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o Litt bakgrunn om forskning i Helseplattformen og migreringsaktiviteten

o Hvilke studier må migreres/konverteres/registreres før go-live?
• Litt praktisk rundt migrering av forskningsstudier og pasienttilknytninger

o Spørsmål

Agenda



o 12. november er Helseplattformen St. Olav hospitals journalsystem

o Hva må du som ansatt gjøre for å komme i gang?

o Hvorfor registrere studier i Helseplattformen?
• Avgjørende for å benytte forskningsfunksjonalitet i Helseplattformen, at studietilknytninger er 

synlig for klinikere, forordninger og kontakter kan linkes til studien, ulike varsler knyttet til 
studiepasient, og mye mer

o Fordeler med Helseplattformen for administrasjon av kliniske studier
• Administrativ forskningsstøtte.pptx (helse-midt.no)

o Hva skjer med studier som ikke blir registrert i Helseplattformen?

Tema

https://helseplattformen.helse-midt.no/_layouts/15/WopiFrame2.aspx?sourcedoc=/Forberedelse%20dokumentbibliotek/Kommunikasjon/Redigerte%20informasjonspakker/Arkiv%20redigerte%20uten%20layout/Administrativ%20forskningsst%C3%B8tte.pptx&action=default&DefaultItemOpen=1


Regional plan for konvertering/migrering/registrering
av forskningsstudier og pasienttilknytninger

Hanna Sulimahn



Hva er forskningsapplikasjonen/modulen i Helseplattformen? 

•Opprette forskningsstudieoppføring
•Knytte pasienter til studien
•Knytte kontakter og forordninger til studien
•Rekruttere pasienter

•Varsler til studieteam
•Varsel om innleggelser
•Varsel om endring av time

•Forskningsfakturering



o Forskningsapplikasjonen støtter gjennomføringen av kliniske studier, gir 
informasjon til klinikere om studien og pasienter som deltar i studier og 
hjelper med rekruttering av studiepasienter

o Helseplattformen har også rapporteringsverktøy for feasibility analyse og 
uttrekk av data til andre systemer

o Forskningsapplikasjonen er ikke en CRF (Case Report Form)
• Helseplattformen er en pasientjournal, så vi lagrer ikke data som ikke er relevant for helsehjelp

• Kun forskningsdata som også er relevant for helsehjelp skal registreres

• Prosjektansvarlig må gjøre en kliniske vurdering av om dataene er relevant for helsehjelp

• Rene forskningsdata vil forstatt være lagret i de samme systemer som du bruker i dag

Forskningsapplikasjonen i Helseplattformen - fordeler



o Alle kliniske behandlingsstudier som er aktive per 11.10.22, som er REK-godkjente, 
og har pasienter med studiestatus inkludert skal registreres før go-live
• Klinisk behandlingsstudie – legemiddelstudie
• Klinisk behandlingsstudie-annen klinisk intervensjonsstudie (deltagerne er pasienter)

o Hva med andre studier?
o Andre studiekategorier kan også registreres før go-live

• Annen intervensjonsstudie (deltagerne er ikke pasienter)
• Observasjonsstudie

Referanseår er 2019 jf. Helseplattformens gevinstmål forskning

Hvilke studier skal registreres i Helseplattformen før 12.11?



Definisjon - klinisk behandlingsstudie

Om programmet – Program for klinisk behandlingsforskning (rhf-forsk.org)

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) skal det gjennomføres årlig rapportering i helseforetakene 
på antall nye pasienter inkludert i kliniske behandlingsstudier. 

Kliniske behandlingsstudier er i denne sammenheng definert som «Kliniske behandlings- og rehabiliteringsstudier 
som kan påvirke pasientforløpet til forskningsdeltakerne, og som var åpne for inklusjon».
Om rapporteringen - Cristin

https://kliniskforskning.rhf-forsk.org/om-programmet/
https://www.cristin.no/behandlingsstudier/om-rapporteringen/index.html


Definisjon - Klinisk studie

o Definisjon av en klinisk studie jf. HODs Nasjonal handlingsplan for kliniske 
studier 2021-2025 : "En klinisk studie er en utprøving av et medisinsk utstyr, 
en teknologi, et legemiddel, eller en behandlings- eller 
rehabiliteringsmetode på mennesker"

o https://www.regjeringen.no/contentassets/59ffc7b38a4f46fbb062aecae50e
272d/207035_kliniske_studier_k6_b.pdf

o Regjeringens mål for handlingsplanen:
• Andelen pasienter i spesialisthelsetjenesten som deltar i kliniske studier er 5 prosent i 2025

• Antall kliniske studier er doblet i perioden 2021-2025

• Dette forutsetter en årlig vekst i antall studier på om lag 15 prosent. 

https://www.regjeringen.no/contentassets/59ffc7b38a4f46fbb062aecae50e272d/207035_kliniske_studier_k6_b.pdf


Gevinstmål for HMN i Helseplattformen

Spesialisthelsetjenesten - Forskning (helse-midt.no)

oppdragsdokument-2022-hmn-endelig-10jan.pdf (regjeringen.no)

https://helseplattformen.helse-midt.no/Gevinstrealisering/Administrativt%20innhold%20-%20Gevinstrealisering/M%C3%85%20IKKE%20FLYTTES/Visninger%20PDF/S-Forskning.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/bd8a11644b744dec8a8dc452794000e4/oppdragsdokument-2022-hmn-endelig-10jan.pdf


Verktøy for gevinstrealisering –
rekruttering via BPA og HelsaMi



o Alle som skal delta i aktiviteten har fått tilsendt hjelpeskjema for hva som 
skal registreres i Helseplattformen, Hyperspace PRD

o I «studievedlikehold» – opprette en ny forskningsstudieoppføring

o En må ha tilgang til pasientliste for studien med info om dato for ulike 
studiestatuser (inkludert, fullført, ev. andre statuser)

o En må vite hvem som er deltakere i studieteamet (fra St. Olavs hospital);  
hovedutprøver/prosjektleder, studiekoordinator, studiesykepleier etc

o Når studien er aktivert kan en søke opp pasienter via «forskningsstudier» og 
gjøre en tilknytning mellom pasient og studie ved å legge til studien for den 
aktuelle pasienten og legge til dato for når pasienten ble inkludert, ev. også 
fullførte studien.

Hva betyr det å konvertere/migrere/registrere studier og 
pasienttilknytninger?



Opprette en forskningsstudieoppføring

o Hver studie må ha en forskingsstudieoppføring og den må opprettes før 
pasienter kan inkluderes

o Denne oppføringen innholder den viktigiste informasjonen for studien, som 
for eksempel navnet, studieteamet og beskrivelsen

o Studieteamene oppretter oppføringen selv



o Start med å finne dokumentasjon om studien du har lagret andre steder 
(studiepermer (ISF), låste skap, sikre filområder, Elements etc.) og overfør 
info til Hjelpeskjemaet.

o NB! Hvis du starter å fylle ut forskningsstudieoppføringen før 19.10.22 vil 
feltene se litt annerledes ut enn etter 19.10.22 (pga versjonsoppgradering
av Epic til May22-versjon) 

o Felt uthevet i gult i hjelpedokumentet må fylles ut.

o Feltet for dato for når studien er avsluttet kan naturligvis ikke fylles ut før 
studien faktisk er avsluttet (selv om det er gult), men når studien er 
avsluttet må du gå tilbake i studievedlikehold og fylle ut denne datoen.

Hjelpeskjema for hva som skal registreres i en 
forskningsstudieoppføring i Helseplattformen



o Husk at klinikkens ansvarlige for aktiviteten er ansvarlig for at alle studier 
som skal registreres fra egen klinikk blir migrert før go-live!

o Det finnes mange forskning superbrukere du kan spørre om hjelp.

o Hjelpedokumenter for registrering av forskningsstudieoppføring

o Ny versjon av Epic Hyperspace PRD 19.10.22
• Hjelpedokumentene har to versjoner – t.o.m. 18.10.22 og May22 f.o.m. 19.10.22

o Hvem må føres opp under brukere og klinikere?
o Delegasjonsskjema – hvilke personer skal kunne opprette nye forskningsstudieoppføringer, knytte pasienter til 

studien, sende ut rekrutteringsforespørsler, mm

o Hvis studien benytter tjenester fra forskningspostens poliklinikk må alle studiesykepleierne derfra være oppført 
som studiekoordinatorer i forskningsstudieoppføringen

12. november er Helseplattformen 
St. Olav hospitals journalsystem



Opprette en forskningsstudieoppføring

o Registrering av en klinisk studie i Helseplattformen

• Studienavn: Kortnavn og eventuelt et 
akronym

• Studiekode: REK nr + evt suffiks
• Studietype:

• Klinisk behandlingsstudie –
legemiddelstudie

• Observasjonsstudie
• Klinisk behandlingsstudie-annen 

klinisk intervensjonsstudie 
(deltagerne er pasienter)

• Annen intervensjonsstudie 
(deltagerne er ikke pasienter)

• Beskrivelse: Studiens fulle, offisielle 
navn (på originalspråk) og en kort 
beskrivelse av studien.



Opprette en forskningsstudieoppføring

• Angi alle involverte i 
studieteamet som studiebrukere

• Studiekalender: genererer en 
pasientspesifikk tidslinje med 
datoer for studiebesøk

• For legemiddelstudier i onkologi: 
en litt annen arbeidsflyt brukes for 
å knytte en pasient til en onkologi 
kjemoterapiprotokoll i en klinisk 
studie



o FORSK01-kurs for forskningsbrukere i Helseplattformen

o Har du hatt tilgang til dagens Doculive?

o Andre kurs? Sykepleier poliklinikk (Helse10), rapportering

o Delta på worksshops for migrering/registrering av forskningsstudier

Hvilken opplæring trenger jeg?



o Manuell migrering av forskningsstudier og pasienttilknytninger

o Tilgang gis til de som klinikkenes ansvarlige melder på Manuell migrering av 
forskningsstudier (helse-midt.no)

o Nødvendige tilganger er gitt, men de er ikke nødvendigvis de samme tilgangene som du 
skal ha fra 12. november – kanskje må du velge jobb «Forskningskoordinator HF» når du 
logger inn

o Foregår fra nå fram til 11. November

o Teams oppstarts/infomøte 18. Oktober

o De som vet hva de skal gjøre/har deltatt på workshops i mars/april fortsetter der de slapp

o Hjelpedokumenter for hva som skal fylles ut i en forskningsstudieoppføring, 
delegasjonsliste, pasientlister med inklusjonsdato

o Sjekklister for klinikkens ansvarlige – hvilke studier har vi i vår klinikk, hvilke av dem må 
registreres før 12.11? Hvordan sjekke det som er registrert?

Hva skjer før go-live 12. november?

https://kurs.helse-midt.no/Sider/Manuell-migrering-av-forskningsstudier.aspx


o Kick-off : 18.10 kl 08:30-09:30

o Frivillige Teams supportmøter:

o 18.10 09:30-14:00

o 19.10 09:00-11:30

o 24.10 09:30-11:30

o 25.10 12:00-13:30 

o 9.11 12:00-14:00

Teams-møter for kick-off og support for manuell 
migrerning av forskningsstudier og pasienttilknytninger



Lederdashbord  - kliniske studier per klinikk pr. 30.09



Kunnskapsbasen

Her vil skjema for forskningsbestillinger komme.
Her finner du kunnskapsartikler og brukerveiledninger.

Her meldes feil via superbrukere.



o Mye av det du trenger for å gjennomføre studien i Helseplattformen krever 
spesialbygg av applikasjons- eller rapporteringsanalytikere.

o Dette bestilles via egne skjema under forskningsforespørsler i 
Kunnskapsbasen (ikke ferdig ennå).

o Behovet for type spesialbygg kan avhenge av studiens kompleksitet.

o Noe er raskt og enkelt å bygge mens annet er komplisert og tidkrevende og 
kan kreve dialog med bestiller og en del testing.

o Dere er de første som tar i bruk forskningsapplikasjonen i Helseplattformen 
og det er mye vi ikke har fått testet ut ennå – ha tålmodighet med oss.

Forskningsbestillinger i Kunnskapsbasen



o Smarttekster
o Pasientrettet studiebeskrivelse
o Forskningssamtykkeskjema
o Spørreskjema
o Studielegemidler
o Grouper for kontraindiserte legemidler
o Nye studiespesifikke analysepakker (utenom standard analyser)
o Tilgang for studiemonitor
o Studieprotokoller (onkologiske eller ikke-onkologiske)
o BestePraksis anbefaling (BPA) for rekruttering’
o Rapport til bruk for rekruttering via HelsaMi
o Kontraindiserte legemidler
o Datauttrekk

Forskningsbestillinger - eksempler



Spørsmål?



o Skal studien min registreres i Helseplattformen?

o Min studie har >100 inkluderte pasienter – må jeg tilknytte en og en pasient 
manuelt? Nei, det kan også gjøres via import.

o Hvor langt tilbake i tid skal vi registrere studier fra?

o 2019 er et «nullpunktsår» for sammenligning av aktivitet, antall studier, 
antall tilknyttede pasienter

o Hva regnes som en aktiv inklusjonsstatus i Helseplattformen?
• «Samtykket i screening» og «Inkludert»

• Første dato for en av disse føres opp som startdato for den enkelte studiedeltaker

Vanlige spørsmål



o St. Olav er forskningsansvarlig institusjon når pasienter fra St. Olavs hospital 
inkluderes eller pasientdata dokumenteres i Helseplattformen

o Hovedutprøver/prosjektleder og studiekoordinator må være ansatt ved St. 
Olav 

o NTNU-ansatte må delegere oppgaver eller skaffe seg St. Olavs ansettelse

Problemstilling: Studien "eies" av NTNU men St. Olav-
pasienter er inkludert





• Arbeidsflyter
• Opprette forskningsstudieoppføring

• Knytte pasienter til studien

• Knytte kontakter og forordninger til studien

• Rekruttere pasienter

• Varsler til studieteam

• Varsel om innleggelser

• Varsel om endring av time

• Forskningsfakturering

• Feasibility



Arbeidsflyt  - Opprette en forskningsstudieoppføring



Opprette en forskningsstudieoppføring

o Hver studie må ha en forskingsstudieoppføring og den må opprettes før 
pasienter kan inkluderes

o Denne oppføringen innholder den viktigiste informasjonen for studien, som 
for eksempel navnet, studieteamet og beskrivelsen

o Studieteamene oppretter oppføringen selv

o Her finnes det et hjelpedokument som kan forhåndsutfylles elektronisk og 
tekst derfra kan deretter limes inn i de ulike feltene når det opprettes en ny 
forskningsstudieoppføring i «studievedlikehold»



Opprette en forskningsstudieoppføring

o Registrering av en klinisk studie i Helseplattformen

• Studienavn: Kortnavn og eventuelt et 
akronym

• Studiekode: REK nr + evt suffiks
• Studietype:

• Klinisk behandlingsstudie –
legemiddelstudie

• Observasjonsstudie
• Klinisk behandlingsstudie-annen 

klinisk intervensjonsstudie 
(deltagerne er pasienter)

• Annen intervensjonsstudie 
(deltagerne er ikke pasienter)

• Beskrivelse: Studiens fulle, offisielle 
navn (på originalspråk) og en kort 
beskrivelse av studien.



Opprette en forskningsstudieoppføring

• Angi alle involverte i 
studieteamet som studiebrukere

• Studiekalender: genererer en 
pasientspesifikk tidslinje med 
datoer for studiebesøk

• For legemiddelstudier i onkologi: 
en litt annen arbeidsflyt brukes for 
å knytte en pasient til en onkologi 
kjemoterapiprotokoll i en klinisk 
studie



Opprette en forskningsstudieoppføring

• Angi om studien skal være synlig i 
HelsaMi for pasienter som har 
tilknytning til studien

• Rekrutteringsforespørsler kan 
sendes i HelsaMi

• Pasientrettet navn og beskrivelse 
vises i HelsaMi



Arbeidsflyt  - Knytte pasienter til studien



o Pasienter knyttes til 
forskningsstudieoppføringen 

o I Forskningsstudier
aktiviteten ser du også alle 
studiene pasienten har en 
tilknytning til 

o Tilknytningen er for alle 
pasienter assosierte med 
studien, også de som ikke 
ble inkluderte

Knytte pasienter til studien



1. Status må registreres
2. Inklusjonsstart registreres når pasienten er inkludert i studien
3. Deltaker ID – bruk studiespesifikt format
4. Pasientspesifikke koordinatorer – kan være nyttig studier med flere koordinatorer 

der hver koordinator har ansvar for en undergruppe av pasienter



o Aktive statuser:
• Samtykket – i screening
• Inkludert

o Før samtykke statuser:
• Identifisert
• Interessert
• Venter på samtykke

o Inaktive statuser:
• Uegnet – oppfylte ikke alle kriterier
• Avslått
• Fullført
• Diskvalifisert
• Trukket seg - etter inkludert
• Trukket seg - etter samtykke før inkludert

De ulike statusene en pasient kan ha i en studie



o Forskningsikon viser at 
pasienten har en aktiv status i 
én eller flere studier

o Ikonet vises ikke for 
observasjonsstudier

o Brukere kan klikke på ikonet for 
informasjon om studien, f.eks. 
hovedutprøver eller 
prosedyrer for avblinding

Forskningsikon

• NB! I november 21 ble forskningsikonet erstattet av et mer synlig ikon og 
tekst ‘Forskningsdeltaker’ med gul utheving i storyboard

• Dette er endret etter at demovideoer ble innspilt og skjermbilder fra 
Hyperspace ble lagt til i denne presentasjone

Før nov 21

Etter nov 21



o Studiekalender 
kan brukes for å  
opprette 
pasientspesifikk 
tidslinje

o Denne 
funksjonaliteten 
brukes bare for 
noen få utvalgte 
studier ved go-live

Tidslinje



Arbeidsflyt  - Knytte kontakter og forordninger til studien



o Kontakter som er relatert til en studie må knyttes til studien
• Brukes for forskningsfakturering

• Gis et forskningsikon i Journalgjennomgang

• Gjør det mulig å kjøre rapporter over forskningskontakter

o Deretter velges en kategori for kontakten – betydning for rapportering og 
ruting av fakturering
• Delt fakturering studien/det offentlige

• Fakturer det offentlige

• Fakturer studien

Knytte kontakter og forordninger til studien



Arbeidsflyt  - Rekruttere pasienter til studier



o Helseplattformen kan hjelpe deg å øke eller forenkle rekrutteringen av 
pasienter gjennom forespørsler som vises direkte til klinikere og pasienter 
basert på informasjon i journalen

o Ulike verktøy man kan bruke for å rekruttere pasienter til studier
• BestePraksis Anbefaling (BestPractice Advisory, BPA)

• Innbyggerportalen HelsaMi

Rekruttere pasienter



o Analytikere bygger 
studiespesifikke BPAer etter 
bestilling fra studieteamet

o I kontakter som oppfyller 
kriteriene som man har angitt 
i BPAen vil klinikeren få opp 
en BPA

o Klinikeren kan diskutere 
studien med pasienten og 
angi om pasienten er 
interessert i å delta i studien 
eller ikke

BestPractice Advisory = BestePraksis Anbefaling = BPA



o Studieteamet mottar en 
InBasket melding hvis en 
pasient er interessert

o Detaljer i meldingen:
1. Når og hvordan BPAen ble 

besvart
2. Når BPAen ble utløst
3. Brukeren
4. Hva som skjedde med 

BPAen
5. Hvilke kriterier som utløste 

BPAen
6. Eventuelle andre studier 

pasienten har en 
tilknytning til  

Melding til studieteamet



o En annen måte å rekruttere pasienter er å sende rekrutteringsforespørsler 
direkte til pasienter basert på et automatisk søk i journalen

o Pasienten får et varsel om at han har en ny melding i HelsaMi

o Når han logger på HelsaMi ser han at det er en studie som kan passe for ham

Rekruttering i HelsaMi



o Pasienten kan angi om 
han ønsker å motta 
forespørsler om studier i 
HelsaMi

o Oversikt over studier de 
har en tilknytning til 

o Forespørsler om nye 
studier

Kliniske studier i HelsaMi



o Studieteamet får 
en melding når 
pasienten har 
svart

1. Hva og når 
pasienten har 
svart

2. Eventuelle andre 
studier 
pasienten har en 
tilknytning til 

Melding til studieteamet



Bruk passordet Demo2021 for å se videoene

o Rekruttering ved hjelp av BestPractice Advisory (BPA)

o Rekruttering ved hjelp av HelsaMi

Rekruttere pasienter - demovideoer

https://vimeo.com/503004696/b05d58dfa5
https://vimeo.com/503026580


Ulike varsler til studieteamet



o Studieteamet kan få varsler dersom:
• En studiepasient ankommer akuttmottaket eller blir lagt inn på sykehus

• En studiepasient dør

• En avtale knyttet til en studie blir endret, avbestilt eller pasienten møter ikke opp

o Med varslinger kan studieteamet følge opp pasienter på en enkel måte

o Hvert studieteam kan velge om de ønsker å bruke denne funksjonaliteten

Varsler til studieteamet



Varsel ved endring av time

Studiekoordinatoren ser at det er nye 
avtalenotifikasjoner i innboksen

Trykk på «Avtalenotifikasjon» 
for å åpne meldingene



Varsel ved endring av time

Informasjon om opprinnelig og ny avtale



Varsel ved ankomst akuttmottak eller innleggelse

o Varsel sendes dersom en studiepasient ankommer et akuttmottak eller 
legges inn på sykehus

o Sendes også for pasienter som endret status til fullført siste 30 dager

o Varsel sendes til alle brukere som er oppgitt i studieoppføringen 



Varsel ved ankomst akuttmottak eller innleggelse

• Studieteamet 
mottar 
informasjon om 
innleggelsen

• Vurdere om 
dette skal 
meldes som en 
AE/SAE



Varsel dersom en studiepasient dør

o Dersom status for pasient endres fra levende til død (eller motsatt)

o Studiepasienter med aktiv status i studien

o Varsel sendes til pasientspesifikk studiekoordinator 

o Varsel sendes ikke til hovedutprøver



Varsel dersom en studiepasient dør



Forskningsfakturering



o Studiesponsorer betaler ofte for en 
del eller alt av takster og prosedyrer i 
studier

o Studieteamet må forsikre at takstene 
er fordelt riktig

o Du trenger bare å gjøre en detaljert 
gjennomgang for de besøkene som 
har delt fakturering

o Fakturagrunnlag behandles i et 
annet system som i dag

Forskningsfakturering



o Timen kan knyttes til en studie og 
tildeles en kategori

o Fakturer det offentlige – takstene 
vil ikke bli gjennomgått av 
studiekoordinator før fakturering, 
ingenting belastes studien

o Fakturer studien – takstene vil bli 
belastet studien uten at takstene 
vil bli gjennomgått av 
studiekoordinator 

o Delt fakturering studien/det 
offentlige - takstene blir 
gjennomgått av 
studiekoordinator før fakturering, 
men pasienten vil kunne betale 
egenandel med det samme

Studietilknytning og kategorivalg



o Kategorien som er valgt for en pasientkontakt bestemmer hvordan takstene 
i kontakten rutes
• Fakturer det offentlige – takstene vil ikke bli gjennomgått av studiekoordinator før fakturering, 

ingenting belastes studien

• Fakturer studien – takstene vil bli belastet studien uten at takstene vil bli gjennomgått av 
studiekoordinator 

• Delt fakturering studien/det offentlige - takstene blir gjennomgått av studiekoordinator før 
fakturering, men pasienten vil kunne betale egenandel med det samme

o Forskningskoordinatoren tar ut rapport

o Korrigering av takster

o Merk som gjennomgått

Forskningsfakturering



o Forskningskoordinator tar ut rapport over pasienter med 
behov for fakturagjennomgang

Rapport – pasienter med behov for fakturagjennomgang



o Koordinatoren går gjennom alle besøkene som har delt fakturering og sjekker 
at alle takster faktureres riktig og gjør eventuelle korreksjoner 

Gjennomgang og korrigering



o Du kan ta ut rapporter over alle takster knyttet til din studie

Oversikt over takster



Dashbord og rapporter



Dashbord og rapporter – for forskere – i sanntid

Når du er oppført 
som medlem av 
studieteamet i en 
forskningsstudie-
oppføring kan du 
kjøre rapporter for 
‘dine’ studier.

Du vil ikke kunne 
ta ut rapporter fra 
en studie hvis du 
ikke er oppført i 
studieteamet.



Andre dashbord – lederdashbord – i sanntid



Andre dashbord – lederdashbord – trender over tid



Feasibility – analyse av gjennomførbarhet



o SlicerDicer er et selvhjelpsverktøy for å analysere store sett med data. Vi 
kan bruke SlicerDicer til blindet mulighetsanalyse - som 
rekrutteringsstøtte til forskning

o Før du bestemmer deg for å starte en ny studie, kan du kjøre et 
SlicerDicer-søk for å vurdere hvor gjennomførbart eller mulig det er å 
identifisere tilstrekkelig grunnlag i pasientdata fra en gitt kohort eller 
pasientpopulasjon for å støtte den foreslåtte studien

Feasibility – analyse av gjennomførbarhet



Feasibility – analyse av gjennomførbarhet



o Verktøyet tillater deg å «slice and dice» med rapportkriterier

o Standard filtre i SlicerDicer vil dekke mange mulige kvalifikasjonskriterier. Noen 
kriterier vil sannsynligvis ikke være tilgjengelig, men du kan be 
rapporteringsteamet om å opprette nye kriterier

Bruk av SlicerDicer



o Rapportresultatene er basert på standard sikkerhetstilganger, derfor har 
ikke sluttbrukere tilgang til å se informasjon som identifiserer en pasient, for 
pasienter de ikke har et etablert forhold til, som ikke er «mine pasienter»

o Rapportresultatene viser antall pasienter som oppfyller grunnleggende 
kriterier. Det betyr at du ikke kan se på detaljer som lar deg identifisere en 
pasient, f.eks. navn. Du får ikke ekstakte tall for populasjoner med færre enn 
10 pasienter

Personvern



Oppsummering



o Forskningsfunksjonaliteten i Helseplattformen fokuserer på samhandling 
mellom klinikere, administrative støttefunksjoner for studieteam og 
rapportering av strukturert data

o Som sluttbruker av systemet, vil du:
• Opprette nye forskningsstudieoppføringer

• Knytte pasienter til studier

• Knytte kliniske data, som kontakter eller forordninger, til studier

• Gjennomgå forskningsfakturering

E du klar?

Oppsummering



Arbeidsflyt  - Knytte pasienter til studien

• Skjermbilder

• Demovideo (fjernet fra denne presentasjonen)



o Pasienter knyttes til 
forskningsstudieoppføringen 

o I Forskningsstudier
aktiviteten ser du også alle 
studiene pasienten har en 
tilknytning til 

o Tilknytningen er for alle 
pasienter assosierte med 
studien, også de som ikke 
ble inkluderte

Knytte pasienter til studien



1. Status må registreres
2. Inklusjonsstart registreres når pasienten er inkludert i studien
3. Deltaker ID – bruk studiespesifikt format
4. Pasientspesifikke koordinatorer – kan være nyttig studier med flere koordinatorer 

der hver koordinator har ansvar for en undergruppe av pasienter



o Aktive statuser:
• Samtykket – i screening
• Inkludert

o Før samtykke statuser:
• Identifisert
• Interessert
• Venter på samtykke

o Inaktive statuser:
• Uegnet – oppfylte ikke alle kriterier
• Avslått
• Fullført
• Diskvalifisert
• Trukket seg - etter inkludert
• Trukket seg - etter samtykke før inkludert

De ulike statusene en pasient kan ha i en studie



o Forskningsikon viser at 
pasienten har en aktiv status i 
én eller flere studier

o Ikonet vises ikke for 
observasjonsstudier

o Brukere kan klikke på ikonet for 
informasjon om studien, f.eks. 
hovedutprøver eller 
prosedyrer for avblinding

Forskningsikon

• NB! I november 21 ble forskningsikonet erstattet av et mer synlig ikon og 
tekst ‘Forskningsdeltaker’ med gul utheving i storyboard

• Dette er endret etter at demovideoer ble innspilt og skjermbilder fra 
Hyperspace ble lagt til i denne presentasjone

Før nov 21

Etter nov 21



o Studiekalender 
kan brukes for å  
opprette 
pasientspesifikk 
tidslinje

o Denne 
funksjonaliteten 
brukes bare for 
noen få utvalgte 
studier ved go-live

Tidslinje



Arbeidsflyt  - Knytte kontakter og forordninger til studien

• Skjermbilder

• Demovideo (fjernet fra denne presentasjonen)



o Kontakter som er relatert til en studie må knyttes til studien
• Brukes for forskningsfakturering

• Gis et forskningsikon i Journalgjennomgang

• Gjør det mulig å kjøre rapporter over forskningskontakter

o Deretter velges en kategori for kontakten – betydning for rapportering og 
ruting av fakturering
• Delt fakturering studien/det offentlige

• Fakturer det offentlige

• Fakturer studien

Knytte kontakter og forordninger til studien



Arbeidsflyt  - Rekruttere pasienter til studier

• Skjermbilder

• Demovideo (fjernet fra denne presentasjonen)



o Helseplattformen kan hjelpe deg å øke eller forenkle rekrutteringen av 
pasienter gjennom forespørsler som vises direkte til klinikere og pasienter 
basert på informasjon i journalen

o Ulike verktøy man kan bruke for å rekruttere pasienter til studier
• BestePraksis Anbefaling (BestPractice Advisory, BPA)

• Innbyggerportalen HelsaMi

Rekruttere pasienter



o Analytikere bygger 
studiespesifikke BPAer etter 
bestilling fra studieteamet

o I kontakter som oppfyller 
kriteriene som man har angitt 
i BPAen vil klinikeren få opp 
en BPA

o Klinikeren kan diskutere 
studien med pasienten og 
angi om pasienten er 
interessert i å delta i studien 
eller ikke

BestPractice Advisory = BestePraksis Anbefaling = BPA



o Studieteamet mottar en 
InBasket melding hvis en 
pasient er interessert

o Detaljer i meldingen:
1. Når og hvordan BPAen ble 

besvart
2. Når BPAen ble utløst
3. Brukeren
4. Hva som skjedde med 

BPAen
5. Hvilke kriterier som utløste 

BPAen
6. Eventuelle andre studier 

pasienten har en 
tilknytning til  

Melding til studieteamet



o En annen måte å rekruttere pasienter er å sende rekrutteringsforespørsler 
direkte til pasienter basert på et automatisk søk i journalen

o Pasienten får et varsel om at han har en ny melding i HelsaMi

o Når han logger på HelsaMi ser han at det er en studie som kan passe for ham

Rekruttering i HelsaMi



o Pasienten kan angi om 
han ønsker å motta 
forespørsler om studier i 
HelsaMi

o Oversikt over studier de 
har en tilknytning til 

o Forespørsler om nye 
studier

Kliniske studier i HelsaMi



o Studieteamet får 
en melding når 
pasienten har 
svart

1. Hva og når 
pasienten har 
svart

2. Eventuelle andre 
studier 
pasienten har en 
tilknytning til 

Melding til studieteamet



Bruk passordet Demo2021 for å se videoene

o Rekruttering ved hjelp av BestPractice Advisory (BPA)

o Rekruttering ved hjelp av HelsaMi

o Forskningskoordinator

Rekruttere pasienter - demovideoer

https://vimeo.com/503004696/b05d58dfa5
https://vimeo.com/503026580


Ulike varsler til studieteamet

• Skjermbilder



o Studieteamet kan få varsler dersom:
• En studiepasient ankommer akuttmottaket eller blir lagt inn på sykehus

• En studiepasient dør

• En avtale knyttet til en studie blir endret, avbestilt eller pasienten møter ikke opp

o Med varslinger kan studieteamet følge opp pasienter på en enkel måte

o Hvert studieteam kan velge om de ønsker å bruke denne funksjonaliteten

Varsler til studieteamet



Varsel ved endring av time

Studiekoordinatoren ser at det er nye 
avtalenotifikasjoner i innboksen

Trykk på «Avtalenotifikasjon» 
for å åpne meldingene



Varsel ved endring av time

Informasjon om opprinnelig og ny avtale



Varsel ved ankomst akuttmottak eller innleggelse

o Varsel sendes dersom en studiepasient ankommer et akuttmottak eller 
legges inn på sykehus

o Sendes også for pasienter som endret status til fullført siste 30 dager

o Varsel sendes til alle brukere som er oppgitt i studieoppføringen 



Varsel ved ankomst akuttmottak eller innleggelse

• Studieteamet 
mottar 
informasjon om 
innleggelsen

• Vurdere om 
dette skal 
meldes som en 
AE/SAE



Varsel dersom en studiepasient dør

o Dersom status for pasient endres fra levende til død (eller motsatt)

o Studiepasienter med aktiv status i studien

o Varsel sendes til pasientspesifikk studiekoordinator 

o Varsel sendes ikke til hovedutprøver



Varsel dersom en studiepasient dør



Forskningsfakturering

• Skjermbilder

• Demovideo (fjernet fra denne presentasjonen)



o Studiesponsorer betaler ofte for en 
del eller alt av takster og prosedyrer i 
studier

o Studieteamet må forsikre at takstene 
er fordelt riktig

o Du trenger bare å gjøre en detaljert 
gjennomgang for de besøkene som 
har delt fakturering

o Fakturagrunnlag behandles i et 
annet system som i dag

Forskningsfakturering



o Timen kan knyttes til en studie og 
tildeles en kategori

o Fakturer det offentlige – takstene 
vil ikke bli gjennomgått av 
studiekoordinator før fakturering, 
ingenting belastes studien

o Fakturer studien – takstene vil bli 
belastet studien uten at takstene 
vil bli gjennomgått av 
studiekoordinator 

o Delt fakturering studien/det 
offentlige - takstene blir 
gjennomgått av 
studiekoordinator før fakturering, 
men pasienten vil kunne betale 
egenandel med det samme

Studietilknytning og kategorivalg



o Kategorien som er valgt for en pasientkontakt bestemmer hvordan takstene 
i kontakten rutes
• Fakturer det offentlige – takstene vil ikke bli gjennomgått av studiekoordinator før fakturering, 

ingenting belastes studien

• Fakturer studien – takstene vil bli belastet studien uten at takstene vil bli gjennomgått av 
studiekoordinator 

• Delt fakturering studien/det offentlige - takstene blir gjennomgått av studiekoordinator før 
fakturering, men pasienten vil kunne betale egenandel med det samme

o Forskningskoordinatoren tar ut rapport

o Korrigering av takster

o Merk som gjennomgått

Forskningsfakturering



o Forskningskoordinator tar ut rapport over pasienter med 
behov for fakturagjennomgang

Rapport – pasienter med behov for fakturagjennomgang



o Koordinatoren går gjennom alle besøkene som har delt fakturering og sjekker 
at alle takster faktureres riktig og gjør eventuelle korreksjoner 

Gjennomgang og korrigering



o Du kan ta ut rapporter over alle takster knyttet til din studie

Oversikt over takster



Dashbord og rapporter



Dashbord og rapporter – for forskere – i sanntid

Når du er oppført 
som medlem av 
studieteamet i en 
forskningsstudie-
oppføring kan du 
kjøre rapporter for 
‘dine’ studier.

Du vil ikke kunne 
ta ut rapporter fra 
en studie hvis du 
ikke er oppført i 
studieteamet.



Andre dashbord – lederdashbord – i sanntid



Andre dashbord – lederdashbord – trender over tid



Forberedelse og prosedyrer



o Alle studier som er aktive ca. 1 mnd før go-live skal registreres i 
Helseplattformen

o Helseplattformen skal før go-live arrangere flere workshoper hvor 
studiekoordinatorer manuelt skal overføre alle sine aktive studier og 
studiepasienter til det nye systemet

Konverting og omfang



o Systemet tas i bruk for
• St. Olavs hospital HF 12.11.2022

• Helse Nord-Trøndelag HF 11.02.2023

• Helse Møre- og Romsdal HF 29.04.2023

o E du klar?

o Du vil få opplæring før du skal bruke systemet, men du må allerede nå tenke 
på rutinene dine og hvordan de vil endres med det nye systemet

o Hvilke lokale/regionale prosedyrer må oppdateres? (EQS)

o Viktig at dere etablerer en prosess for dette i egen klinikk

Forberedelse og prosedyrer



Feasibility – analyse av gjennomførbarhet



o SlicerDicer er et selvhjelpsverktøy for å analysere store sett med data. Vi 
kan bruke SlicerDicer til blindet mulighetsanalyse - som 
rekrutteringsstøtte til forskning

o Før du bestemmer deg for å starte en ny studie, kan du kjøre et 
SlicerDicer-søk for å vurdere hvor gjennomførbart eller mulig det er å 
identifisere tilstrekkelig grunnlag i pasientdata fra en gitt kohort eller 
pasientpopulasjon for å støtte den foreslåtte studien

Feasibility – analyse av gjennomførbarhet



Feasibility – analyse av gjennomførbarhet



o Verktøyet tillater deg å «slice and dice» med rapportkriterier

o Standard filtre i SlicerDicer vil dekke mange mulige kvalifikasjonskriterier. Noen 
kriterier vil sannsynligvis ikke være tilgjengelig, men du kan be 
rapporteringsteamet om å opprette nye kriterier

Bruk av SlicerDicer



o Rapportresultatene er basert på standard sikkerhetstilganger, derfor har 
ikke sluttbrukere tilgang til å se informasjon som identifiserer en pasient, for 
pasienter de ikke har et etablert forhold til, som ikke er «mine pasienter»

o Rapportresultatene viser antall pasienter som oppfyller grunnleggende 
kriterier. Det betyr at du ikke kan se på detaljer som lar deg identifisere en 
pasient, f.eks. navn. Du får ikke ekstakte tall for populasjoner med færre enn 
10 pasienter

Personvern



Oppsummering



o Forskningsfunksjonaliteten i Helseplattformen fokuserer på samhandling 
mellom klinikere, administrative støttefunksjoner for studieteam og 
rapportering av strukturert data

o Som sluttbruker av systemet, vil du:
• Opprette nye forskningsstudieoppføringer

• Knytte pasienter til studier

• Knytte kliniske data, som kontakter eller forordninger, til studier

• Gjennomgå forskningsfakturering

E du klar?

Oppsummering




