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1 HENSIKT 

Hensikten med denne prosedyren (Standard Operating Procedure - SOP) er å beskrive prosedyrene for 
håndtering av avvik som avdekkes ved monitorering av kliniske studier. 

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 for alle kliniske legemiddelutprøvinger der sponsor er et norsk sykehus som er NorCRIN-
partner.  

Avvik som dreier seg om behandling av sensitiv helseinformasjon må håndteres i henhold til sykehusets interne 
avvikssystem.  

3 ANSVAR 

Sponsor har overordnet ansvar for å håndtere avvik i henhold til denne SOP-en.  Denne oppgaven er delegert til 
hovedutprøver i enkeltsenterstudier/nasjonal koordinerende utprøver i multisenterstudier.  

4 PROSEDYRER 

Avvik som avdekkes ved monitorering skal lukkes under monitoreringsbesøket så langt det lar seg gjøre. 

Åpne avvik som er beskrevet i monitoreringsrapporten skal lukkes senest to måneder etter mottak av rapporten, 
med mindre de er kritiske eller store.  

Kritiske eller store avvik skal diskuteres med hovedutprøver umiddelbart (det betyr innen monitoreringsbesøket 
avsluttes). Monitor og hovedutprøver skal bli enige om en løsning og frist for implementering. Monitor skal 
rapportere denne informasjonen i monitoreringsrapporten.  

Dersom avvik angitt i monitoreringsrapporten ikke er lukket innen 2-månedersfristen (eller en plan for lukking er 
meddelt monitor innen den aktuelle tidsfristen) skal saken forelegges Sponsor. 

Avvik klassifiseres etter følgende definisjoner: 

Kritiske: 

Tilstander, praksis eller prosesser som på en negativ måte påvirker kvaliteten eller integriteten av data eller 
forsøkspersonens rettigheter eller sikkerhet. Kritiske avvik er sett på som helt uakseptabelt. 

Store: 

Tilstander, praksis eller prosesser som kan han en negativ påvirkning av data eller forsøkspersonens rettigheter 
eller sikkerhet. Store avvik representerer alvorlige mangler og er direkte brudd på regulatoriske krav. 

Andre: 

http://www.norcrin.no/documents/2017/05/referansedokument.pdf
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Tilstander, praksis eller prosesser som ikke er i samsvar med regulatoriske krav, standard praksis eller 
prosesser, men som ikke forventes å ha en negativ påvirkning på kvaliteten eller integriteten av data eller 
forsøkspersonenes rettigheter eller sikkerhet.  

Ved uenighet om avviksoppfølgning, skal sponsor begrunne skriftlig hvorfor de mener det ikke foreligger avvik. 
Den skriftlige begrunnelsen lagres i studiepermen sammen med monitoreringsrapportene. Kopi av begrunnelsen 
sendes til monitor. Dersom det ikke gis en begrunnelse eller begrunnelsen er uakseptabel (og avviket er kritisk 
og entydig eller rettsstridig), kan monitor på selvstendig grunnlag vurdere å rapportere forholdet til Statens 
legemiddelverk eller andre relevante myndigheter.  

Dersom en ekstern monitor er ansvarlig for monitoreringen, skal sponsor sørge for at avvikene håndteres i 
henhold til denne SOP-en og at avvik følges opp med den ekstrene monitoren.  

5 AVVIKSBEHANDLING  

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

Avvik relatert til behandling av sensitive helseopplysninger må håndteres i henhold til sykehusets interne 
avvikssystem. 

6 REFERANSER 

6.1 EKSTERNE REFERENSER 

 ICH Guideline for Good Clinical Practice (GCP) E6 (R2)    

6.2 INTERNE REFERANSER 

 SOP Monitorering  
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Ingen 

8 DEFINISJONER 

 Definisjoner  

9 ENDRINGER SIDEN FORRIGE VERSJON 
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http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2009/09/WC500002874.pdf
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http://www.norcrin.no/documents/2017/05/definisjoner.pdf

