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Forventninger - oppsummert 

• Bidra til å nå politiske målsettinger om kliniske studier 
 
• Redusere utfordringsbildet  

– "One-stop shop" og støttefunkjson for gjennomføring av kliniske studier  (vinn-vinn) 
– Pådriver rolle 
– Rådgiver  

 

 

 

 

 

 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Utprøvende behandling kan enten gis som en erstatning for eller som et tillegg til etablert behandling og kan for enkelte pasienter være et alternativ når ikke andre behandlingsmetoder finnes.Pasienter har ingen juridisk rett til utprøvende behandling, men har ofte et ønske om å få tilbud om utprøvende behandling. 
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NorCRIN – Oppdrag RHFene  
Oppdragsdokument 2015 – Mål: 
• Økt omfang og implementering av klinisk pasientrettet forskning…som bidrar til økt kvalitet, pasientsikkerhet, 

kostnadseffektivitet og mer helhetlige pasientforløp, gjennom nasjonalt og internasjonalt samarbeid og aktiv 
medvirkning fra brukere.  

• Økt antall pasienter som får tilbud om deltakelse i kliniske studier.  
• Infrastruktur, utprøvingsenheter og støttefunksjoner for kliniske studier er styrket ved 

universitetssykehusene.  
 

Oppdragsdokument 2016 – Mål: 
• Infrastruktur for utprøving av nye innovasjoner som nytt medisinsk-teknisk utstyr er styrket ved 

universitetssykehusene.  
• I den nasjonale forskningsinfrastrukturen for kliniske studier, NorCRIN, skal det etableres et 

kontaktpunkt for tidlig fase kliniske studier og industrien skal inviteres inn i nettverket.  
 

Oppdragsdokument 2017 – Mål: 
• Helse X RHF skal styrke innovasjonssamarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og næringslivet i 

samsvar med regjeringens handlingsplan for oppfølging av HelseOmsorg21-strategien.  
 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Utprøvende behandling kan enten gis som en erstatning for eller som et tillegg til etablert behandling og kan for enkelte pasienter være et alternativ når ikke andre behandlingsmetoder finnes.Pasienter har ingen juridisk rett til utprøvende behandling, men har ofte et ønske om å få tilbud om utprøvende behandling. 
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Forventning – bidra til å nå politiske målsettinger 

• Øke omfanget av kliniske studier innen alle behandlingsmetoder (pasientens 
helsetjeneste) 
 

• Klinisk forskning av god kvalitet og som er nyttig for og nyttiggjøres i tjenesten eller av 
pasienten 
– Brukermedvirkning, nytte og kvalitet, implementering 

 

• Framtidens sykehus må i større grad enn i dag legge til rette for at klinisk 

behandlingsforskning er en integrert del av pasientbehandlingen. 

– Målt på antall kliniske studier og antall pasienter som inngår i kliniske studier 

 

• Der det ikke finnes etablerte behandlingstilbud, ønsker regjeringen at pasienter skal gis 

økte muligheter til å delta i utprøvende behandling. 
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Presentasjonsnotater
Utprøvende behandling kan enten gis som en erstatning for eller som et tillegg til etablert behandling og kan for enkelte pasienter være et alternativ når ikke andre behandlingsmetoder finnes.Pasienter har ingen juridisk rett til utprøvende behandling, men har ofte et ønske om å få tilbud om utprøvende behandling. 
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Kliniske studier 2017   -  "Statsrådens tiltakspakke"   

1. Det skal bli enklere for pasienter å delta i utprøvende 

behandling gjennom kliniske studier fortrinnsvis i Norge, men 

også i utlandet ved behov 

2. Pasienter med alvorlig livsforkortende sykdom som er under 

utredning eller behandling for sin tilstand i 

spesialisthelsetjenesten, skal få mulighet til ny vurdering og 

en gjennomgang av ev. uprøvde behandlingsmuligheter 
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Forventning – understøtte oppdrag gitt RHFene  
Tillegg til oppdragsdokumentet (juni 2017)  
De regionale helseforetakene skal i samarbeid legge til rette for at pasienter i hele landet får økte 
muligheter for deltakelse i kliniske studier i Norge og i utlandet.  
Det innebærer at nettsiden for pasientrettet informasjon om alle pågående og planlagte kliniske studier 
på helsenorge.no er oppdatert og komplett, og at pasienter i hele landet gis en likeverdig mulighet 
for å bli vurdert for deltakelse i kliniske studier  (på sikt automatisk overføring) 
 
Tillegg til oppdragsdokumentet  (august 2017) 
• Utrede og etablere nasjonal ordning med ekspertpanel som gir pasienter med alvorlig livsforkortende 

sykdom en likeverdig mulighet til å be om vurdering av deltakelse i kliniske studier eller annen etablert 
behandling  i Norge eller i utlandet 

   – Frist 1. november 2017, implementering fra 2018 

• Utvikle pasientrettet informasjon (veileder) for valg om deltakelse i kliniske studier 
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
FÆRRE MULIGHETER FOR NOEN PASIENTGRUPPER: Historisk sett har det vært reduserte muligheter for kvinner, barn, eldre og pasienter med flere diagnoser til å delta i kliniske studier. Det har vært iverksatt tiltak for å motvirke slike ulikheter. Kunnskap om legemidler til barn har i stor grad har vært erfaringsbasert, og det er behov for mer forskningsbasert kunnskap.EN REGION: Det er fortsatt behov for å stimulere til mer klinisk forskning i helseforetakene for å øke antall kliniske studier, og å legge til rette for flere større nasjonale kliniske studier som kan understøtte kunnskapsbehov i klinisk praksis. Kliniske multisenterstudier er større studier som gjennomføres ved flere kliniske utprøvingsenheter parallelt. I tillegg til at det gir flere pasienter over hele landet mulighet til å delta, bidrar slike studier til økt koordinering av kompetanse, ressurser og infrastruktur og styrker grunnlaget for å gi sikre data av god kvalitet. Kliniske multisenterstudier kan være kostbare å gjennomføre. I HelseOmsorg21-strategien omtales behovet for en særskilt finansiering av store nasjonale kliniske multisenterstudier og sammenlignende effektstudier innen områder som ikke prioriteres av industrien. KAPASITET VED KLINISKE UTPRØVINGSENHETER: Kapasiteten til de kliniske utprøvingsenhetene er i følge fagmiljøene begrenset. Særlig oppleves en knapphet på nøkkelpersonell som studiesykepleiere og studiekoordinatorer.  Mangel på tid til å drive klinisk forskning er en annen utfordring som trekkes frem i tjenesten. FORSKNINGSSAMARBEID: Forskningsnettverk bidrar til å øke kompetansen og forskningsinnsatsen innen enkelte kliniske områder. Slike nettverk muliggjør flerregionalt og nasjonalt samarbeid og kan bidra til at større kliniske studier raskere kommer i gang. Nordisk og internasjonalt samarbeid kan bidra til å heve kvaliteten på kliniske studier. TAR TID: En utfordring som er trukket frem av Legemiddelindustriforeningen er tiden det tar å igangsette en klinisk studie med legemidler. Det handler om å koordinere arbeidet med relevant fagmiljø i helsetjenesten, få de nødvendige forhåndsgodkjenningene og rekruttere et tilstrekkelig antall pasienter som kan delta i den kliniske studien.BRUKERNES BEHOV: Pasienten har i for liten grad blitt trukket inn som meningsbærere i den kliniske forskningen. Dersom pasientene i større grad er med på å identifisere forskningsspørsmål og endepunkt i offentlig initierte kliniske studier kan det øke sannsynligheten for at resultatene fra studien tas i bruk i pasientbehandlingen. Eksempler på endepunkter i en klinisk studie er total overlevelse, hendelsesfri overlevelse og tid til neste behandling. 
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Forventninger 

• Flere kliniske studier og pasienter i kliniske studier (indikatorer) 

 

 

 

 

 

• Flere multisesenterstudier i NorCRIN   

– Finansiert av NFR, RHF, Nordisk, EU, industrien 
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Andre 
prosjekter; 

75% 

Kliniske 
intervensjons 
studier; 25 % 

Forskningsmidler til kliniske 
intervensjonsstudier, samlet for 2015 

og 2016 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
FÆRRE MULIGHETER FOR NOEN PASIENTGRUPPER: Historisk sett har det vært reduserte muligheter for kvinner, barn, eldre og pasienter med flere diagnoser til å delta i kliniske studier. Det har vært iverksatt tiltak for å motvirke slike ulikheter. Kunnskap om legemidler til barn har i stor grad har vært erfaringsbasert, og det er behov for mer forskningsbasert kunnskap.EN REGION: Det er fortsatt behov for å stimulere til mer klinisk forskning i helseforetakene for å øke antall kliniske studier, og å legge til rette for flere større nasjonale kliniske studier som kan understøtte kunnskapsbehov i klinisk praksis. Kliniske multisenterstudier er større studier som gjennomføres ved flere kliniske utprøvingsenheter parallelt. I tillegg til at det gir flere pasienter over hele landet mulighet til å delta, bidrar slike studier til økt koordinering av kompetanse, ressurser og infrastruktur og styrker grunnlaget for å gi sikre data av god kvalitet. Kliniske multisenterstudier kan være kostbare å gjennomføre. I HelseOmsorg21-strategien omtales behovet for en særskilt finansiering av store nasjonale kliniske multisenterstudier og sammenlignende effektstudier innen områder som ikke prioriteres av industrien. KAPASITET VED KLINISKE UTPRØVINGSENHETER: Kapasiteten til de kliniske utprøvingsenhetene er i følge fagmiljøene begrenset. Særlig oppleves en knapphet på nøkkelpersonell som studiesykepleiere og studiekoordinatorer.  Mangel på tid til å drive klinisk forskning er en annen utfordring som trekkes frem i tjenesten. FORSKNINGSSAMARBEID: Forskningsnettverk bidrar til å øke kompetansen og forskningsinnsatsen innen enkelte kliniske områder. Slike nettverk muliggjør flerregionalt og nasjonalt samarbeid og kan bidra til at større kliniske studier raskere kommer i gang. Nordisk og internasjonalt samarbeid kan bidra til å heve kvaliteten på kliniske studier. TAR TID: En utfordring som er trukket frem av Legemiddelindustriforeningen er tiden det tar å igangsette en klinisk studie med legemidler. Det handler om å koordinere arbeidet med relevant fagmiljø i helsetjenesten, få de nødvendige forhåndsgodkjenningene og rekruttere et tilstrekkelig antall pasienter som kan delta i den kliniske studien.BRUKERNES BEHOV: Pasienten har i for liten grad blitt trukket inn som meningsbærere i den kliniske forskningen. Dersom pasientene i større grad er med på å identifisere forskningsspørsmål og endepunkt i offentlig initierte kliniske studier kan det øke sannsynligheten for at resultatene fra studien tas i bruk i pasientbehandlingen. Eksempler på endepunkter i en klinisk studie er total overlevelse, hendelsesfri overlevelse og tid til neste behandling. 
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Forventninger 

 

• Stimulere til og dokumentere bruk av NorCRIN  

–RHF prosjekter, "Behandling", "Klinisk behandlingsforskning" 

–HelseOmsorg21 Monitor 

 

• Understøtte utvikling og bruk av etablerte databaser  

– Database  for kliniske studier (CRIStin – SPREK), 

–  https://kliniskestudier.helsenorge.no (Oppdrag HDIR/e-e-helsedir) 
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
FÆRRE MULIGHETER FOR NOEN PASIENTGRUPPER: Historisk sett har det vært reduserte muligheter for kvinner, barn, eldre og pasienter med flere diagnoser til å delta i kliniske studier. Det har vært iverksatt tiltak for å motvirke slike ulikheter. Kunnskap om legemidler til barn har i stor grad har vært erfaringsbasert, og det er behov for mer forskningsbasert kunnskap.EN REGION: Det er fortsatt behov for å stimulere til mer klinisk forskning i helseforetakene for å øke antall kliniske studier, og å legge til rette for flere større nasjonale kliniske studier som kan understøtte kunnskapsbehov i klinisk praksis. Kliniske multisenterstudier er større studier som gjennomføres ved flere kliniske utprøvingsenheter parallelt. I tillegg til at det gir flere pasienter over hele landet mulighet til å delta, bidrar slike studier til økt koordinering av kompetanse, ressurser og infrastruktur og styrker grunnlaget for å gi sikre data av god kvalitet. Kliniske multisenterstudier kan være kostbare å gjennomføre. I HelseOmsorg21-strategien omtales behovet for en særskilt finansiering av store nasjonale kliniske multisenterstudier og sammenlignende effektstudier innen områder som ikke prioriteres av industrien. KAPASITET VED KLINISKE UTPRØVINGSENHETER: Kapasiteten til de kliniske utprøvingsenhetene er i følge fagmiljøene begrenset. Særlig oppleves en knapphet på nøkkelpersonell som studiesykepleiere og studiekoordinatorer.  Mangel på tid til å drive klinisk forskning er en annen utfordring som trekkes frem i tjenesten. FORSKNINGSSAMARBEID: Forskningsnettverk bidrar til å øke kompetansen og forskningsinnsatsen innen enkelte kliniske områder. Slike nettverk muliggjør flerregionalt og nasjonalt samarbeid og kan bidra til at større kliniske studier raskere kommer i gang. Nordisk og internasjonalt samarbeid kan bidra til å heve kvaliteten på kliniske studier. TAR TID: En utfordring som er trukket frem av Legemiddelindustriforeningen er tiden det tar å igangsette en klinisk studie med legemidler. Det handler om å koordinere arbeidet med relevant fagmiljø i helsetjenesten, få de nødvendige forhåndsgodkjenningene og rekruttere et tilstrekkelig antall pasienter som kan delta i den kliniske studien.BRUKERNES BEHOV: Pasienten har i for liten grad blitt trukket inn som meningsbærere i den kliniske forskningen. Dersom pasientene i større grad er med på å identifisere forskningsspørsmål og endepunkt i offentlig initierte kliniske studier kan det øke sannsynligheten for at resultatene fra studien tas i bruk i pasientbehandlingen. Eksempler på endepunkter i en klinisk studie er total overlevelse, hendelsesfri overlevelse og tid til neste behandling. 

https://kliniskestudier.helsenorge.no/
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Forventing – Nytte og prioritering 

 

 

 

 

 

 

 Legemiddelstudier 
Kirurgi 

MTU Livsstil 

Initiert fra industrien Initiert av det offentlige 

Fase I Fase II Fase III Fase IV 

Kreft 

Hjerte-kar 
Psykisk helse 

Muskel-skjelett 
Øye 

Antibiotika 
resistens 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Utprøvende behandling kan enten gis som en erstatning for eller som et tillegg til etablert behandling og kan for enkelte pasienter være et alternativ når ikke andre behandlingsmetoder finnes.Pasienter har ingen juridisk rett til utprøvende behandling, men har ofte et ønske om å få tilbud om utprøvende behandling. 
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Forventninger – Effektivisere og forbedre  
 

– Industrisamarbeid  

   (TTO, LMI, MedTekNorge) 

–Offentlig samarbeid – 

NorPedMed 

– Internasjonalt samarbeid  

(ECRIN, NTA 2, NIHR (UK)) 

 

 

 

 
 

Tittel på presentasjon 10 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
FÆRRE MULIGHETER FOR NOEN PASIENTGRUPPER: Historisk sett har det vært reduserte muligheter for kvinner, barn, eldre og pasienter med flere diagnoser til å delta i kliniske studier. Det har vært iverksatt tiltak for å motvirke slike ulikheter. Kunnskap om legemidler til barn har i stor grad har vært erfaringsbasert, og det er behov for mer forskningsbasert kunnskap.EN REGION: Det er fortsatt behov for å stimulere til mer klinisk forskning i helseforetakene for å øke antall kliniske studier, og å legge til rette for flere større nasjonale kliniske studier som kan understøtte kunnskapsbehov i klinisk praksis. Kliniske multisenterstudier er større studier som gjennomføres ved flere kliniske utprøvingsenheter parallelt. I tillegg til at det gir flere pasienter over hele landet mulighet til å delta, bidrar slike studier til økt koordinering av kompetanse, ressurser og infrastruktur og styrker grunnlaget for å gi sikre data av god kvalitet. Kliniske multisenterstudier kan være kostbare å gjennomføre. I HelseOmsorg21-strategien omtales behovet for en særskilt finansiering av store nasjonale kliniske multisenterstudier og sammenlignende effektstudier innen områder som ikke prioriteres av industrien. KAPASITET VED KLINISKE UTPRØVINGSENHETER: Kapasiteten til de kliniske utprøvingsenhetene er i følge fagmiljøene begrenset. Særlig oppleves en knapphet på nøkkelpersonell som studiesykepleiere og studiekoordinatorer.  Mangel på tid til å drive klinisk forskning er en annen utfordring som trekkes frem i tjenesten. FORSKNINGSSAMARBEID: Forskningsnettverk bidrar til å øke kompetansen og forskningsinnsatsen innen enkelte kliniske områder. Slike nettverk muliggjør flerregionalt og nasjonalt samarbeid og kan bidra til at større kliniske studier raskere kommer i gang. Nordisk og internasjonalt samarbeid kan bidra til å heve kvaliteten på kliniske studier. TAR TID: En utfordring som er trukket frem av Legemiddelindustriforeningen er tiden det tar å igangsette en klinisk studie med legemidler. Det handler om å koordinere arbeidet med relevant fagmiljø i helsetjenesten, få de nødvendige forhåndsgodkjenningene og rekruttere et tilstrekkelig antall pasienter som kan delta i den kliniske studien.BRUKERNES BEHOV: Pasienten har i for liten grad blitt trukket inn som meningsbærere i den kliniske forskningen. Dersom pasientene i større grad er med på å identifisere forskningsspørsmål og endepunkt i offentlig initierte kliniske studier kan det øke sannsynligheten for at resultatene fra studien tas i bruk i pasientbehandlingen. Eksempler på endepunkter i en klinisk studie er total overlevelse, hendelsesfri overlevelse og tid til neste behandling. 
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Forventninger  - bidra til  
 

• Økt brukermedvirkning i kliniske studier 

 

• Økt næringsutvikling  

 

• Økt innovasjon, kvalitet og pasientsikkerhet  

–Implementering av ny kunnskap fra kliniske studier i 

klinisk praksis 
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Presentasjonsnotater
FÆRRE MULIGHETER FOR NOEN PASIENTGRUPPER: Historisk sett har det vært reduserte muligheter for kvinner, barn, eldre og pasienter med flere diagnoser til å delta i kliniske studier. Det har vært iverksatt tiltak for å motvirke slike ulikheter. Kunnskap om legemidler til barn har i stor grad har vært erfaringsbasert, og det er behov for mer forskningsbasert kunnskap.EN REGION: Det er fortsatt behov for å stimulere til mer klinisk forskning i helseforetakene for å øke antall kliniske studier, og å legge til rette for flere større nasjonale kliniske studier som kan understøtte kunnskapsbehov i klinisk praksis. Kliniske multisenterstudier er større studier som gjennomføres ved flere kliniske utprøvingsenheter parallelt. I tillegg til at det gir flere pasienter over hele landet mulighet til å delta, bidrar slike studier til økt koordinering av kompetanse, ressurser og infrastruktur og styrker grunnlaget for å gi sikre data av god kvalitet. Kliniske multisenterstudier kan være kostbare å gjennomføre. I HelseOmsorg21-strategien omtales behovet for en særskilt finansiering av store nasjonale kliniske multisenterstudier og sammenlignende effektstudier innen områder som ikke prioriteres av industrien. KAPASITET VED KLINISKE UTPRØVINGSENHETER: Kapasiteten til de kliniske utprøvingsenhetene er i følge fagmiljøene begrenset. Særlig oppleves en knapphet på nøkkelpersonell som studiesykepleiere og studiekoordinatorer.  Mangel på tid til å drive klinisk forskning er en annen utfordring som trekkes frem i tjenesten. FORSKNINGSSAMARBEID: Forskningsnettverk bidrar til å øke kompetansen og forskningsinnsatsen innen enkelte kliniske områder. Slike nettverk muliggjør flerregionalt og nasjonalt samarbeid og kan bidra til at større kliniske studier raskere kommer i gang. Nordisk og internasjonalt samarbeid kan bidra til å heve kvaliteten på kliniske studier. TAR TID: En utfordring som er trukket frem av Legemiddelindustriforeningen er tiden det tar å igangsette en klinisk studie med legemidler. Det handler om å koordinere arbeidet med relevant fagmiljø i helsetjenesten, få de nødvendige forhåndsgodkjenningene og rekruttere et tilstrekkelig antall pasienter som kan delta i den kliniske studien.BRUKERNES BEHOV: Pasienten har i for liten grad blitt trukket inn som meningsbærere i den kliniske forskningen. Dersom pasientene i større grad er med på å identifisere forskningsspørsmål og endepunkt i offentlig initierte kliniske studier kan det øke sannsynligheten for at resultatene fra studien tas i bruk i pasientbehandlingen. Eksempler på endepunkter i en klinisk studie er total overlevelse, hendelsesfri overlevelse og tid til neste behandling. 



Helse- og omsorgsdepartementet 

     

Helse- og 
omsorgsdepartementet 

Takk for meg! 
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