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Informasjon om pasientrettede kliniske behandlingsstudier – skjema til 

ahus.no 
Vi skal gi pasienter informasjon om tilgjengelige kliniske behandlingsstudier på ahus.no. Denne informasjonen 

blir koblet til relevante behandlinger og delt med andre helseforetak. Fyll ut dette skjemaet og send til 

kommunikasjon@ahus.no. Husk at informasjonen er for pasienter, bruk et enkelt og kortfattet språk. 

Tittel: 

Bruk tittel fra informasjonsskrivet eller pasientsamtykket (norsk kort-tittel)

Stikktittel:
Forkortelse av studiens navn

Prosjekt ID fra Cristin: 
Hvis registrert i Cristin

Vitenskapelig tittel: 

REK-ID: 

Prosjektleder:
Ikke synlig for besøkende på nettsiden 

Relevante behandlinger: 
Lenke til relevante behandlinger som vi har tekst på her: https://www.ahus.no/behandlinger  

HRCS-kategorier: 
Health Research Classification System, kategorigruppering og -filtrering på helsenorge.no – huk av under:

Annet 

Betennelse og immunsystem  

Blod 

Forplantning og fødsel  

Generell helserelevans  

Hjernen og nervesystemet 

Hjerneslag  

Hjerte og kar  

Hud  

Infeksjon  

Kreft 

Lunger og luftveier 

Medfødte lidelser 

Mental helse  

Munnhule, mage og tarm  

Muskulatur og skjelett  

Nevrologisk 

Nyrer, urinveier og kjønnsorgan  

Skader og ulykker 

Stoffskifte og hormoner 

Øre  

Øye 

Inklusjonsstart og -slutt: 
Skriv inn når studien starter og avslutter inntak av nye pasienter  

Inklusjonsstart (dato): Inklusjonsstopp (dato): 

mailto:kommunikasjon@ahus.no
https://www.ahus.no/behandlinger
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OM STUDIEN 

Innledning: 
Skriv tre-fire linjer innledning som kort forklarer studiens formål

HVEM KAN DELTA? 

Utvalg: 
Beskriv hvem som kan delta, med inklusjons- og eksklusjonskriterier, på en måte som gjør at pasienten kan forstå det

HVA INNEBÆRER STUDIEN? 

Beskrivelse: 
Beskriv mål og hensikt med studien. Utdyp og forklar hva studien innebærer. Beskriv undersøkelser, prøver og annet den inkluderte 

pasienten må gjennom. Planlagt tidsskjema. Eventuell kompensasjon til og dekning av utgifter for deltakere. Teksten skal være så kortfattet 

som mulig. Skriv slik at en pasient kan forstå det. Medisinske utrykk skal forklares.

ANNET 

Andre helseforetak: 
Angi hvilke andre helseforetak studien utføres på 

Detaljer om deltakelse i studien: 
Oppgi hvordan potensielle deltakere kan komme i kontakt med og delta i studien. Presiser hvordan man ønsker dette skal skje, for 
eksempel via behandlende lege, og oppgi telefonnummer eller postadresse. 

Samarbeidspartnere: 
Beskrivelse av samarbeidspartnere for studien (for eksempel: legemiddelfirma, institusjoner, utenlandske sykehus og så videre)  
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VÆR OPPMERKSOM OG KONTAKTINFORMASJON 

Risikoer og komplikasjoner: 
Beskriv hvilke forhold pasienter og pårørende skal være spesielt oppmerksomme på. 

Kontaktinformasjon: 
Generell kontaktinformasjon for studien. Kontaktperson med telefonnummer på de forskjellige stedene studien foregår. 

Skrivetips 

Ha klart for deg hvem du skriver for. Kliniske studier som legges på internettsidene til HF-ene skal i 
først omgang skrives for målgruppene: pasienter, pårørende og fastleger. Vi skal være personlig og 
direkte, og bruke «du» og «vi». Les gjennom hele teksten din, og kutt det som ikke er relevant.  

Nyttig nettsteder for mer informasjon: 

 Klarspåk – helsespråk: http://www.sprakradet.no/Klarsprak/helsesprak/

 Redaksjonelle retningslinjer: http://helsefrontend.no/innhold/redaksjonelle-
retningslinjer/klart-sprak/

Send ferdig utfylt skjema til: 

http://www.sprakradet.no/Klarsprak/helsesprak/
http://helsefrontend.no/innhold/redaksjonelle-retningslinjer/klart-sprak/
http://helsefrontend.no/innhold/redaksjonelle-retningslinjer/klart-sprak/
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