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Innledning 

Bakgrunn og formål 

Det er et politisk mål å gi flere pasienter mulighet for deltakelse i utprøvende behandling 

gjennom kliniske behandlingsstudier. Deltakelse i kliniske behandlingsstudier gir bedre 

behandlingskvalitet ved mer strukturert behandling, tettere oppfølging og mulighet for at 

pasienter kan få tilgang til nye behandlingsalternativer før disse inngår i det etablerte 

behandlingstilbudet1. Deltakelse i en klinisk behandlingsstudie kan gi håp om økt overlevelse 

eller bedret funksjon og forbedret livskvalitet. Gjennom deltakelse bidrar pasienten også til 

kunnskapsutviklingen. For helsepersonell bidrar deltakelse i klinisk behandlingsforskning til 

bedre fagkunnskap. I HelseOmsorg21-strategien ble det anbefalt å lage insentiver for deltakelse 

og inkludering i kliniske behandlingsstudier, slik at avdelinger og klinikker i 

universitetssykehusene og øvrige helseforetak i større grad definerer gjennomføringen av 

kliniske behandlingsstudier som en av sine oppgaver. I rapporten Verdien av industrifinansierte 

kliniske studier i Norge, utarbeidet av Menon i 2017, fremheves det at når sykehusene ikke 

måles på deltakelse og gjennomføring av kliniske studier kan dette bidra til at deltakelse i 

kliniske studier nedprioriteres.  

 

Anbefalingen fra HelseOmsorg21-strategien ble fulgt opp i Meld. St. 28 (2014-2015) 

Legemiddelmeldingen. Her ble det vist til at det resultatbaserte tilskuddet til forskning i 

helseforetakene belønner ulike sider ved forskningen; kvalitet, tildelinger fra nasjonale og 

internasjonale konkurransearenaer, publiseringer og avlagte doktorgrader. For å stimulere til at 

det gjennomføres flere kliniske behandlingsstudier, stod det i meldingen at det vil bli vurdert 

om de eksisterende faktorene skal suppleres med en faktor for antall pasienter som deltar i 

kliniske behandlingsstudier, noe som i så fall vil gi en omfordeling av det resultatbaserte 

tilskuddet. Forutsetningen er at det finnes gode data om pågående kliniske behandlingsstudier 

og antall deltakende pasienter. Dette var også omtalt i Regjeringens handlingsplan for oppfølging 

av HelseOmsorg21-strategien. I Statsbudsjettet for 2017 fremgår det at det tas sikte på å 

gjennomføre en prøverapportering i 2017 på antall pågående kliniske behandlingsstudier og 

antall pasienter som deltar.  

 

Arbeidsgruppe og mandat 

En arbeidsgruppe med representanter fra de regionale helseforetakene og helseforetakene, 

NIFU, CERES og REK Nord ble nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet våren 2017.  

Mandat for arbeidsgruppen er vedlagt rapporten. Formålet med arbeidet har vært å utvikle 

hensiktsmessige indikatorer for å synliggjøre omfanget av kliniske behandlingsstudier i 

helseforetakene og antall pasienter som deltar, blant annet med sikte på å gi de regionale 

helseforetakene og derved sykehusene et økonomisk insentiv for å gjennomføre kliniske 

behandlingsstudier. Viktige momenter i arbeidet har vært å avklare formålet med 

rapporteringen og hvilke hensyn som må tas i utviklingen av en god indikator, samt å definere 

hvilke studier og studiedeltakere/pasienter som skal inngå i indikatoren. Avklaring av hvordan 

                                                
1 I rapporten Verdien av industrifinansierte kliniske studier i Norge utarbeidet av Menon i 2017 estimeres 

det at pasienter gjennom deltakelse i kliniske studier får tilgang til ny behandling i gjennomsnitt 6 år før 

den kommer på markedet.  
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en indikator for kliniske behandlingsstudier og antall pasienter som deltar skal beregnes og 

vektes i det nasjonale målesystemet har også vært en sentral problemstilling i arbeidet.  

 

Arbeidsgruppen har hatt tre møter, og deltakerne har gitt skriftlige innspill mellom møtene. 

Arbeidsgruppens oppgaver var:   

 

1) Foreslå hensiktsmessige indikatorer for å synliggjøre omfanget av kliniske behandlingsstudier i 

helseforetakene , samt foreslå kategorisering etter eksempelvis HRCS, type studie (Fase I-IV), 

pasientpopulasjon (barn/voksne, friske frivillige/pasienter, kjønn), finansieringskilde mv.  

 

2) Foreslå en resultatbasert indikator for antall pasienter inkludert i kliniske behandlingsstudier. 

Arbeidet vil omfatte konkretisering av en indikator og hvordan informasjonen skal innhentes, 

rapporteres og kvalitetssikres. Tilgang til datagrunnlag, effektiv ressursbruk og en vurdering av 

insentivvirkninger må det tas hensyn til i arbeidet.  

 

 

Nærmere om det nasjonale målesystemet for forskning i 

spesialisthelsetjenesten 

Helse- og omsorgsdepartementet har siden 2003 gjennomført måling av forskningsaktiviteten i 

helseforetakene og på bakgrunn av denne tildelt et resultatbasert tilskudd til forskning til de 

regionale helseforetakene. Rapporteringsenhetene som inngår i det nasjonale målesystemet for 

forskning i helseforetakene skal oppfylle gitte kriterier2 og melding om ny rapporteringsenhet 

sendes Helse- og omsorgsdepartementet med kopi til CERES og NIFU. Målesystemet har blitt 

endret flere ganger, senest i 2015. Den resultatbaserte delen av tilskuddet utgjør 70 % av det 

øremerkede tilskuddet og fordeles etter beregning av et flytende gjennomsnitt av de siste tre 

års forskningsresultater, aggregert på regionalt helseforetaks-nivå. Den resultatbaserte andelen 

av tilskuddet omfordeles innenfor en gitt ramme mellom de fire regionale helseforetakene. 

Måle- og finansieringssystemet skal fungere som et insentiv for å nå overordnede mål for 

forskning i helseforetakene, som økt produktivitet og kvalitet på forskningen, økt nasjonalt og 

internasjonalt forskningssamarbeid og flere doktorgrader i sykehusene. Resultatene fra 

beregningene brukes videre i styring og planlegging av forskningsvirksomheten, både på 

helseforetaksnivå og i helseregionen, og legges til grunn for omfordeling innen 

inntektsmodellen for helseforetakene. 

 

Målesystemet er basert på helseforetakenes rapportering av forskningsresultater og systemet 

benytter følgende indikatorer: (i) produksjon av vitenskapelige artikler, (ii) avlagte 

doktorgrader og (iii) uttelling for tildeling av ekstern finansiering fra henholdsvis Norges 

forskningsråd og EU. Vitenskapelige artikler er ikke talt opp direkte i målingen, men måles 

gjennom et poengsystem som tar hensyn til ulike faktorer som vitenskapelig kvalitet og 

internasjonalt forskningssamarbeid. Samarbeid på tvers av regioner var en egen faktor frem 

t.o.m. 2015-målingen. Ny metode for beregning av publiseringspoeng inkluderte uttelling for 

samarbeid, og faktoren for samarbeid på tvers av helseregionene ble derfor tatt ut. Dette bidro 

                                                
2 Kravene er at rapporteringsenheten har driftsavtale med det regionale helseforetaket, mottar over 50 % 

av sin finansiering fra det regionale helseforetaket og inngår som en viktig bidragsyter i det regionale 

helseforetakets "sørge for"-ansvar.  
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også til større grad av harmonisering i publiseringsindikatoren på tvers av de 

forskningsutførende sektorene. Publiseringspoeng beregnes ved først å beregne antall 

forfatterandeler i publikasjonen. En forfatterandel er enhver unik kombinasjon av forfatter og 

institusjon i publikasjonen. Deretter beregnes hvor mange forfatterandeler en institusjon har og 

divideres på totalt antall forfatterandeler for publikasjonen. Så beregnes kvadratroten av tallet 

og det multipliseres med poeng for nivå på tidsskriftet og publikasjonsform. Til slutt 

multipliseres det med 1,3 hvis publikasjonen har tilknytning til utenlandske institusjoner3. Fra 

2013 inngår monografier og antologier i målesystemet til helseforetakene. I 2016 stod 

vitenskapelig publisering for  74 % av samlede poeng i målesystemet, doktorgrader for 16 % og 

ekstern finansiering for 10 %.  

 

Rapportering på forskning i de regionale helseforetakene viser at kun en fjerdepart av de 

regionale forskningsmidlene i dag benyttes til å finansiere kliniske behandlingsstudier4 (figur 

1).  

 

 

Figur 1: Forskningsmidler til kliniske intervensjonsstudier, samlet for 2015 og 2016 

 

 

 

 

Kilde: Forskning og innovasjon til pasientens beste. Nasjonal rapport fra spesialisthelsetjenesten 2016. 

 

Halvparten av gjennomførte kliniske behandlingsstudier i 2014 ble gjennomført innad i en 

helseregion.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 Denne beregningsmetoden er felles for universiteter og høyskoler, institutter og helseforetak og er 

forankret i Nasjonalt publiseringsutvalg. 
4 I Nasjonal rapport fra spesialisthelsetjenesten brukes begrepet "kliniske intervensjonsstudier", mens vi i 

denne rapporten bruker "klinisk behandlingsstudier", se begrepsavklaring i neste avsnitt.  
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Figur 2: Andel kliniske intervensjonsstudier som er gjennomført i en/flere regioner.  

 

 
 

Kilde: Forskning og innovasjon til pasientens beste. Nasjonal rapport fra spesialisthelsetjenesten 2014 

 

Inklusjon av en indikator for kliniske behandlingsstudier i det resultatbaserte målesystemet for 

forskning vil bidra til å dreie forskningen inn mot klinisk behandlingsforskning i tråd med 

nasjonale føringer. I valg av vekting av denne indikatoren, vil det samtidig være viktig å sikre at 

insentivene for å gjennomføre annen type praksisnær forskning, eksempelvis 

helsetjenesteforskning, ikke blir for svake.  

 

Begrepsavklaring 

Det er viktig å etablere enhetlige definisjoner over hvilke studier som skal rapporteres og inngå 

i en indikator, og hvilke pasienter som skal telles og inngå i indikatoren. Arbeidsgruppen har 

utformet forslag til definisjoner. 

 

Hvilke studier skal inngå? 

Arbeidsgruppen mener at det er kliniske behandlingsstudier som skal inngå i 

rapporteringen/indikatoren. Det innebærer ikke at det kun er randomiserte studier som inngår 

i rapporteringen/indikatoren, men også ikke-randomiserte kliniske behandlingsstudier, studier 

med protokollert behandling av pasienter med sjeldne sykdommer, forutsatt at dette er studier 

på pasienter som mottar helsehjelp (en intervensjon) i spesialisthelsetjenesten.  

Observasjonsstudier, befolkningsstudier og rene registerstudier inngår ikke.  

 

I programmet KLINBEFORSK defineres klinisk behandlingsforskning slik:  

"Klinisk behandlingsforskning omfatter inklusjon av pasienter og har som formål å forbedre 

eksisterende behandlingsrutiner, inkludert bruk av legemidler og medisinsk teknologi, og/eller å 

utvikle og evaluere nye. Det kan også være sammenlignende effektstudier, som evaluering av 

diagnostiske metoder, etablerte legemidler eller effektivisering av prosesser og behandlingsrutiner." 
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Forslag til definisjoner: 

Klinisk behandlingsstudie: Alle kliniske behandling- og rehabiliteringsstudier som kan påvirke 

pasientforløpet til forskningsdeltakerne, og som er åpne for inklusjon.  

Disse studiene registreres i to undergrupper i Cristin: 

Legemiddelstudier fase I – IV: disse defineres i henhold til det til enhver tid gjeldende regelverk 

[Merk: endringer kan komme i nytt regelverk fra EU].  

Andre kliniske studier: defineres som en klinisk intervensjonsstudie som gjelder andre 

behandlingstiltak enn legemiddelbehandling (fysiske inngrep, ioniserende stråling, fysioterapi eller 

annen type intervensjon).  

 

Telling av pasienter 

Antall pasienter bør avgrenses til pasienter som mottar helsehjelp. Kontroller foreslås inkludert 

der hvor like pasienter randomiseres til ulike intervensjoner, hvor den ene gruppen er kontroll 

for å skille ut reelle behandlingseffekter. Det foreslås at pasienter i kvalitetsregistre, eller andre 

registre, kontroller fra befolkningsundersøkelser eller friske frivillige ikke inngår.    

 

Telling av pasienter: 

Det er kun pasienter som mottar helsehjelp i spesialisthelsetjenesten som skal telles som 

studiedeltakere. I randomiserte studier inkluderer dette pasienter randomisert til placebo eller til 

kontrollgrupper som for eksempel mottar standardbehandling. Det gjelder både polikliniske og 

inneliggende pasienter. Friske frivillige som ikke mottar helsehjelp telles ikke. 

 

 

Formålet med en indikator og rapportering på den  

Formålet med utvikling av en indikator for kliniske behandlingsstudier og innføring av 

rapportering på indikatoren er å holde oversikt over antall kliniske behandlingsstudier og antall 

pasienter som inngår. Denne informasjonen er nyttig som grunnlag for styring, prioritering og 

tilrettelegging av et godt tilbud om pasientdeltakelse i kliniske behandlingsstudier. 

Rapportering og måling av klinisk behandlingsforskning gir en viktig synliggjøring av denne 

aktiviteten, både i forhold til helsepolitiske målsetninger om å øke denne aktiviteten, men også i 

forhold til prioriteringer på helseforetaksnivå.  

 

Data om kliniske behandlingsstudier og antall pasienter som deltar er ønskelig for å kunne 

vurdere forskningsaktiviteten og ev. mangelfull kunnskapsutvikling på ulike kliniske 

fagområder. Dette vil kunne gi insentiver som styrker  pasientenes mulighet for raskere tilgang 

til ny og nyttig behandling. Indikatorer vil legge til rette for at en kan følge tidstrender og 

forskjeller mellom regioner og institusjonstyper, slik at ev. korrigerende eller stimulerende 

tiltak kan iverksettes. De vil også legge til rette for vurdering av måloppnåelse regionalt og 

nasjonalt, eksempelvis har Helse Sør-Øst RHF i 2017 hatt en målsetning om at 5 prosent av alle 

pasienter deltar i kliniske behandlingsstudier. Det er viktig at insentivene støtter opp om 
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kliniske behandlingsstudier som imøtekommer spesialisthelsetjenestens kunnskapsbehov, og 

at det legges til rette for mest mulig likeverdig tilgang til å bli vurdert for kliniske 

behandlingsstudier for pasienter i hele landet. I valget av hva indikatoren skal vise, har 

arbeidsgruppen lagt vekt på det som er de essensielle målene på aktiviteten og hva det er mulig 

å fremskaffe data om. Det er en rekke andre forhold som kunne være nyttige og interessante å 

måle, men som ikke er tatt med i indikatoren. Eksempler på dette er type intervensjon, type 

studie (herunder studiens kompleksitet), medisinsk fagområde med definerte kunnskapsgap 

eller høy sykdomsbyrde, resultater fra studien, pasientgrupper (barn, voksne, eldre mv.) og om 

kost-nytte er evaluert (i tillegg til effekt og sikkerhet). Dette er informasjon som på sikt kan 

vurderes tatt inn i den nasjonale databasen for kliniske behandlingsstudier, men som i første 

omgang ikke skal rapporteres eller bli tellende i indikatoren. 

 

Indikatoren er ikke ment å brukes som økonomisk insentiv under det regionale 

helseforetaksnivået. Indikatoren kan likevel benyttes på lavere nivå for å synliggjøre aktivitet 

ved de enkelte institusjoner og enheter. Det forutsettes at det enkelte helseforetak i tråd med 

reglene i forskningsetikkloven og helseforskningsloven har nødvendig oversikt over 

forskningsaktiviteten som pågår ved institusjonen. Databasen som nå bygges opp i Cristin vil i 

stor grad bidra til at institusjonene kan ha denne oversikten.  

 

Oversikt over datagrunnlaget – hva finnes, hva mangler? 

En forutsetning for utvikling av en indikator er at nødvendig data er tilgjengelig og helst kan 

integreres i en samlet database. Det pågår et utviklingsarbeid for å utvide Cristin til også å 

omfatte en nasjonal database for kliniske behandlingsstudier. Arbeidet har sitt utgangspunkt i 

et oppdrag som ble gitt til de regionale helseforetakene i 2011. Målet med den nasjonale 

databasen er at den gir en samlet oversikt over pågående kliniske behandlingsstudier i 

spesialisthelsetjenesten. Forventet fremtidig bruk av databasen er i) datagrunnlag for 

indikatorer for kliniske behandlingsstudier og antall pasienter som deltar, ii) uttrekk av 

pasientrettet informasjon til nettsiden kliniskestudier.helsenorge.no slik at pasienter finner en 

samlet og oppdatert oversikt over kliniske behandlingsstudier som rekrutterer pasienter, iii) gi 

forskere og andre ansatte ved helseforetakene en oversikt over planlagte, pågående og 

avsluttede kliniske behandlingsstudier og iv) uttrekk av data til HelseOmsorg21-monitor, slik at 

denne viser et mer fullstendig bilde av forskningen i helseforetakene.   

 

Bildet er p.t. noe broket. I oversikten under (tabell 1) vises en skjematisk fremstilling av en 

mulig fremtidig database for kliniske behandlingsstudier, inkludert hvilke data som finnes og i 

hvilken kilde, hvilke data som er ventet/kan vurderes integrert i databasen og hvilke som p.t. 

ikke finnes i noen kilder. Deretter omtales prosesser som påvirker utviklingen av den nasjonale 

databasen for kliniske behandlingsstudier.   

 

Tabell 1: Oversikt over variabler i en mulig framtidig database for kliniske behandlingsstudier 

 

 

Data som ligger inne 

 

Type data Kilde  Kommentar 

Nye godkjente kliniske 

behandlingsstudier 

Overføres fra SPREK  
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Tittel Overføres fra SPREK Fritekst 

REK-nr Overføres fra SPREK Unik ID 

Cristin-ID for prosjektet Overføres fra SPREK Unik ID 

Forskningsansvarlige 

institusjoner 

Overføres fra SPREK Cristin-ID 

Prosjektleder med 

tilknytning 

Overføres fra SPREK Cristin-ID 

Deltakere med tilknytning Overføres fra SPREK Cristin-ID 

Type studie Overføres fra SPREK Legemiddelstudie, Annen klinisk studier, 

Annen studie 

Beskrivelse  Overføres fra SPREK Fritekst  

Godkjent endringsmelding Overføres fra SPREK Dersom type studie er endret, antas det å 

være en så stor endring at det medfører 

ny søknad. Deltakere og beskrivelse 

oversendes i dag ikke ved 

endringsmeldinger. 

Cristin-ID for prosjektet Overføres fra SPREK  

Felter som er endret Overføres fra SPREK  

Informasjon om grupper det 

skal forskes på, definert som 

pasienter/klienter, andre 

personer, personer med 

redusert 

samtykkekompetanse, 

mindreårige, andre personer 

i en sårbar eller avhengig 

situasjon 

Registreres i SPREK, men 

overføres ikke i dag til 

Cristin 

 

Samarbeid med andre 

institusjoner 

Overføres fra SPREK Informasjon om alle forskningsansvarlige 

institusjoner overføres, uavhengig av om 

informasjon om deltakere fra alle 

institusjonene er lagt inn. 

Allerede godkjente kliniske 

intervensjonsstudier (2014-

2017) 

Overført til Cristin saksarkiv 

fra SPREK 

Kvalitetssikres av institusjonene. Cristin 

følger opp med egne møter.  

 

Data som er ventet/kan vurderes integrert i databasen 

 

Type data  Kilde Kommentar 

HRCS-koder Mulig å registrere i Cristin, 

men brukes i liten grad 

Ved bruk av HRCS kan man synliggjøre 

prosentvis antall pasienter som deltar i 

kliniske behandlingsstudier innen de 

forskjellige sykdomsgruppene. Dette er 

viktig informasjon for styring av 

forskning, som bør synliggjøres på 

helseomsorg21.monitor.no 

Alder (<18, 18-65, >65) Clinicaltrials.gov Databasen til Clinicaltrials.gov kan lastes 

ned og koples til data fra andre kilder fra 
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Sponsor (gruppert som NIH, 

Other US Agency, Industry, 

Others og i fritekst) 

Om studien aksepterer friske 

frivillige 

Kjønn 

Status for rekruttering (Not 

yet recruiting, Recruiting, 

Withdrawn, Completed etc) 

 

studienivå, forutsatt at Clinicaltrials.gov 

Identifier er lagt inn for studiene. Det bør 

vurderes om  informasjon herfra kan 

hentes til Cristin. 

 

 

Data som p.t. ikke finnes 

 

Type data Kilde  Kommentar 

Antall inkluderte pasienter i 

en klinisk behandlingsstudie  

Må innhentes/kvalitetssikres 

fra den enkelte Primary 

Investigator (PI) en gang pr. 

år. Data gjenbrukes lokalt og 

i sentralt register. Det 

planlegges å gjøre endringer 

i Cristin for å sikre at disse 

dataene kan registreres der. 

Omfanget av dette arbeidet 

vil variere med utformingen 

av indikatoren.   

Antall planlagte rekrutterte pasienter 

registreres i SPREK. REK-godkjente 

søknader skal ha informasjon om antall 

deltakere og styrkeberegning, men vil 

ikke ha oppdaterte data på antall 

deltakere, eller om studien faktisk er 

gjennomført.  

I Helse Midt-Norge finnes et register 

over pasienter som donerer biologisk 

materiale i kliniske behandlingsstudier. 

Hver klinikk skal føre oversikt over sine 

forskningsprosjekter og antall pasienter 

som inkluderes.  

Oslo universitetssykehus HF arbeider 

med løsninger basert på Questback. Skal 

gjennomføre et pilotprosjekt for 

rapportering/registrering av antall 

pasienter som har deltatt i kliniske 

behandlingsstudier, jf. Helse Sør-Østs 

mål om at 5 % av alle pasienter skal delta i 

kliniske behandlingsstudier 

Samarbeid med industrien   

Type intervensjon    

Resultater fra studien   

Kost-nytte analyser i tillegg 

til effekt og sikkerhet  

  

 

Pågående prosesser med innvirkning på den nasjonale databasen for kliniske 

behandlingsstudier: 

 

 Videreutvikling av Cristin  

o Ny versjon av Cristin er under utvikling gjennom prosjektet Cristin 2. Første 

prioritet i prosjektet er å flytte all funksjonalitet knyttet til NVI-rapporteringen 
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over fra gammel til ny teknologi. Dette arbeidet vil pågå ut 2020. I denne 

perioden må andre endringer som skal gjøres i Cristin finansieres separat. 

 Nytt anbud for SPREK-databasen 

o Det skal lyses ut et nytt anbud for drift av SPREK-databasen, på bakgrunn av en 

ekstern evaluering våren 2017. Behovene for uttrekk og integrasjon av data fra 

SPREK til andre formål vil bli tatt i betraktning av fremtidig organisering av 

SPREK. Kunnskapsdepartementet har i et brev til Helse- og 

omsorgsdepartementet sagt at de vil pålegge UiT/REK Nord å opprette et 

brukerforum for primærbrukere (prosjektsøkere) og for sekundærbrukere av 

systemet (CERES, Helse- og omsorgsdepartementet, regionale 

helseforetakene). Videre vil Kunnskapsdepartementet pålegge UiT å sikre at 

drift av dagens SPREK og anskaffelse av nytt SPREK skjer i samarbeid med 

CERES og varsle at det ved behov vil holdes egne rapporteringsmøter der 

UiT/REK Nord, Kunnskapsdepartementet, CERES, Helse- og 

omsorgsdepartementet og helseforetakene/de regionale helseforetakene møtes 

for å sikre nødvendig kontakt mellom partene i anskaffelsesprosessen og ev. når 

det går over i ny driftsfase. 

o Det er viktig at nye SPREK inneholder strukturert informasjon om kliniske 

behandlingsstudier som kan overføres automatisk til databasen for kliniske 

behandlingsstudier i Cristin og nettsiden kliniskestudier.helsenorge.no. Det vil 

sikre at oversikten er oppdatert og komplett. For at overføringen til den 

nasjonale databasen for kliniske behandlingsstudier i Cristin skal fungere også 

sammen med nytt SPREK, er det nødvendig å gjøre tilpasninger i Cristin. 

 EUs forordning om kliniske studier  

o Innføring av ny legemiddelforordning medfører at det kun skal sendes inn én 

søknad til en ny felles database (EU-portal) og at det etableres en eller flere 

REK-komiteer innenfor REK-systemet som kun skal behandle 

legemiddelutprøvinger, i samarbeid med Statens legemiddelverk. Endringene 

medfører at data om REK-godkjenning av legemiddelutprøvinger i fremtiden blir 

liggende i EU-portalen, og må overføres direkte fra EU-portalen til Cristin. 

o I utgangspunktet skal alle data som sponsor sender til portalen (EU application 

form) inn i databasen, og derfra gjøres offentlig tilgjengelig. Det er foreløpig 

ikke avklart hvilke data som skal være strukturerte. European Medicines 

Agency gjennomfører et prosjekt om endringer i fht. det gamle EudraCT-

skjemaet. Det er ingen automatisk kommunikasjon mellom databasen og 

clinicaltrials.gov. 

 Koblinger mot nettsiden kliniskestudier.helsenorge.no 

o Alle kliniske intervensjonsstudier skal registreres på 

kliniskestudier.helsenorge.no. De regionale helseforetakene er i revidert 

oppdragsdokument i juni 2017 bedt om å sikre at nettsiden er oppdatert og 

komplett. Helsedirektoratet fikk i august 2017 i oppdrag å gjennomgå den 

generelle informasjonen på nettsiden og forbedre denne. Sammen med 

Direktoratet for e-helse fikk de også i oppdrag å vurdere og å gjennomføre tiltak 

for at nettsiden blir lettere å finne og mer tilgjengelig for pasienter og 

helsepersonell.  

o Som hovedregel krever medisinsk og helsefaglig forskning samtykke fra 

deltakerne etter helseforskningsloven. Når de regionale etiske komiteene for 

medisin og helsefag godkjenner et prosjekt, godkjenner de også den 

informasjonen som pasienten får i samtykkeskrivet. I dag lagres dette kun som 
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fritekst i møtedokumentene til REK og i brev tilbake til prosjektleder. Det 

planlegges hvordan pasientvennlig informasjon om hver enkelt klinisk studie 

kan legges ut på helsenorge.no uten å medføre ekstra registrering. Det er 

etablert samarbeid mellom Cristin og helsenorge.no, og man tester nå ut 

overføring av data som er hentet fra SPREK. Data om alle prosjekter vil bli 

overført. fra Cristin til redaktørenes grensesnitt i helsenorge.no. Derfra kan det 

vurderes hvilke deler av pasientinformasjonen som skal synliggjøres på nett.  

 

 

Utforming av en indikator for kliniske behandlingsstudier – 

vurderinger og anbefalinger 

Arbeidsgruppen har vurdert ulike alternativer for en indikator for kliniske behandlingsstudier. 

Disse beskrives i det følgende.  

 

Indikator versus andre virkemidler 

Å introdusere et nytt virkemiddel bør følges av en vurdering av om det er andre virkemidler 

som kan tjene formålet bedre.  

 

Arbeidsgruppen mener at dersom det for eksempel er særskilte forskningstema som bør 

prioriteres, eksempelvis forskning på barn, bør det settes inn egne tiltak for å imøtekomme 

dette kunnskapsbehovet, og at det ikke bør inngå som del av en generell indikator.  

 

Indikator – hva skal den vise?  

En god indikator må være:  

- Relevant (måler den noe som er viktig innen området og som man ønsker å forbedre?) 

- Gyldig (er det dokumentert sammenheng mellom indikatoren og formålet?) 

- Målbar (er det mulig å måle den?) 

- Tilgjengelig (er data mulig å innhente?) 

- Pålitelig og mulig å tolke (måles den likt av alle, og kan man stole på den?) 

- Ha faglig legitimitet og være robust 

- Innebære så lite registrerings- og rapporteringsbyrde som mulig, rapportering bør 

fortrinnsvis skje gjennom gjenbruk av eksisterende data 

- Ikke føre til uheldig oppmerksomhetsdreining slik at kvaliteten synker innen felt som 

ikke måles.  

 

I oppdraget til de regionale helseforetakene i 2011 ble en rekke opplysninger fremhevet som 

viktig. Dette inkluderte type studie, hvor studien utføres/er utført, finansieringskilde(r), 

samarbeidspartnere, pasientgrunnlag, om det er gjort kost-nytteanalyser i forhold til resultater, 

medisinsk fagområde (HRCS) og resultater av studien.  

 

Det er et gode at flere pasienter får mulighet til å delta i kliniske behandlingsstudier, uavhengig 

av hva pasienten feiler eller hva slags behandling eller intervensjon det er snakk om. Kliniske 

behandlingsstudier varierer i kompleksitet og varighet og er ikke uten videre sammenlignbare. 
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Både komplekse studier, og studier med mange pasientbesøk krever mye ressurser. Det er 

derfor viktig å sikre at insentivene favner alt fra fase I legemiddelstudier, hvor få pasienter får 

en unik behandlingsmulighet, til større studier som kan tilby potensielt bedre behandling til 

mange. Studiene må velges ut i fra tilbud til pasienter og vitenskapelig interesse. Eksempelvis 

kan offentlig initierte kliniske behandlingsstudier på ikke-medikamentelle intervensjoner, 

herunder effekt av eksempelvis primær-, sekundær- eller tertiærforebyggende tiltak, være av 

stor verdi for pasienter og samfunnet, ved at man kan få avklart  behov for kostbare 

medikamenter, hjelpemidler eller kirurgiske inngrep. Publiserings- eller siteringsindekser er 

ikke nødvendigvis korrelert med grad av klinisk nytte. Det kan ofte være mer nyttig at 

pasienten inkluderes i en pågående klinisk multisenterstudie, enn at man forsøker å lage en 

mindre lokal studie for å kunne beholde første/sisteforfatterskap selv. 

 

Arbeidsgruppen har også vurdert ulike modeller for vekting av eksempelvis ulike typer kliniske 

behandlingsstudier, og konkludert med at det ikke er vitenskapelig eller annet grunnlag for å 

konkludere med at en fase I studie generelt er mer nyttig enn en fase III studie, eller en del 

andre kliniske behandlingsstudier. Arbeidsgruppen mener dette taler mot å introdusere vekting 

eller andre faktorer som kan bidra til prioritering av særskilte pasientgrupper, intervensjoner 

eller type kliniske behandlingsstudier. Det er heller ikke ønskelig at  forskerinitierte studier, 

bidragsstudier og oppdragsstudier fra for eksempel legemiddelindustrien vektes ulikt. Det må 

sikres at for hver studie, må den enkelte pasient kun telles en gang ved flerregionale studier. På 

den annen side, kan én pasient delta i mer enn én studie i løpet av ett år.    

 

Arbeidsgruppen har vurdert hvilken informasjon som er nyttig å ha med av hensyn til styring 

og oppfølging av klinisk behandlingsforskning i helseforetakene, hvilke data som kan hentes ut 

av tilgjengelige databaser og hvilke som er essensielle for å utvikle en indikator for kliniske 

behandlingsstudier. Arbeidsgruppen har tatt utgangpunkt i de to siste, altså data som er 

essensielle for utviklingen av indikatoren og som kan hentes ut av tilgjengelige datakilder (se 

Tabell 1). Det har vært en målsetning å holde indikatoren så enkel som mulig.  

 

 

Faktor for oppstart av klinisk behandlingsstudie/koordineringsansvar 

Arbeidsgruppen mener det er viktig å ta hensyn til at det miljøet som tar initiativ til og/eller 

koordinerer en studie har et betydelig arbeid og påtar seg en viktig oppgave. Det foreslås derfor 

at helseforetaket som har koordineringsansvaret for en studie får større uttelling enn øvrige 

helseforetak. 

 

Det er en politisk målsetning å øke omfanget av regionale og nasjonale kliniske 

multisenterstudier. Nasjonale kliniske multisenterstudier gir pasienter over hele landet 

mulighet til å delta. Slike studier bidrar også til økt samarbeid og styrking av kompetanse, 

ressurser og infrastruktur og bedrer grunnlaget for å gi sikre data av god kvalitet. Kliniske 

Anbefaling: 

Arbeidsgruppen anbefaler at indikatoren inkluderer følgende tellende faktorer: i) faktor for 

oppstart av studie og koordingeringsansvar og  ii) faktor for antall pasienter. Det anbefales at 

indikatoren evalueres etter en avtalt tidsperiode.  
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multisenterstudier medfører mye arbeid og kan være kostbare å gjennomføre for 

helseforetakene, spesielt i de tilfeller der legemiddelkostnadene betales av det offentlige. 

 

 

Anbefaling:  

Der en klinisk behandlingsstudie er avgrenset til ett helseforetak, gis det uttelling for oppstart av 

studien det året første pasient inkluderes. Helseforetaket, spesifisert som "Forskningsansvarlig 

institusjon" i Cristin, gis 1 poeng.  

 

Ved multisenterstudier med deltakelse fra flere helseforetak eller andre enheter som inngår i det 

nasjonale målesystemet for helseforskning i helseforetakene, gis "Koordinerende forskningsansvarlig 

institusjon" økt uttelling. Ved deltakelse av flere helseforetak innad i én region, gis en uttelling på 2 

poeng det året første pasient inkluderes. Ved deltakelse fra to eller flere regioner, gis en uttelling på 

3 poeng det året første pasient inkluderes.  

 

Antall studier med "Forskningsansvarlig institusjon" og "Koordinerende forskningsansvarlig 

institusjon" trekkes ut fra databasen. Det telles på helseforetaksnivå, men aggregeres til regionalt 

helseforetaksnivå i det resultatbaserte målesystemet.  

 

Beregning foretas av NIFU basert på grunnlagsdata fra Cristin.  

 

 

Faktor for antall pasienter 

Arbeidsgruppen har vurdert ulike tilnærminger for telling av antall pasienter. Å telle antall 

pasienter i en studie er ikke nødvendigvis en indikasjon på studiens kvalitet eller viktighet. Det 

å bare telle antall inkluderte pasienter vil favorisere studier av kort varighet, og ikke fullgode 

behandlingsstudier. Når det gjelder opptelling av antall pasienter, kan det være fornuftig at 

marginaleffekten av å inkludere flere pasienter avtar (Figur 3). Dette vil bidra til at man får noe 

mindre uttelling pr. pasient jo lettere det er å inkludere mange pasienter/gjennomføre en 

studie, samt sikre at det ikke blir sterke insentiver for å gjennomføre større enn nødvendige 

kliniske behandlingsstudier med marginal kunnskapsverdi. Arbeidsgruppen har også vurdert å 

telle antall pasientbesøk, men vurdert at det er administrativt for krevende og ikke 

nødvendigvis reflekterer kvalitet og nytte av studien. Ressursbruk må fanges opp på andre 

måter. For den enkelte pasient, vil nytte av deltagelse i studien sannsynligvis være uavhengig av 

design og varighet. 
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Figur 3: To alternativer for å operasjonalisere avtakende uttelling for å inkludere flere pasienter, 

eksemplifisert ved standardisering for å ende opp på like mange poeng for 2000 pasienter.  

 

 

 
 

 

Anbefaling:  

Arbeidsgruppen anbefaler at man tar logaritmen av antall nye pasienter per år i den typen studier 

registreringen omfatter, log (antall nyrekrutterte pasienter til studien som mottar  helsehjelp i 

spesialisthelsetjenesten, se definisjon under punkt 3.2.) og som inngikk i studien foregående 

kalenderår (innen 31.12).   

 

Forskningsansvarlig institusjon rapporterer faktisk antall inkluderte pasienter fra helseforetaket. 

Ved multisenterstudier kvalitetssikrer koordinerende forskningsansvarlig institusjon at totalt antall 

inkluderte pasienter stemmer. Det er det helseforetaket som inkluderer pasienten som gis uttelling.  

 

Pasienten telles kun en gang pr. studie, uavhengig av studiens varighet. 

 

Beregning foretas av NIFU basert på grunnlagsdata i Cristin.  

 

 

Vekting av indikatoren   

En indikator for kliniske behandlingsstudier vil kunne minne om hvordan 

publiseringsindikatoren fungerer: her vektes en publikasjon for institusjonenes bidrag til 

artikkelen, tidsskriftets nivå og hvorvidt det er internasjonalt medforfatterskap, jf. nærmere 

omtale over.  

 

Variablene som inngår i en slik vekting bør være «automatiserte» og tolkes helt likt i alle 

helseforetak. 
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Tabell 2: Oversikt over variablene som inngår i vekting av faktorene i indikatoren. 

 

Faktor (tellende i 

indikatoren) 

Data Beskrivelse Poenggivning  Telling i hvert 

helseforetak 

     

Oppstart av 

studie/ 

koordinerings-

ansvar  

Legemiddelstudi

e 

Annen klinisk 

studie  

Koordinerende 

forskningsansva

rlig institusjon 

Studier ved en 

enhet  

Multisenterstu

dier 

 

1 poeng per 

studie som pågår 

ved et 

helseforetak. Gis 

en gang, det året 

første pasient 

inkluderes.   

 

2 poeng til 

koordinerende 

forsknings-

ansvarlig 

institusjon for 

multisenter-

studier innad i 

én region. Gis 

det året første 

pasient 

inkluderes.   

 

3 poeng til 

koordinerende 

forsknings-

ansvarlig 

institusjon for 

multisenter-

studier på tvers 

av to eller flere 

regioner. Gis det 

året første 

pasient 

inkluderes.  

NIFU beregner 

totalen for hvert 

helseforetak og 

aggregerer til 

regionalt 

helseforetaksnivå. 

Poenggivningen 

bør simuleres i 

prøverapportering

såret (2018).  

Antall pasienter Mangler 

Manuell 

rapportering 

Pasienter som 

mottar 

helsehjelp. 

I randomiserte 

studier 

inkluderer 

dette pasienter 

randomisert til 

kontroll-

Logaritmen av 

antall nye 

pasienter per år i 

den typen 

studier 

registreringen 

omfatter log 

(antall 

nyrekrutterte       

Antall pasienter 

inkludert pr 

kalenderår telles 

for hvert 

helseforetak. 

Koordinerende 

forsknings-

ansvarlig 

institusjon 
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grupper som 

mottar 

standard-

behandling 

eller placebo. 

pasienter til 

studien som 

mottar 

helsehjelp i 

spesialist-

helsetjenesten, 

se definisjon 

under punkt 

3.2.) og som 

inngikk i studien 

foregående 

kalenderår    

kvalitetssikrer at 

totalen er korrekt 

ved multi-

senterstudier. 

NIFU beregner 

logaritmen og 

samlet poeng pr. 

helseforetak og 

aggregerer til 

regionalt 

helseforetaksnivå.  

 

 

Testberegning gjennomført av NIFU 

NIFU har sett på uttrekk av data fra Cristin fra årene 2014-2016, med utgangspunkt i 

kategoriene Legemiddelstudier og Andre kliniske studier, jf. definisjonen av hvilke studier som 

skal telles. Testresultatene viser at eksisterende data fungerer godt til å vurdere fordeling, selv 

om det er mangler. Eksempelvis fremkommer ikke utenlandske bidrag og data for antall 

pasienter som inngår i studiene mangler. NIFU har sett på antall bidrag per helseforetak og 

regionale helseforetak og justert for Koordinerende forskningsansvarlig institusjon og 

Forskningsansvarlig institusjon. NIFU har sammenliknet tall med fordeling av publiserings-

/forskningspoeng på regionalt helseforetaksnivå for de siste tre årene (gjennomsnitt).  

 

Totalt 1226 studier inngikk i uttrekket, med i alt 1456 norske deltakelser. Med forbehold om 

kvaliteten på dataene, vil det si at nesten alle studier har deltakelse fra kun én institusjon 

(Tabell 3).  

 

Tabell 3: Andel deltakelse i kliniske behandlingsstudier (% av antall studier) på regionalt 

helseforetaksnivå 

 

Region 2014 2015 2016 Totalt 2014-2016 Forskningspoeng (2014-2016) 

Sør-Øst 57,6 61,5 57,6 59,1 62,6 

Vest 23,9 19,8 20,1 21 18,9 

Midt 12,1 13,8 16,1 14,2 10,4 

Nord 6,4 4,8 6,3 5,7 8,1 

Totalsum 100 100 100 100 100 

 

Tabell 3 viser deltakelser i prosent på regionalt helseforetaksnivå, men det er ikke tatt høyde for 

hvem som koordinerer, eller hvor mange pasienter som deltar i studien. Sammenlignet med 

forskningspoeng på RHF-nivå, er deltakelsene i kliniske studier nokså likt fordelt, men med noe 

lavere deltakelse i regionene Sør-Øst RHF og Nord RHF (og noe høyere deltakelse i regionene 

Vest RHF og Midt RHF). 
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Når vi skal gi konkrete eksempler på hvordan beregningen av poeng for deltakelse i kliniske 

studier skal foregå, kan vi ikke benytte oss av eksisterende data i Cristin. Her finner man per 

dags dato ikke informasjon om antall pasienter. Derfor velger vi å illustrere poengberegningen 

med konstruerte tall (Tabell 4). 

 

Tabell 4: Eksempel på fiktiv poengberegning basert på vekting av foreslått indikator 

 

 Eksempel 1 
Koordinator-

tilskudd 
Antall nye 
pasienter 

Log av 
pasienter 

Sum 
poeng 

Oslo universitetssykehus HF 1 40 1,6 2,6 

Eksempel 2 
Koordinator-

tilskudd 
Antall nye 
pasienter 

Log av 
pasienter 

Sum 
poeng 

Oslo universitetssykehus HF 2 40 1,6 3,6 
Akershus 
universitetssykehus HF  32 1,5 1,5 

Eksempel 3 
Koordinator-

tilskudd 
Antall nye 
pasienter 

Log av 
pasienter 

Sum 
poeng 

Oslo universitetssykehus HF 3 40 1,6 4,6 
Akershus 
universitetssykehus HF  32 1,5 1,5 

St. Olavs Hospital HF  25 1,4 1,4 

Helse Førde HF  4 0,6 0,6 

Helse Bergen HF  19 1,3 1,3 

 

I Tabell 4, eksempel 1 starter Oslo universitetssykehus HF (OUS) en klinisk studie ved eget 

helseforetak med 40 pasienter inkludert i løpet av det første året. For dette gis OUS 1 poeng for 

å ha igangsatt studien. I tillegg gis OUS verdien log av antall pasienter (1,6 poeng). Dermed får 

OUS totalt 2,6 poeng det året.  

 

I eksempel 2 har OUS fremdeles 40 pasienter inkludert i studien, men den er nå utvidet med ett 

helseforetak til fra samme regionale helseforetak. Derfor gis OUS 2 poeng for sin 

koordineringsrolle i stedet for 1 ettersom studien nå er blitt en multisenterstudie innad i 

regionen. Akershus universitetssykehus HF (Ahus) får her 1,5 poeng for sin deltakelse med 32 

pasienter. Vi merker oss her at marginaleffekten av å gå fra Ahus sine 32 pasienter til OUS sine 

40 pasienter er liten – 0,1 poeng.  

 

I eksempel 3 er det også kommet med helseforetak fra regionene Helse Vest RHF og Helse 

Midt-Norge RHF. Studien er blitt en multisenterstudie på tvers av to eller flere regioner og 

derfor får OUS nå 3 poeng for sin koordineringsrolle. Vi ser i eksempel 3 at OUS (med det 

samme antallet pasienter) får to poeng mer enn i eksempel 1, der alle pasienter var rekruttert 

fra OUS. Dette er en ønsket situasjon ettersom flere helseforetak – fra flere regioner – nå er 

inkludert i studien. For Ahus sin del blir poengsummen den samme enten studien foregår innad 

i én region (eksempel 2) eller på tvers av regioner (eksempel 3). Ahus premieres utelukkende 

for sine inkluderte pasienter, mens OUS premieres både ut fra antall pasienter og hvilken type 

koordineringsansvar OUS har i studien.  
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Tabell 4 gjelder for studiens oppstartsår. Neste år vil nye pasienter bli rekruttert og 

helseforetakenes poeng basert på nye pasienter må beregnes på nytt. OUS sitt 

koordineringstilskudd gis ikke i år 2. Dette tilskuddet gis kun det første året. 

 

Innfasing i nasjonalt system for resultatbasert finansiering i 

helseforetakene 

Tallene for poeng for kliniske behandlingsstudier konverteres til forskningspoeng i 

målesystemet, tilsvarende poeng for ekstern finansiering. For 1 mill. kroner (netto 

innbetalinger) fra EU gis 10 poeng og for 1 mill. kroner (netto innbetalinger) fra 

Forskningsrådet gis 1 poeng. Dette gjøres også for doktorgrader, der én doktorgrad gis 3 

poeng.  

 

Som nevnt innledningsvis utgjorde i 2016 vitenskapelig publisering 74 % av samlede poeng i 

målesystemet, doktorgrader 16 % og ekstern finansiering 10 %. Kliniske behandlingsstudier gir 

generelt færre publikasjoner enn mye annen forskningsaktivitet. Dette kan være et argument 

for å vekte disse mer i det resultatbaserte finansieringssystemet. Helse- og 

omsorgsdepartementet foreslår derfor at poeng for kliniske behandlingsstudier skal utgjøre 15 

% av samlede poeng i målesystemet.  

 

Det foreslås at det gjøres simuleringer av hvordan indikatoren vil slå ut i den resultatbaserte 

finansieringen, når data fra begge faktorer foreligger.  

 

I vurderingen av hvilke faktorer som skal være tellende og gi utslag i det resultatbaserte 

finansieringssystemet, har det vært et viktig hensyn at slike økonomiske insentiver ikke 

påvirker prioritering i en ikke-ønskelig retning.  

 

 

Veien videre 

Innledningsvis ble det vist til at det i Statsbudsjettet for 2017 står at det tas sikte på å 

gjennomføre en prøverapportering på antall pågående kliniske behandlingsstudier og antall 

pasienter som deltar i 2017. På grunn av forsinkelser i arbeidet med den nasjonale databasen for 

kliniske behandlingsstudier og at arbeidet med å utvikle indikatoren først kom i gang i år, vil 

ikke dette la seg gjøre. Oppmerksomheten rundt temaet er ikke blitt mindre det siste året og 

det er ønskelig å komme i gang med en rapportering så snart det er tilrådelig.  

Prøverapportering/analyse av data – når og hvordan? 

Det gjennomføres en prøverapportering på indikatoren (inkludert faktor for antall pasienter 

som deltar) i 2018, basert på 2017-tall. På bakgrunn av resultatene vurderes innføring av 

indikatoren fra 2019 dersom den skal baseres på årlige tall, ev. fra 2021 dersom den skal 

baseres på gjennomsnittet av de siste tre årene. For 2019/2020 kan det vurderes om det er 

behov for felles rutiner for rapportering av antall pasienter til Cristin.  

Det foreslås at forskningsansvarlig institusjon rapporterer faktisk antall inkluderte pasienter fra 

helseforetaket ved at Principal Investigator (PI) eller 

forskningsmedarbeider/prosjektkoordinator melder antallet fortløpende 1-2 ganger pr. år. Ved 
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multisenterstudier kvalitetssikrer koordinerende forskningsansvarlig institusjon at totalt antall 

inkluderte pasienter stemmer. Helse- og omsorgsdepartementet vil i samarbeid med Cristin 

utarbeide et Excel-skjema for registrering av deltakende pasienter, inkludert brukerveiledning 

med nærmere forklaring av hvilken informasjon som skal registreres. Skjemaet sendes i god tid 

før rapporteringsfristen. Utfylt skjema sendes Cristin.  

 

Frister/rapporteringssyklus 

Det foreslås samme årlige rapporteringstidspunkt som for øvrig rapportering av publikasjoner. 

For prøverapporteringsåret 2018 settes rapporteringsfristen til 1. juni, dette for å gi 

institusjonene  noe mer tid.   

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

God oppslutning om rapporteringen vil være en ledelsesutfordring på institusjonsnivå 

Innrapportering av antall pasienter som deltar i kliniske behandlingsstudier vil medføre 

ressursbruk i helseforetakene og de regionale helseforetakene. Flere av de beskrevne 

forslagene vil kreve utvidelser eller justeringer av Cristin. Dette gjelder innføring av selve 

indikatoren, tilpasning til et nytt SPREK og innføringen av EU-portalen for 

legemiddelutprøvinger. Det er også behov for å utvide tjenesten som lar helseforetakene hente 

ut informasjon om sine prosjekter fra Cristin  til å omfatte nye parametere som innføres ifm. 

indikatoren. Cristin og REK Nord jobber med en prosjektbeskrivelse for dette arbeidet. Dette 

arbeidet forutsetter finansiering av Helse- og omsorgsdepartementet/de regionale 

helseforetakene. Øvrig innrapportering og beregning av forskningspoeng antas ikke å medføre 

stor økning i ressursbruk.  
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Vedlegg 

 

Mandat for arbeidsgruppe for å utvikle indikator for antall pasienter i 

kliniske behandlingsstudier  

Gitt av Helse- og omsorgsdepartementet 20. desember 2016.  

 

Bakgrunn  

Det er et mål å øke antall kliniske behandlingsstudier og antall pasienter som deltar i kliniske 

behandlingsstudier i helseforetakene. Målsettingen er tydeliggjort i Meld. St. 28 (2014–2015) 

Legemiddelmeldingen. For å nå målet, har departementet signalisert at vi ønsker å innføre 

rapportering på og indikatorer for kliniske behandlingsstudier og spesielt antall pasienter som 

har vært inkludert i kliniske behandlingsstudier i det resultatbaserte målesystemet for forsking 

i helseforetakene. Dette krever en systematisk årlig rapportering på antall pasienter som har 

deltatt i kliniske behandlingsstudier ved helseforetakene og de institusjonene som inngår i det 

resultatbaserte målesystemet for forsking i helseforetakene.  

De etablerte databasene for kliniske behandlingsstudier (SPREK/Cristin nasjonalt og 

Clinicaltrials.gov internasjonalt) inneholder ikke informasjon om faktisk antall inkluderte 

pasienter i en studie. Dette er derfor informasjon som må innhentes eller kvalitetssikres fra en 

enkelte prosjektansvarlige forsker fortrinnsvis basert på rapporterte data om studien etter at 

studien er lukket for rekruttering av pasienter. Informasjon om antall planlagt inkluderte 

pasienter er også lite tilgjengelig i SPREK (ligger som del av tekst i beskrivelse av prosjektet). 

Både antall planlagte og faktisk antall inkluderte pasienter er derfor planlagt registrert i Cristin. 

Videre vil antall kliniske behandlingsstudier og antall pasienter som har deltatt i kliniske 

behandlingsstudier være viktige indikatorer i HelseOmsorg21 Monitor.  

NIFU skal på oppdrag fra HOD gjennomføre årlig rapportering av forskningsresultater i 

helseforetakene, samt å bidra i utviklingsarbeidet med nye indikatorer til målesystemet  

Departementet ser behov for at det etableres en egen arbeidsgruppe for å utvikle indikatorene 

over kliniske behandlingsstudier og antall pasienter som har deltatt i kliniske 

behandlingsstudier, med sikte på å etablere en hensiktsmessig indikator som gir gode 

insentiver i forhold til formålet. Arbeidsgruppen bør være sammensatt av representanter med 

god innsikt i gjennomføring av kliniske behandlingsstudier i sykehusene og nasjonalt 

målesystem for forskningsaktivitet i de regionale helseforetakene. Dette innebærer 

representasjon fra de regionale helseforetakene og helseforetakene, samt NIFU, Cristin og 

REK nord.  

 

Arbeidsgruppens oppgaver:  

1) Foreslå hensiktsmessige indikatorer for å synliggjøre omfanget av kliniske 

intervensjonsstudier i helseforetakene fra databasen, samt foreslå kategorisering etter 

eksempelvis HRCS, type studie (Fase I-IV), pasientpopulasjon (barn/voksne, friske 

frivillige/pasienter, kjønn), finansieringskilde mv.  

 

2) Foreslå en resultatbasert indikator for antall pasienter inkludert i kliniske 

behandlingsstudier. Arbeidet vil omfatte å konkretisere en indikator og hvordan informasjonen 

skal innhentes, rapporteres og kvalitetssikres. Tilgang til datagrunnlag, effektiv ressursbruk og 

en vurdering av insentivvirkninger må tas hensyn til i arbeidet.  
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Deltakere:  

Det opprettes en arbeidsgruppe med representanter fra  

 Helse- og omsorgsdepartementet (leder arbeidet)  

 NIFU  

 De regionale helseforetakene (kliniske støtteenheter)  

 Cristin  

 REK nord  

 

Sekretariatsfunksjonen ivaretas av HOD.  

Arbeidet foreslås ferdigstilt innen 1. mai 2017 

 

Arbeidsgruppens sammensetning 

Maiken Engelstad, HOD  me@hod.dep.no (leder) 

Bjørn Odvar Eriksen,  Helse Nord/UNN Bjorn.Odvar.Eriksen@unn.no 

Anne Mathilde Henden Kvamme,  Helse Vest/ Helse Bergen  

anne.mathilde.henden.kvamme@helse-bergen.no 

Siv Mørkved,  Helse Midt-Norge/St. Olavs hospital  Siv.Morkved@stolav.no  

Øystein Kruger, Helse Sør-Øst RHF Oystein.Kruger@helse-sorost.no 

Kristin Bjordal,  Helse Sør-Øst/OUS KBJ@ous-hf.no 

Fredrik Piro, NIFU fredrik.piro@nifu.no 

Katrine Weisteen Bjerde, CERES k.w.bjerde@ceres.no  

May Britt Rossvoll,  SPREK/REK Nord  may.rossvoll@uit.no  

Nils Olav Refsdal, HOD  nor@hod.dep.no (sekretær) 

Marianne van der Wel, HOD mw@hod.dep.no (sekretær fra september 2017) 
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