregninger ved utfylling. Dette gjøres enklere i analysedelen av 
prosjektet. 

Standardiser skriftstørrelse, farger, overskrifter osv gjennom hele CRF-en.  

For å sikre en god registrering og tolkning av data anbefales det at for eksempel en datahåndterer, en 
statistiker og/eller en monitor sjekker CRF og pasientutfylte skjemaer før de tas i bruk.  

4.8.3 Nyttige lenker 

National Cancer Institute har maler som kan tilpasses til kreftstudier (http://dcp.cancer.gov/Files/clinical-
trials/FINAL_DCP_CRF_Templates_Version_3.doc). 

4.9 UTARBEIDELSE AV PASIENTUTFYLTE SKJEMA  

Det anbefales å benytte validerte skjema. Livskvalitetsskjemaer og andre validerte skjemaer har ofte en 
organisasjon som har opphavsrettigheter, og man må alltid sjekke at man bruker gyldig versjon av skjema. 
Enkelte organisasjoner tar betalt for bruk av skjema. Sørg for at krav til lisenser og opphavsrettigheter 
tilfredsstilles. 

Når data samles inn fra spørreskjemaer brukes oftest en manual knyttet til det enkelte skjema for å 
komme frem til et resultat. Resultatet er ofte en ”verdi”. Det er viktig å klargjøre om skjemaet er et 
kildedokument der ”verdien” overføres til CRF eller om data på skjema mates inn i database direkte. 
Dersom skjemaene er en del av CRF-en i studien bør kravene til CRF-utarbeidelse følges. 

file:///C:/Users/solfriho/AppData/Local/Temp/Temp4_SOP%20v2%20til%20NorCRIN.zip/National%20Cancer%20Institute
http://dcp.cancer.gov/Files/clinical-trials/FINAL_DCP_CRF_Templates_Version_3.doc
http://dcp.cancer.gov/Files/clinical-trials/FINAL_DCP_CRF_Templates_Version_3.doc
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4.9.1 Nyttige tips dersom man utvikler egne skjema eller endrer validerte skjema 

Dersom skjemaet ikke er testet på samme populasjon som studien skal inkludere, bør det prøves ut på en 
tilsvarende målgruppe før det tas i bruk. 

Tenk over hvilken informasjon du har behov for. Økt lengde på skjemaet gir ofte synkende kvalitet i 
tilbakemeldingene. 

Ha fokus på at målgruppen skal forstå spørsmålene som stilles. Bruk et klart språk tilpasset 
respondentene. 

Tenk logisk oppbygging og temablokker. 

Tenk igjennom om noen av spørsmålene trenger hjelpetekst. 

Enkle visuelle hjelpemidler kan hjelpe respondenten å svare tydelig og riktig. 

Unngå ledende spørsmål. 

Dersom det er nødvendig å gjøre endringer i innhold og/eller format på et validert skjema bør man 
kontakte utvikler av skjemaet for å sikre fortsatt validitet. Dokumenter endringer og korrespondanse med 
utvikler.  

4.9.2 Nyttige lenker 

 European Organisation for Research and Treatment of Cancer har standard livskvalitetsskjema for 
forskjellige kreftdiagnoser. 

 http://www.sf-36.org/ Short Form, forskjellige livskvalitetsskjema. Man må betale for bruk. 

 http://www.who-5.org/. 

4.10 HVORDAN REGISTRERE DATA OG SIGNERE EN CRF  

4.10.1 Elektroniske CRF-er og papir CRF-er (alle CRF-er) 

 Følg alltid veiledningen som tilhører CRF.  

 La aldri noen felt stå tomme. Dersom data er utilgjengelig, skriv UN (unknown), NK (not known), MD 
(missing data), ND (not done) eller annet som er bestemt.  NA (not applicable) skal bare brukes 
dersom data ikke er relevant. 

 Vær nøyaktig, data skal gjenspeile kildedata. Dersom data er gjenstand for tolkning, innhent 
ekspertvurdering. 

 Bruk kun klinisk anerkjente/tillatte forkortelser. En liste bør vedlegges veiledning for utfylling.  

 Skriv aldri forsøkspersonens/pasientens fulle navn eller personnummer i CRF.  

4.10.2 Papir CRF-er  

 Bruk alltid en penn som skriver sort eller blått på papir-CRF. 

 Dersom CRF er laget på gjennomslagspapir, pass alltid på å bruke et passende mellomlegg 
(papp/tykt papir eller lignende) før data føres i CRF. 

http://www.eortc.com/
http://www.sf-36.org/
http://www.who-5.org/
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 Bruk feltene som er satt av til utfylling, skriv ikke i margen. 

 Hvert enkelt studiebesøk kan signeres og dateres av hovedutprøver eller faglig kvalifisert person som 
er delegert oppgaven. Hovedutprøver eller annen utprøver, som er delegert oppgaven, skal signere 
for at samtlige data utfylt i CRF for en forsøksperson er komplette og korrekte. 

4.10.3 Elektroniske CRF-er (eCRF-er) 

 Aldri del brukerID og passord.  

 Lagre aldri brukerID og passord på usikre lokalisasjoner. Prøv å huske disse utenat slik at de ikke må 
lagres på papir. 

Dersom det oppdages utilstrekkelighet ved deler av e-CRF systemet underveis i studien, kontakt utviklere 

for eventuelle tilpasninger og ha god informasjonsflyt mellom sentrene ved endringer. Planlegg e-CRF 

systemet godt for å unngå slike endringer underveis. 

4.11 HVORDAN FORANDRE ELLER RETTE OPP FEIL I CRF 

4.11.1 Elektroniske CRF-er og papir CRF-er (alle CRF-er) 

Enhver forandring eller rettelse av en CRF skal dateres, signeres og forklares (om nødvendig) og skal ikke 
dekke over den opprinnelige verdien (d.v.s. det skal foreligge en audit trail); dette gjelder både skriftlige og 
elektroniske forandringer og rettinger.  

Fremgangsmåte for rettelser, eller for å besvare queries (egne definerte oppklaringsskjemaer) i CRF skal 
på forhånd avtales med hovedutprøver ved enkeltsenterstudier/nasjonal koordinerende utprøver ved 
multisenterstudier.  

4.11.2 Papir CRF-er  

Rettelser i CRF som gjøres på sponsor og hovedutprøvers kopi samtidig (før original er sendt til sponsor) 
utføres på følgende måte: 

 Sett en rett strek gjennom data som er feil, slik at data fremdeles er mulig å lese. 

 Før inn korrekte data i umiddelbar nærhet til det originale feltet. 

 Rettelsen skal dateres og signeres med initialer og gi en forklaring på rettelsen dersom det ikke er 
innlysende hvorfor rettelsen er gjort. 

 For eksempel: 2009 2010 15/3-10 NBL 

Rettelser som skal gjøres i CRF etter at originalen er sendt til sponsor utføres ved hjelp av queries. Bruk 
av queries er en måte å kvalitetskontrollere data som er utenfor bestemte kvalitetsmål og gitte standarder 
som f. eks. verdier utenfor gitte grenseverdier, eller der data er uklare og vanskelige lesbare. Queries 
sendes fra databehandler til hovedutprøver som deretter besvarer disse. En kopi av query hektes ved den 
aktuelle CRF-en og originalen sendes tilbake til databehandler. For elektroniske datafangstsystemer 
finnes det ofte en liknende løsning.  

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. 

http://www.norcrin.no/documents/2013/05/note-to-file.pdf
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9 ENDRINGER SIDEN FORRIGE VERSJON 

Versjon 2.0: Denne SOP erstatter SOP nr. 2.6 og 3.2 versjon nr. 1.1. SOP utarbeidelse av Case Report 
Form (CRF) og spørreskjema, og SOP utfylling av Case Report Form (CRF) er slått sammen. SOP-en er 
tilpasset ny mal for generiske SOP-er. Under pkt. 4 er det lagt til: nyttige tips under utarbeidelse av CRF, 
”hva er pasientutfylte skjema”, ”utarbeidelse av pasientutfylte skjema”. Under pkt. 6.1. Lagt til GCDMP i 
eksterne referanser. 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2009/09/WC500002874.pdf
http://www.scdm.org/sitecore/content/be-bruga/scdm/Publications/gcdmp.aspx
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Regulatory_and_procedural_guideline/2010/08/WC500095754.pdf
http://www.norcrin.no/documents/2013/05/datahandtering.pdf
http://www.norcrin.no/documents/2013/05/note-to-file.pdf
http://www.norcrin.no/documents/2013/05/definisjoner.pdf

