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Avdeling for kreftbehandling (AKB)

• Organisering

Fagseksjoner med ansvar
for ulike krefttyper
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Erfaring med kliniske studier

• Etablert 1995 av 
Stener Kvinnsland og 
Steinar Aamdal
 2 studiesykepleiere

• Stort kontaktnett 
med Utprøvere og 
farmasøytisk industri 
i Norge og utlandet



Kliniske studier er teamarbeide!!!

• 4 Onkologer

• 8 Studiesykepleiere

• 3 Prosjektkoordinatorer

• 1 prosjektmedarbeider 

• 1 Sekretær



Kreftklinikken. 
Henvisende sykehus

Lab, patolog, røntgen, 
REK, SLV, Inven2, 

Personvernombud

Sponsor(firma) 

Prosjektkoor
dinator

Onkolog(er)

Studie 
sykepleiere

Pasient og 
pårørende

Eget studieteam som følger studien



Hva holder vi på med?

• 18 studier som er 
åpne for inklusjon

• 25 studier som er 
lukket for inklusjon, 
men pasientene er i  
behandling/follow
up

• Fordeling, industri-
forskerinitiert: 2:1

Feasibility

Oppstartsmøter

Pasientbehandling 
og logistikk

Svare på Queries

Møter med firma og 
utprøvere

Undervisning osv



Hvem har vi studier med nå?

https://www.google.no/imgres?imgurl=http://www.sachsforum.com/uploads/5/1/9/6/51964431/pci-biotech_orig.png&imgrefurl=http://www.sachsforum.com/5cbpi-pr.html&docid=XIp5F0P3rGrLAM&tbnid=FWN5Nw1ZyRKpHM:&vet=1&w=500&h=500&hl=no&bih=934&biw=1600&ved=0ahUKEwilwb6vybbWAhVKSZoKHRu6BRMQMwhpKDgwOA&iact=c&ictx=1
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjl4svlwvrZAhXI16QKHR-rDuQQjRx6BAgAEAU&url=https://sms-oncology.com/news-and-events/news-and-events-main/cantargia-and-sms-oncology-conclude-agreement-on-implementation-of-clinical-phase-iiia-trial/&psig=AOvVaw0qBKqrf88_2JRnEkGO_hEk&ust=1521622252772130


Utprøvingsenheten

• Poliklinikk og infusjonsenheten

• Nærhet til postoperativ avdeling (<50 meter) med anestesileger

• 4 senger på A-7 (EKG, farmakokinetikk/bivirkninger?)

– 24/7 service

– Patologi/biobank

– CT/MR og eget ultralydapparat for studier

– PET/CT

– Sykehusapotek for produksjon 

– Vaksiner fra avdeling for celleterapi

– Sykehotell



Tidlig fase studier krever nøye monitorering av 
pasienten 



Praktisk gjennomføring - pasientinklusjon

• Pasienthenvisning vurderes og diskuteres om vi har 
noen studie (felles møte hver mandag)

• Studiesykepleier kontakter pasienten

• Pasientinformasjonen sendes med timeavtalen

• Alltid lege og sykepleier tilstede sammen med pasient 
og pårørende.

• Visittkort med kontakttelefon til sykepleier

• Få tid til å tenke seg om før de signerer

• Kan trekke seg fra studien uten å oppgi grunn 



Kommunikasjon om nye studier
«3 veier inn»

Seksjonsleder 
(for aktuelle fagseksjon/krefttype)

Avdelings-
ledelsen
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og forskningsstøtte 

oushfpbfeasibilicru@ous-hf.no

mailto:oushfpbfeasibilicru@ous-hf.no

