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1. Endringer siden forrige versjon
De e er første vers jon
 
2. Hensikt og omfang
Hensikten med denne retnings l injen er å  beskrive den overordnede rol le, ansvar, myndighet og oppgavefordel ing ved planlegging,
oppstart, gjennomføring og avs lutning av kl iniske legemiddelutprøvinger.
 
Retnings l injen skal  s ikre at nas jonale og internas jonale lover, forskri er og I C H Guidel ine for Good Cl inical  P rac ce (I C H GC P )
spes ifisert i Referansedokumentet overholdes.
 
Retnings l injen er gjeldende i  kl iniske legemiddelutprøvinger ved Akershus  univers i tetssykehus og supplerer
Ansvars  og oppgavefordel ing i  forskningspros jekter ved Akershus  univers i tetssykehus.
 
Dersom sponsor er ekstern, f.eks . et legemiddelfirma, kan sponsors  prosedyrer beny es, forutsa  at disse er i  tråd med nas jonale og
internas jonale lover, forskri er og I C H GC P.
 
3. Ansvar
Sponsor har et overordnet ansvar for å  gjennomføre legemiddelutprøvinger i  henhold l  gjeldende lover, forskri er og I C H GC P.
 
Sponsors  ansvar er beskrevet under punkt 4 i  denne retnings l injen.
 
4. Fremgangsmåte
 
4.1 Sponsor
I  utprøverini erte studier vi l  som hovedregel  helseforetaket/ins tus jonen der hovedutprøver (enkeltsenterstudie) el ler nas jonal
koordinerende utprøver (mul senterstudie) har s in hoveds l l ing, fungere som sponsor.
 
I  kl iniske legemiddelutprøvinger på oppdrag for industrien el ler annen ideel l  organisas jon i  Norge el ler utlandet, vi l  oppdragsgiver som
hovedregel  være sponsor.
 
Ansvar og oppgaver
Sponsors  ansvar og oppgaver følger av I C H GC P  kapi el  5, forskri en om kl inisk utprøving av legemidler og
helseforsknings loven §§ 5 og 6 med forskri . Av oppgaver som det l l igger sponsor å  sørge for bl i r fulgt opp, er:

å  etablere og vedl ikeholde internkontrol lsystem med skri l ige retnings l injer

å l re elegge for forsvarl ig organisering, igangse ng, gjennomføring, formidl ing, avs lutning og e er forvaltning av kl iniske
legemiddelutprøvinger

at I C H GC P  krav følges

at systemer og ru ner som s ikrer at forskningsdata behandles  forsvarl ig finnes

å oppnevne en ansvarshavende person for forskningsbiobank i  henhold l  helseforsknings loven § 26, der det er aktuelt

at det forel igger nødvendig fors ikring av forsøkspersonene

at utprøvingspreparat, inkludert sammenl igningspreparat med ev. lhørende utstyr, gjøres  gra s  lgjengel ig for forsøkspersonen

at monitorering av legemiddelutprøvingen u øres

at det inngås  skri l ig avtale med samarbeidende helseforetak/andre samarbeidsparter for å  s ikre direkte lgang l  a l le
studiesentra, ki ldedata, dokumenter og rapporter for monitorering, auditering og ev. inspeks joner.

4.2  Hovedutprøver
Hovedutprøver er en utprøver som leder utprøvingen ved det enkelte utprøvingssted (H F el ler annen ins tus jon). Forskri  om kl inisk
utprøving av legemidler l  mennesker s l ler krav l  at utprøver er lege el ler tannlege. Som hovedutprøver må det i  l legg kunne
dokumenteres  at vedkommende innehar ls trekkel ig kval ifikas joner for å  kunne lede og gjennomføre utprøvingen i  eget H F/ins tus jon,
herunder dokumentere I C H GC P-kunnskap.
 
Ansvar og oppgaver
Hovedutprøvers  ansvar og oppgaver følger av I C H GC P  kapi el  4 og forskri  om kl inisk utprøving av legemidler l  mennesker samt
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helseforsknings loven § 5 så langt den passer. Av oppgaver som det l l igger hovedutprøver å  følge opp, er:

å  s ikre ls trekkel ig forankring av legemiddelutprøvingen i  eget helseforetak

å inngå interne avtaler med samarbeidende enheter/interne samarbeidsparter

utarbeide en skri l ig overs ikt over delegering av oppgaver l  s tudiemedarbeidere, se www.norcrin.no.

at e ske, medis inske, helsefagl ige, vi tenskapel ige, personvern- og informasjonss ikkerhetsmess ige forhold ivaretas  i  den dagl ige
dri en ved utprøvingsstedet

at utprøvingen gjennomføres  i  henhold l  godkjent forskningsprotokol l

å  l re elegge for monitorering, ev. audit og inspeks jon

å melde avvik i  henhold l  interne prosedyrer

 
4.3 Studiemedarbeider
Hovedutprøver kan delegere oppgaver l  navngi e studiemedarbeidere og/el ler samarbeidsparter. S l ik delegering må være skri l ig.
Studiemedarbeidere vi l  normalt være andre utprøvere og studiesykepleiere fra  samme ins tus jon som bidrar i  pros jektet.
 
Hovedutprøver har ved delegering et særski l t ansvar for å  påse at studiemedarbeiderne innehar ls trekkel ig kompetanse for å
gjennomføre de ldelte oppgaver. Det er bare nærmere definerte oppgaver som kan delegeres , ikke ansvaret.
 
Ansvar og oppgaver
Studiemedarbeider u ører oppgaver e er nærmere delegering fra  hovedutprøver. D isse oppgavene skal  i  så  fa l l  spes ifiseres  i
delegerings logg el ler l svarende dokument.
Studiemedarbeidere som er definert som helsepersonel l  e er helsepersonel loven har imidler d et selvstendig ansvar e er § 4 om krav

l  forsvarl ig pas ientbehandl ing.
 
4.4 Monitor
Enhver legemiddelutprøving skal  ha oppnevnt en person (monitor) med ansvar for monitorering av studien. Monitor utøver s in
virksomhet på oppdrag fra  sponsor. Monitor kan enten være intern el ler ekstern, men kan ikke være samme person som noen av
utprøverne el ler studiemedarbeiderne.
 
Den som monitorerer forutse es  blant annet å  ha inngående kjennskap l  a l le relevante lover og regler for
legemiddelutprøving og ls trekkel ig vi tenskapel ig og/el ler kl inisk kunnskap om studiene.
 
Ansvar og oppgaver
Monitor skal  u øre monitorering e er gjeldende monitoreringsplan/avtale for den enkelte legemiddelutprøving og i  henhold l  I C H
GC P  5.18, herunder gjennomføre monitoreringsbesøk og rapportere l  sponsor/hovedutprøver gjennom monitoreringsrapporter.
 
 
 
4.5 Ansvars- og oppgavefordeling i multisenterstudier
Med mul senterstudie menes her en legemiddelutprøving som gjennomføres  ved flere ins tus joner e er samme protokol l .
 
4.5.1 Sponsor
Som det fremgår av punkt 4.1 så følger det av legemiddelutprøvingsforskri en at det l  en legemiddelutprøving bare kan være en
sponsor, uavhengig av om studien skal  gjennomføres  ved flere ins tus joner (mul senterstudie).
 
Sponsors  ansvar og oppgaver i  en mul senterstudie er derfor sammenfal lende med det som er beskrevet under punkt 4.1. Når det
imidler d gjelder delegering av sponsoroppgaver, så  vises  det l  punkt 4.6 nedenfor.
 
4.5.2 Nasjonal koordinerende utprøver
Legemiddelutprøvingsforskri en forutse er at det i  mul senterstudier skal  være en nas jonal  koordinerende utprøver med ansvar for
koordineringen av legemiddelutprøvingen ved de aktuel le studiesentrene i  Norge. Nas jonal  koordinerende utprøver er i  s l ike l fel ler den
samme som pros jektleder i  henhold l  helseforsknings loven og derav ansvarl ig for å  innhente nødvendig godkjenning fra  R EK , herunder
eventuel l  rapportering.
 
Nas jonal  koordinerende utprøver skal  være et bindeledd mel lom sponsor og de norske sentra. Nas jonal  koordinerende utprøver kan
også fungere som hovedutprøver i  egen ins tus jon og vi l  da ha samme ansvar som beskrevet under punkt 4.2.
 
Ansvar og oppgaver
Nasjonal  koordinerende utprøvers  ansvar og oppgaver følger av I C H GC P  kapi el  4, forskri  om kl inisk utprøving av legemidler l
mennesker samt helseforskningsforskri en § 5 så langt det passer. Som hovedutprøver har man ansvar og definerte oppgaver i  henhold

l  punkt 4.2 i  denne retnings l injen. Av oppgaver som det l l igger nas jonal  koordinerende utprøver å  følge opp, er:

å  innhente godkjenning fra  R EK  og S LV og sørge for rapportering og melding av endringer

å s ikre nødvendig forankring av legemiddelutprøvingen i  eget helseforetak
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å informere samarbeidende helseforetak om legemiddelutprøvingen

å søke y erl igere godkjenning for spes iel le legemiddelutprøvinger som f.eks . genmodifiserte organismer, genterapi , gene ske
undersøkelser

at e ske, medis inske, helsefagl ige, vi tenskapel ige, personvern- og informasjonss ikkerhetsmess ige forhold ivaretas  i  den dagl ige
dri en

at utprøvingen gjennomføres  i  henhold l  godkjent forskningsprotokol l

å  l re elegge for monitorering, ev. audit og inspeks jon

å melde avvik i  henhold l  interne prosedyrer

 
4.6  Delegering av sponsoroppgaver
Ved utprøverini erte legemiddelutprøvinger som utgår fra  et helseforetak el ler annen ins tus jon er det naturl ig at en del  av
sponsoroppgavene delegeres  l  hovedutprøver i  enkeltsenterstudier el ler nas jonal  koordinerende utprøver i  mul senterstudier.
Følgende sponsoroppgaver delegeres  l  hovedutprøver (enkeltsenterstudie) el ler nas jonal  koordinerende utprøver (mul senterstudie):

å  u orme protokol l , informasjonsskriv, samtykkeerklæring og ev. I nves gator's  Brochure og/el ler farmasøy skkjemisk
dokumentas jon, C R F/spørreskjema samt studiespes ifikke retnings l injer, j f. Søknadsprosess , godkjenninger og oppstart,
Utarbeidelse og u yl l ing av Case Report Form (C R F) og pas ient u ylte skjema, og Randomisering, bl inding og avbl inding

at en plan for datahåndtering beskrives  og følges  j f. Datahåndtering

at ny e- og ris ikoforholdet ved å gjennomføre legemiddelutprøvingen fortløpende bl i r vurdert under forsøket

å vurdere hvorvidt uavhengig data-/s ikkerhetsmonitoreringskomité skal  oppre es  i  legemiddelutprøvingen

vurdering av a lvorl ige uønskede medis inske hendelser (Serious  Adverse Events  (SAE)) og melding av Suspected Unexpected
Serious  Adverse Reac ons (S USAR) l  S LV jf Rapportering av uønskede medis inske hendelser og bivi rkninger

legemiddelhåndteringen jf. Legemiddelhåndtering ved oppstart av kl iniske utprøvinger, Legemiddelhåndtering ved gjennomføring
av kl iniske utprøvinger og Legemiddelhåndtering ved avs lutning av kl iniske utprøvinger

 å informere al le samarbeidsparter i  legemiddelutprøvingen om endringer i  protokol l , informasjonsskriv, framdri  og andre
vesentl ige endringer i  forbindelse med gjennomføringen av den kl iniske utprøvingen, j f. Samarbeidsavtaler, informasjonsru ner
og delegering av oppgaver

å sørge for nødvendig opplæring av a l le utprøvere og studiepersonel l  i  henhold l  protokol l  og retnings l injer i  den enkelte
legemiddelutprøvingen, j f, O pplæringsplan og kompetansekrav

å informere al le hovedutprøvere om mistenkte bivi rkninger som er a lvorl ige og uventede, j f. Samarbeidsavtaler,
informasjonsru ner og delegering av oppgaver

å sørge for at forskningsansvarl ige ved øvrige samarbeidende H F/part(er) er l s trekkel ig orientert om

legemiddelutprøvingen og at det inngås  skri l ige avtaler med al le hovedutprøvere/sentre, j f. Samarbeidsavtaler,
informasjonsru ner og delegering av oppgaver

å oppre e en Tria l  Master F i le (TM F) for legemiddelutprøvingen som inkluderer dokumenter fra  hvert enkelt studiesenter
(helseforetak). I  l legg sørge for at det oppre es  en I nves gator's  S i te F i le (I S F) ved hvert studiesenter, j f. Studiearkiv
(h p://www.norcrin.no/dokumentovers ikt)

å  avs lu e og arkivere legemiddelutprøvingen jf. Avs lutning og arkivering av kl iniske legemiddelutprøvinger
(h p://www.norcrin.no/dokumentovers ikt)

å  underskrive på vegne av sponsor (ins tus jonen) på al le søknader, meldinger og rapporter om ikke annet er spes iel t nevnt

å sørge for at det bl i r tegnet nødvendig fors ikring via  legemiddelansvarsforeningen (se www.laf.no)

 
Dersom det i  legemiddelutprøvinger, på oppdrag for ekstern sponsor, er ønskel ig å  delegere konkrete oppgaver l  hovedutprøver el ler
nas jonal  koordinerende utprøver, så  skal  de e reguleres  i  en egen avtale mel lom partene, dvs . mel lom sponsor og den ins tus jonen der
vedkommende utprøver er ansa .
 
5. Definisjoner
h p://www.norcrin.no/documents/2013/05/definis joner.pdf
 
6. Avvik eller dissens
Avviksrapportering skal  skje i  samsvar med sykehusets  interne avvikssystem i  vi rksomhetsportalen
 
Avviksbehandl ing gjøres  i  henhold l  helseforetakets  prosedyrer for avviksbehandl ing.  
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7. Referanser

Nasjonale prosedyrer for legemiddelutprøving

Forskri  om kl inisk utprøving av legemidler l  mennesker 2009-10-30-1321

Vei ledning l  forskri  av 30. oktober 2009 om kl inisk utprøving av legemidler l  mennesker

I C H Guidel ine for Good Cl inical  P rac ce (GC P ) E6 (R1) - særl ig kapi el  4 og 5

Lov om medis insk og helsefagl ig forskning 2008-06-20-44 (helseforsknings loven) - særl ig §§ 5 og 6

Forskri  om organisering av medis insk og helsefagl ig forskning 2009-07-01-955

Lov om behandl ing av e kk og redel ighet i  forskning 2006-06-30

Lov om humanmedis insk bruk av bioteknologi  m.m. 2003-12-05-100 (bioteknologi loven)

Lov om helseregistre og behandl ing av helseopplysninger 2001-05-18-24r (helseregisterloven)

Lov av om behandl ing av personopplysninger 2000-04-14-31 (personopplysnings loven) med lhørende forskri

Lov om helsepersonel l  m.v. 1999-07-02-64 (helsepersonel loven) - særl ig § 4

Lov om pas ient- og brukerre gheter 1999-07-02-63 (pas ientre ghets loven)

Lov om medis insk utstyr 1995-01-12-06

Lov om legemidler m.v. 1992-12-04-132 (legemiddel loven)

Lov om produktansvar 1988-12-23-104 (produktansvars loven)

Forskri  om forsøk med dyr 1996-01-15-23

Forskri  om bruk og vedl ikehold av elektromedis insk utstyr 1999-08-20-955

 
Andre henvisninger

Grunnlag for oppslag i  journal

Ansvars- og myndighetsforhold i  forskning (Ansvars  og oppgavefordel ing i  forskningspros jekter)

Biobank - O ppre else av spes ifikk forskningsbiobank

Utlevering av personopplysninger

Lagring, arkivering og s le ng av helse- og personopplysninger i  forskningsstudier, kval i tetss ikring og helseregistre

Biobank - Ti lgang og utlevering av humant biologisk materia le l  forskning

Lagring av personopplysninger hos  annen juridisk enhet - bruk av databehandler

Gene ske undersøkelser i  forskningspros jekter

Registrering av kl iniske studier i  C l inical Tria ls .gov
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