
 
Pasientbesøk 

 



Læringsmål 

Kunnskapsmål Læringsutbytte Holdningsmål Lærings-

aktivitet 

Vurderings- 

Mål 

Ha kjennskap til alminnelig 

innhold og obligatoriske 

elementer i protokollen for de 

ulike pasientvisttene. 

På selvstendig grunnlag kunne 

forstå gangen, hensikten med 

pasientvisittene 

Forståelse for viktigheten av 

en forsvarlig behandling av 

pasienter som ønsker å delta i 

forskningsstudier. 

 

Levende 

presentasjon 

E-lærings-

eksamen 



Agenda 
* Protokoll/ Ansvar 

 

* Pasientbesøk 

 

* Bivirkninger 

 

* Kasuistikker/Gruppearbeid 

 

 

 

 



Ansvar og rollefordeling 
  

• Hovedutprøver/PI i studien er ansvarlig for at protokollen blir fulgt. 

• PI har ansvar for å følge opp inkluderte pasienter i henhold til protokollen 

• PI kan i noen tilfeller delegere enkelte pasientvisitter til studiesykepleier. 
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Klart for oppstart når alle brikker er på plass: 

 

1.Studieteam 

2.Studiedokumenter 

3.Avtaler med serviceavdelinger 

4.Budsjett og kontrakt 

5.Nødvendige godkjenninger (internt og eksternt) 

6.Oppstartsmøte 

     
     Oppstart 



Henvisninger 
 

• PI får henvist pasienter fra ulike steder 

 

• Fra andre sykehus i landet 

 

• Fra fastlege 

 

• Pas. selv har funnet frem til studien 

 

• Pas. har progrediert i en annen studie og kan være aktuell for ny studie 
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Screening visitt 
• En screening visitt forutsetter signert samtykk 

• PI og studiesykepleier vurderer inklusjon i studien på bakgrunn av 
spesifikke inklusjons og eksklusjonskriterier. 

• En screening periode strekker seg gjerne over 2 – 3 uker.  I løpet av det 
tidsvinduet må det foreligge svar på spesifikke tester og undersøkelser 
som kreves i henhold til protokollen. 

•  Det kan dreie seg om blodprøveverdier som må være innenfor 
normalområder definert i protokollen 

• Dato for CT eller MR bilder må være i henhold til protokoll 

• Biopsier må noen ganger være tilgjengelig, evt. det må tas ny biopsi  



Kasustikk 1 Screening 

• Kvinne 82 år med tarm kreft  

• Gjennomgått standardbehandling 

• ECOG 1 

• Bor over en time unna sykehuset 

• Flere andre sykdommer 

• Pårørende ønsker at pasienten skal ha behandling 

 

• Hva må studiesykepleier gjøre i denne situasjonen? 

• Kjenner du til andre utfordringer/dilemmaer i screening? 

• Etiske dilemmaer?  
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Resultater fra screening tilfredsstiller studiens krav  
→ Pasienten inkluderes i studien 
 

• Blodprøver 

• EKG 

• CT/MR, MUGA 

• Biopsi 

• Hud/synsundersøkelser 

• Fysisk undersøkelse inkludert BT, temp, puls, vekt oa. 

• Registrering av tilleggsmedisiner 

• Registrering av pasientens symptomer før oppstart av behandling (senere bivirkninger) 

• Livskvalitetsregistrering 
 

 

 

Gjennomføringsfasen 
Studieprosedyrer og logsitikk 
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Randomisering 
• Dersom pasienten oppfyller alle inklusjons og eksklusjonskriteriene og 

man har forsikret seg om at  samtykke er signert  går man videre i 
prosessen. 

• Randomisering er en måte å fordele pasienter tilfeldig på til ulike 
behandlinger. 

• Randomisering kan gjøres elektronisk og manuelt. 

• Randomisering foregår stort sett i store fase 3 studier hvor man ønsker å 
sammenligne standard behandling med ny behandling. 

 

 



Randomisering 
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man har forsikret seg om at  samtykke er signert  går man videre i 
prosessen. 

• Randomisering er en måte å fordele pasienter tilfeldig på til ulike 
behandlinger. 
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• Randomisering foregår stort sett i store fase 3 studier hvor man ønsker å 
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Randomisering 
• Dersom pasienten oppfyller alle inklusjons og eksklusjonskriteriene og 

man har forsikret seg om at  samtykke er signert  går man videre i 
prosessen. 

• Randomisering er en måte å fordele pasienter tilfeldig på til ulike 
behandlinger. 

• Randomisering kan gjøres elektronisk og manuelt. 

• Randomisering foregår stort sett i store fase 3 studier hvor man ønsker å 
sammenligne standard behandling med ny behandling. 

 

 



Randomisering 

• Pas nr 

 

• Cohort 

 

• Hvilken beh. Arm 

 

• IVRS 

 

• Bestille med. 

 

• Medisinering; tabletter eller infusjon 

 

 



Kasuistikk 2 Randomisering 

• Mann 38 føflekkreft med spredning 

• Oppfyller alle inklusjon og ingen av eksklusjonskriteriene…. 

• Studien har tre behandlingsarmen. Hvor en av behandlings armene er 
standard behandling, mens de to andre behandlingsarmene er lovende ny 
behandling. 

• Pasienten randomiseres til standard behandling 

• Pasient og pårørende blir veldig fortvilet. 

 

• Hvordan løser studiesykepleier en slik situasjon? 

• Erfaring med Placebo studier 

• Etiske dilemmaer 
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Begreper og definisjoner 

• Adverse Event (AE) 

Uønsket medisinsk hendelse 

 

 

 

• Serious Advers Event (SAE) 

Alvorlig uønsket medisinsk hendelse 

 

 



Adverse Event (AE) 

• Symptomer 

 

• Ny diagnose 

 

• Forverring av sykdom eller tilstand 

 

• Kliniske forandringer 

 

• Ikke planlagte operasjoner 



Serious adverse event (SAE) 

• Død 

• Vedvarende funksjonshemming 

• Sykhusinnleggelse 

• Medfødte misdannelser 

• Livstruende 

• Andre viktig medisinske hendelser 

Rapporteres til sponsor/hovedutprøver 

innen 24 timer etter kjennskap til SAE 
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Pasientvisitt -  I behandling 

• Pasienten er randomisert og kommer til sin første pasientvisitt for å få behandling 

• Før pasienten kommer til legen og studiesykepleier, har man tatt blodprøver som 
gir en indikasjon på om pasienten skal ha behandling eller ikke den dagen. 

• Legen vurderer og gir tilbakemelding 

• Legen undersøker pasienten og forhører seg om det har vært noen bivirkninger 
siden sist. 

• Studiesykepleier foretar målinger, dvs. BT, puls, temp. og vekt 

• Studiesykepleier forhører seg om pasientens fysiske og psykiske tilstand, er det 
noe mer vi kan gjøre for pasienten, hva er VIKTIG for pasienten.  



Pasientvisitt – behandling fortsetter 
• Studiesykepleier har i forkant av pasientvisitten klargjort dokumenter og 

avtaler for neste visitt 

• Studiesykepleier informerer pasienten om neste avtale og behandling 

• Studiesykepleier informerer også om innkallinger til andre undersøkelser 
som må være gjennomført før neste pasientvisitt. 

• Studiesykepleier har et viktig arbeidsdokument, et flytskjema som er 
spesifikt for hver studie.  Ved å følge det er man sikret god flyt i 
pasientforløpet. 

 

•  Både lege og studiesykepleier dokumenterer i pasientjournal de data som 
er innhentet i løpet av visitten, evt. dokumenterer på andre 
kildedokumenter som er avklart på forhånd 

 

 

 





End of treatment - EOT 
• End of treatment – er et siste pasientbesøk etter at pasienten avslutter 

behandling i en studie. 

• End of treatment kan ha forskjellige årsaker: 

 

 

 
 

   

 

 



Pasienten trekker samtykket 
 

Pasienten kan trekke samtykket fra den dagen pasienten signerer 
samtykket.  

Pasienten er ikke pliktig å oppgi grunn.  

Det er flere muligheter å trekke samtykket på: 

 - en kan ønske å trekke fra seg behandlingen, men likevel tillate at 

   pasienten følges på overlevelse 

 - eller pasienten trekker samtykket for all innhenting av informasjon. 



Uønskede bivirkninger 
 

 

Pasienter kan ved flere tilfeller av ubehagelige eller uønskede bivirkninger 
ønske å avslutte behandling.  

Protokollen har retningslinjer når behandlingen skal avsluttes under Advers 
event håndtering.  

Ved avslutning av behandling pga bivirkninger er det ofte ønskelig at 
pasienten følges videre i studien med evaluering og visitter. 



Progresjon av behandling 
 

 

• Ved utprøvning av medisiner blir pasienten jevnlig evaluert etter protokoll.  

• På bakgrunn av disse undersøkelsene vurderes det om pasienten har 
effekt av behandlingen. 

• Denne måten å avslutte, gå ut av studien er den mest vanlige og sier noe 
om effekten behandlingen har på pasientens kreftform. 

 



Legens avgjørelse 
 

• Ansvarlig lege kan avslutte behandling av andre grunner enn de 
foregående 

• Eks. Pasienten har for mange avvik i henhold til protokoll 



Kasuistikk 4 EOT 

• Mann 45 år med kreft i spiserøret 

• Pasienten har tatt CT i studien som viser at sykdommen er stabil 

• Pasienten har økende plager. 

• Ligger mye av dagen 

• Pasient og pårørende ønsker å fortsette behandlingen 

 

 

• Hvilke utfordringer møter studiesykepleier i denne situasjonen? 



Sykepleie 

• Oppfølging av pasient og pårørende 

• Overføring av pasient- Hvilken behandlings alternativer finnes? 

• Symptomlindring 

• Identifisere pasientens behov 

 

 

Når er nok nok? 

 


