
NorCRIN 
Norwegian Clinical Research Infrastructure Network  

Nettverk mellom forskningsstøtteenheter ved de  
6 universitetssykehusene i Norge 



Bakgrunn  
• Ønske om bedre klinisk behandling 
• Ønske om forskningsbasert klinisk behandling 

 
 

Flere pasienter må tilbys deltagelse i kliniske 
studier 
• For å skape ny viten 
• I seg selv et gode 
• Tilgang til ny behandling tidligere 

 



Utfordringer i Norge 
Nedgang i kliniske studier  
 - forskerinitierte og industrifinansierte 
Rekruttering av pasienter og tid for gjennomføring 
 - for få, for sent 
 - for dårlig infrastruktur 
For små studier  
 – for lite forskningssamarbeid nasjonalt og 

internasjonalt 
For få behovsidentifiserte kliniske studier 
 - eks biotilsvarende legemidler 
 

 









Bestilling fra HOD 
 
Koordinering og drift  
St Olav 
 
Sekretariatet etablert 
august 2012 
 
Konsortieavtale 2014, 
revidert  januar 2016 
 
Kontrakt 
Forskningsrådet  
februar 2016 
   



Organisering:  
NorCRIN partnere (blå), referansegrupper (grønn), 
kommunikasjonslinjer til norske myndigheter (rød), 
internasjonale infrastrukturer (grå). 



Hvordan kan NorCRIN  
bidra til å 

øke antall kliniske 
intervensjonsstudier i Norge? 

  



NorCRIN har som hovedmål 

• å styrke og forenkle samarbeidet innen all 
klinisk forskning i Norge 
 

• å bidra til høy kvalitet i forskningen  
 



 
Med NorCRIN forventes følgende 
resultat i Norge 
 

• flere nasjonale, forskerinitierte kliniske studier 
• flere industrifinansierte studier 
• større deltakelse i internasjonale (nordiske/EU) 

studier 
• økt gjennomføringshastighet på kliniske studier 
• økt grunnlag for forskningsbasert klinisk praksis 

 



NorCRIN tilbyr følgende tjenester 
• NorCRIN hjemmeside www.norcrin.no  

 
• Nasjonale prosedyrer for klinisk utprøving av 

legemiddel (SOPs)  
 

• Monitorering av større flerregionale studier 
(nasjonale og internasjonale) 

 
• ICH GCP-rådgiving / ICH GCP-kurs 

 
• Datahåndtering (databaser for elektronisk 

innsamling av data, e-CRF) 
 

http://www.norcrin.no/


NorCRINs bidrag (eks.) 
Før studiestart 
• Delta i studieplanlegging med prosjektledergruppen 
• Utarbeide og innhente samarbeidsavtaler 
• Monitorering og datahåndtering - avtaler og budsjett 
• Elektronisk arkivering av TMF (studiearkiv) 
• Utarbeide ISF (senterarkiv) 
• Kontakte potensielle utprøversentre 
• Utarbeide nettside / informasjon om studien via NorCRIN 

hjemmeside / nyhetsbrev 
Underveis i studien 
• Monitorering 
• Generell rådgiving ved behov 

 
 

 



Eksempler på studier hvor 
NorCRIN har bistått forskerne 

• Ipi4-studien 
OUS, Radiumhospitalet, PI - Steinar Aamdal 
  

• ME-studien 
Haukeland Universitetssjukehus, PI - Olav Mella 
 

• Bytte-studien (Nor-Switch) 
Diakonhjemmet, PI - Tore Kvien 
 

• 19 tverregionale prosjekter tildelt midler via de 
regionale helseforetakene i 2014 og 2016 
 
NorCRIN involvert i 10 av disse  
 



Samarbeid internasjonale nettverk 
• NTA - Nordic Trial Alliance 

 
• ECRIN – European Clinical Research Infrastructure 

Network  
ECRIN  korrespondent- bindeledd mellom ECRIN og 
NorCRIN og legger til rette for kontakt mellom kliniske 
forskere i Europa og Norge 
 

• CRIGH - Clinical Research Initiative for Global Health 
OECD GSF initiativ «Facilitating international cooperation 
in non-commercial clinical trials» 
 
 



Nye oppgaver 2015-2019 
• Øke støttefunksjoner til klinisk forskning ved at det er 

bevilget 40% stilling til hver partner 
 

• Tilpasse nasjonale SOPer til ny EU forordning 
 

• Samarbeid med industri 
 

• Elektronisk CRF 
 

• Prosedyrer for andre intervensjons-studier  
    (ikke legemiddelstudier) 

 

• Kartlegge og beskrive krav til tidligfaseenheter 
 

• Datamanagement 
 



NorCRINs nettside 
 

www.norcrin.no 
 

Utarbeide et 
interaktivt kart 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Interessenter kan søke etter bestemt helseforetak eller terapiområde via NorCRIN sine hjemmesider www.norcrin.no. Alle universitetssykehus sitter på interne «skyggelister» med navn og kontaktinformasjon til interesserte utprøvere innenfor en rekke terapiområder. Disse listene oppdateres flere ganger pr år slik at man sikrer å alltid ha rett kontaktperson tilgjengelig for interessenter. Kontaktinformasjon til aktuell utprøver på enten helseforetak eller innenfor terapiområde fås ved å henvende seg til foretakets oppgitte kontaktperson for kliniske intervensjonsstudier.

http://www.norcrin.no/


Hvem er NorCRINs brukere? 

• Kliniske forskere 
• Forskningsadministrativt personell  
• Pasienter 
• Industri 
• Ledere i sykehusene og i organisasjoner som 

finansierer kliniske forskning, 
• Andre som er engasjert i klinisk forskning i 

Norge 



What’s in it for me? 

 

 
 
 

www.norcrin.no 
 

http://www.norcrin.no/
http://www.norcrin.no/
http://www.norcrin.no/
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