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Datainnsamlingsløsninger

• Enkelt å samle data for studiepersonell

• Enklere samarbeid i multisenterstudier

• Kvalitetssikring av data ved inntasting

• Enkelt å gjøre statistikk i etterkant

• Sikker lagring

• Sporbarhet ved utfylling/endring/retting –audit trail
(GCP krav for legemiddelstudier)

• Tilgjengelige løsninger i Helse Midt-Norge: 
https://helseforskningsportalen.no/
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Case Report Form - CRF

• Studiespesifikt rapporteringsskjema
• Bakgrunnsinformasjon om pasienten

• Data som hentes fra journal 

• Prøvesvar

• Standardiserte spørreskjema eller tester

• Innsamling av data som beskrevet i protokoll

• Fylles ut ved hvert besøk i studien



WebCRF3

• Web-basert, tilgang fra alle enheter med internett

• Utviklet på NTNU

• Studier settes opp av superbruker

• Data hentes ut av WebCRF3 superbruker, SPSS format

• Randomiseringsløsning, blokkrandomisering med mulighet for 
stratifisering og vekting eller minimisering, kan være blindet

• Kan kun fylles ut av studiepersonell

• Internasjonale studier

• Monitoreringsmodul



eFORSK

• Tilgang når man er pålogget Helsenett eller Uninett (vpn)

• Utviklet av Hemit

• Studier settes opp av studiepersonell (selvbetjent løsning)

• Data hentes ut av databaseansvarlig, studiepersonell, Excel format

• Randomiseringsløsning 

• Forskerutfylling av data med mulighet for ePROM skjema

• Kun nasjonale studier –kan finne pasienter i folkeregisteret

• Monitoreringsmodul

• Samtykke gjennom helsenorge.no eller elektronisk postkasse



ePROM

• Er ePROM aktivert når databasen opprettes kan skjema kan bestilles som 
ePROM og sendes via Helsenorge eller sikker digital postkasse for utfylling

• ePROM kan også distribueres via en lenke

• Digital utfylling er tilpasset mobile enheter

• ePROM har mulighet for utsending av papirskjema som håndteres av 
Posten (medfører kostnad) 

• Skjema vil bli synlig for forsker i databasen når personen har besvart 
skjemaet med mulighet for kopi til forskningsobjekt

• Det er mulig å innhente elektronisk samtykke via ePROM, dersom REK-
godkjent 

• Bestilling av skjemautfyllelse kan automatiseres



Fordeler ved de to løsningene

WebCRF3

• Randomisering –ukjent for 
studieledelsen, kan blindes

• Nummerering av studiedeler og 
nummerering av spørsmål

• Hjelp til oppsett sikrer kvalitet

• Automatisk variabelnavn på 
spørsmål

• Mulighet for å legge inn 
kommentarer på ulike nivå

• SPSS format på innsamlede data

eFORSK

• ePROM

• Forgrening av spørsmål (branching) 
med skjulte spørsmål eller 
spørsmålsgrupper definert av regler

• Hente pasienter fra personregisteret

• Elektronisk samtykke



Valg av løsning

WebCRF3

• Internasjonal studie

• Randomisering –ukjent for 
studieledelsen

• Kvalitetssikring av superbruker

• Nedlastet i SPSS med ferdig laget 
syntaks

eFORSK

• Nasjonal studie

• ePROM som kan kombineres med 
papirskjema håndtert av Posten 

• Hente pasienter fra personregisteret

• Elektronisk samtykke



Verdt å legge merke til

Kombinasjoner
• WebCRF3 –randomisering - eFORSK- ePROM og forskerutfylling
• WebCRF3 for randomisering og forskerutfylling - eFORSK for ePROM

• Kontaktskjema finnes på https://www.klinforsk.no/
• Prising av tjenester fra 1. jan 2021

• Neste fagmøte 17. november 
«Bruk av medisinske kvalitetsregister i forskning»

• Neste GCP-kurs 27. november 2020

https://www.klinforsk.no/

