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Partnere i AP4 

Institusjon 
 

Rolle 

Akershus universitetssykehus 
 

Leder/prosjektpartner 

Haukeland universitetssykehus 
 

Nestleder/prosjektpartner  

Stavanger universitetssykehus 
 

Prosjektpartner  

St. Olavs hospital 
 

Prosjektpartner  

Oslo universitetssykehus 
 

Prosjektpartner  

Universitetssykehuset i Nord-Norge Prosjektpartner  



Mål 

 
Bidra til å øke antall og kvalitet på kliniske studier i Norge 

 
Gjennom å: 
• Legge til rette for bedre infrastruktur og kommunikasjon innad i-  

og mellom foretak 
 

• Legge til rette for, og koordinere samarbeid mellom akademiske 
forskningsmiljøer ved sykehus, kliniske utprøvingsenheter og 
industri  
 

• Profesjonalisere og forenkle samarbeid i kliniske studier 
 



Brukerrettet leveranse i AP4 

 
Etablere oversikt over relevante partnere og andre interessenter 
 



Brukerrettet leveranse i AP4 

• Etablert dedikerte kontaktpersoner for kliniske studier ved hvert 
universitetssykehus 
– Definerte oppgaver som er felles for universitetssykehusene 
– Lokalkunnskap i «eget hus» og i egen region 

 
 

 



www.norcrin.no 



Brukerrettet leveranse i AP4 

• Etablert dedikerte kontaktpersoner for kliniske studier ved hvert 
universitetssykehus 
 

• Kartlagt kontaktpersoner ved de regionale TTO/CTO 
 



www.norcrin.no 



Brukerrettet leveranse i AP4 

• Etablert dedikerte kontaktpersoner for kliniske studier ved hvert 
universitetssykehus  
 

• Kartlagt kontaktpersoner ved de regionale TTO/CTO 
 

• Kartlagt aktive utprøvere innenfor ulike terapiområder ved alle 
universitetssykehus 

 



Brukerrettet leveranse i AP4 

• Etablert dedikerte kontaktpersoner for kliniske studier ved hvert 
universitetssykehus 
 

• Kartlagt kontaktpersoner ved de regionale TTO/CTO 
 

• Kartlagt aktive utprøvere innenfor ulike terapiområder ved alle 
universitetssykehus 

 
• Kartlagt kontaktpersoner ved flere ikke-universitetssykehus i regionene 
 

 



Brukerrettet leveranse i AP4 

• Etablert dedikerte kontaktpersoner for kliniske studier ved hvert 
universitetssykehus 
 

• Kartlagt kontaktpersoner ved de regionale TTO/CTO 
 

• Kartlagt aktive utprøvere innenfor ulike terapiområder ved alle 
universitetssykehus 

 
• Kartlagt kontaktpersoner ved flere ikke-universitetssykehus i regionene 
 
 
  Oversikt over aktive utprøvere og 
terapiområder ved universitetssykehusene og 
flere ikke-universitetssykehus i Norge 



Nytteverdi for brukere 

Kontaktpersoner ved hvert universitetssykehus kan bistå med å: 
 
• Videreformidle henvendelser fra industrien til aktive utprøvere 

innenfor aktuelle terapiområder internt i helseforetaket eller til 
kontaktpersoner ved andre helseforetak 

 
 
• Videreformidle henvendelser fra forskere til industri med 

forespørsel om samarbeid i forsker-initierte kliniske studier 
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