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SJEKKLISTE FOR FASTLEGER SOM DELTAR I BASIC 
 
FØR OPPSTART 

 GCP kurs, kontrakt med forskere/UiO (hovedutprøver) 

 Oppstartsmøte (hovedutprøver må delta, frivillig for andre leger ved kontoret) 

 Mottak av medisiner fra Sykehusapoteket ved St.Olavs Hospital – husk signatur og retur boks  
UNDERVEIS  

 Screeningliste – alle potensielle deltakere skal føres inn 

 Deltakerliste – liste over alle som har samtykket til å delta 

 Medisiner – liste over brukte medisiner samt temperaturlogg (hverdager) 

  
PASIENTINKLUSJON 

 Potensiell pasient settes opp til time – beregne god tid i starten 

 Voksen pasient med bihulebetennelse som fyller inklusjonskriterier og hvor IKKE 
eksklusjonskriterier er tilstede – se studiesammendrag for fastleger eller www.basic-studien.no  

 Pasient må få tid til å lese samtykket – de kan eksempelvis lese dette på venterommet, 
eventuelt bli henvist til studienettsiden i forkant av timen. Pasient og fastlege skriver begge 
under, lege og pasient beholder et eksemplar hver ta så en kopi som pasienten får med seg.  

 Pasientsamtykke prøvetaking og biobank (eget samtykke, også her et eksemplar til hver) 

 Registrere pasient i Viedoc 
o Opprett pasient og fyll inn de første skjemaene 
o Randomiser, og deretter trykk «alloker KIT» til pasient og del ut riktig KIT nummer – 

dersom Viedoc viser KIT «0» står det at pasienten skal ha «standardbehandling» (ikke 
øyedråper) 

o Aktiver ViedocMe slik at pasienten kan fylle inn dagbok – bruk helst telefonnummer til 
pasient. La pasienten ta bilde eller få utskrift av brukernavn/passord for ViedocMe 

o Se utfyllende informasjon og video på nettiden www.basic-studien.no venstre kolonne 
merket «informasjon fastleger legemiddelstudie» 

o Husk å signere for data i Viedoc     

 Medisiner – hente riktig KIT nummer og føre pasientnummer (fra Viedoc) på esken 

 Antibiotikaresepten – skrive ut e-resept på vanlig måte. Oppfordre pasient til å se an 
sykdommen noen dager før medisin hentes ut – gjelder ALLE som deltar, også de som får 
øyedråper. 

 Journalføring – skal føres i vanlig notat i EPJ at pasienten har fått muntlig og skriftlig informasjon 
om studien, betenkningstid før samtykke samt anledning til å stille spørsmål. 

 Prøvetaking – Bakterie og virusprøve, tas som dyp neseprøve (kan tas fra samme nesebor). 
Prøverørene merkes med pasientnummer og legges i transporthylser. Før på pasientnummer og 
dato for prøvetakning på vedlagt rekvisisjon. Sendes i egen konvolutt som følger med. 

 
STUDIEOPPFØLGING 

 PraksisNett gjør monitorering (ett besøk planlagt i løpet av studieperioden på 1,5 år – samkjøres 
gjerne med annen PraksisNettoppfølging). 

 Studiekoordinator Sofia Lithen må jevnlig være i kontakt med legesekretær eller hovedutprøver 
for innhenting av samtykker og pasientinfo for sentral utsending av oppfølgingsprøver. 

http://www.basic-studien.no/
http://www.basic-studien.no/

