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Bakgrunn

• CTIS kommer som en følge av ny EU-forordning, 516/2014
• “On clinical trials on medicinal products for human use"
• Altså kun for legemiddelstudier

• CTIS er en nettbaserte løsning som gjør at Sponsor, etiske (EA, 
tilsvarende REK) og kompetente (CA, tilsvarende SLV) myndigheter i 
europeiske land er samkjørte og kan utveksle informasjon i søknader 
om legemiddelstudie



Tankegang CTIS

• To moduser for organisering

• Organisasjon-sentrisk
• Organisasjonen oppretter studiene og utnevner administrator
• Krever autorisert bruker i EMA/OMS

• Studie-sentrisk
• Hver enkelt studie opprettes med egen ansvarlig administrator



Tankegang CTIS

• Rollebasert (totalt 48 roller, 15 for sponsor)
• Komplisert modell, vi har sett mange feil i systemet og forventer flere

Ment for å styre arbeidet, i praksis ikke 
så relevant for akademiske studier?



Tankegang CTIS

• Gjelder for hele Europa
• Alle legemiddelstudier må søke godkjenning via CTIS
• Også de som kun skal gå i ett land

• Strammere tidslinjer
• Krav til behandling og informasjonsutveksling går begge veier
• OBS! CTIS gir ingen beskjeder, du må sjekke selv!

• Åpenhet
• Alle godkjente legemiddelstudier blir publisert på nettsiden

• Inkludert dokumentasjon på for eksempel protokoll og CV’er



CTIS i praksis

• Enkelt å opprette en studie
• Full tittel
• Sponsororganisasjon
• EQS: 46461



CTIS i praksis - Dashboard

Oversiktslinje

Medisin-informasjon

Hvor du går for å 
arbeide aktivt med 
dokumenter til 
søknaden



CTIS i praksis
Part I = SLV                                                                                       Part II = REK-KULMU



CTIS i praksis - arbeidsflyt

CTA*: 15 dager
Valg av RMS og 
Validering

Vurdering av SLV (og andre land) og REK-KULMU Revisjon og respons Vurdering, oppdatert CTA

Dag 0
Prosedyrestart

Dag 45
Spørsmål (RFI**)

Dag 57
Respons

Dag 76
Uttalelse

D
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CTA*: 10 dager
Validering Vurdering av REK-KULMU Revisjon og respons Vurdering, oppdatert CTA

Dag 0
Prosedyrestart

Dag 45
RFIs

Dag 57
Respons

Dag 76
Uttalelse

D
el

2

Del 1 og del 2 kan sendes inn uavhengig av hverandre
Del 2 må sendes inn innen 2 år fra søknadstidspunkt

12 dager

Vedtak

19 dager

Slide fra SLV



CTIS i praksis – tidslinje i søknad

Perioden 23.12.2022 –
7.1.2023 regnes som ferie, 
og teller ikke på de 45 
dagene myndighetene har 
som frist til å svare

SLV projiserer svarfrist den 
siste uka av perioden

REK spesifiserer ikke tidsperiode 
de forventer å svare 



CTIS i praksis – RFI’er

Korte svarfrister
og ingen beskjed
om når du får en RFI!

Fristene er variable



CTIS i praksis - åpenhet
Merk at når studien er 
godkjent vil det publiseres 
en omfattende
dokumentasjon om 
studien.

Det vil i praksis ofte kreves 
en egen versjon av 
dokumenter som kan 
legges ut åpent.

Pass på hvilket dokument 
som havner hvor. 
Personlige detaljer og 
forretnings/forsknings-
hemmeligheter
må redigeres før du laster 
opp!



Prosedyrer for søknad om legemiddelstuder

• Ved St. Olavs: EQS 46461
• Enkel prosedyre. Vi tilbyr enkel opplæring i bruk av portalen. Klinisk 

forskningsenhet Midt-Norge tilbyr også rådgivning i forhold til søknader til 
REK og SLV.

• NorCRIN sine maler for legemiddelstudier:
• https://www.norcrin.no/prosedyrer-kliniske-studier/prosedyre-for-klinisk-

utproving-som-er-myndighetene-gjennom-ctis/
• Tilpasset OUS, men det meste vil også fungere godt for andre sponsorer.



Pause
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Overgangssøknad i CTIS

Ragnhild Green Helgås

Forskningskoordinator kreft og palliasjon
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Case: TRIPLEX-studien

• Internasjonal multisenterstudie som inkluderer ca 300 lungekreftpasienter i 5-7 land

• NTNU sponsor, deltakende senter er sykehus

• Inklusjon 2022-2024, oppfølging opp til 5 år etter inklusjon
– Varer dermed til utover 2025

• Definert som legemiddelstudie av SLV på grunn av legemiddelimport
– Smerud importør, behov for merking som studiemedisin

• Studien ble først godkjent i Norge, deretter Estland

• Forespørsel om overføring til CTIS fra resterende land for å slippe prosess med nasjonal 
godkjenning
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RFI’er (requests for information)

• Tenkte initielt å sende én felles søknad
– Overgang for Norge og Estland – nye land i tillegg

– Ikke mulig, studier kan bare overføres for land der studien er i gang

– Nye land kan først legges til etter at studien er overført

• Inklusjonstall
– Totalt planlagt inklusjon må stemme overens med allerede godkjente nasjonale tall (REK)

– Vanskelig å estimere når ikke alle land er i gang
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RFI’er (requests for information) – forts.

• Lavintervensjonsstudie
– TRIPLEX er i prinsippet lavintervensjon, men kan ikke meldes som det i overgangssøknaden fordi 

denne kategorien fantes ikke i det gamle direktivet

• Versjoner av sentrale dokumenter
– Alle land må ha godkjenning av samme versjoner av protokoll og (alle) informasjonsskriv når 

overgangssøknaden sendes
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Et par observasjoner i tillegg

• Det meste av dokumentasjon som lagres i søknaden blir offentlig tilgjengelig
– Firma vil gjerne ha et ord med i laget, må ha egne versjoner av en del dokumenter

• Nye skjema i CTIS med detaljerte beskrivelser av blant annet prosedyrer for sreening, inklusjon 
og samtykkeprosess, fasilitetene på senteret, økonomihåndtering osv. – det vi har sagt at vi 
skal gjøre, må vi gjøre
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Konklusjon

• Fortsetter arbeidet med nasjonale godkjenninger i alle land før vi melder overgang

• Sett av masse tid!


