Kommittén för nationell samordning av
kliniska studier
Nationell samordning av kliniska studier – var
står vi?

Utredningens förslag inom fyra
områden
Samverkan: Hälso- och sjukvård, industrin och akademi
 Nationellt samordningssystem
 Särskilda utvecklingssatsningar

 Effektivare regulatoriska processer
 Bättre nationell statistik och uppföljning

Regeringsuppdrag
• Vetenskapsrådet att stödja och utveckla förutsättningarna
för kliniska studier i Sverige.
• Kommittén för samordning av kliniska studier
• Undantagen från att i sina beslut följa de principiella och
strategiska beslut som fattats av Vetenskapsrådet.

• Medel för samordning
• till särskilda nationella utvecklingssatsningar
• till stöd för hälso- och sjukvårdsregionerna arbete med
kliniska studier.
• Samordningsverksamheten ska bedrivas från Göteborg

Organisation
• Kommitté med 10 ledamöter
• Tre på förslag av SKL
• En på förslag av Vårdföretagarna
• En på förslag av LIF
• En på förslag av Swedish Medtech
• En på förslag av SwedenBio
• Två på förslag av VR
• En oberoende ordförande
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Sune Larsson, Landstinget i Uppsala län
Bertil Lindahl, SKL
Ann-Christin Sundberg, Västerbottens läns landsting
Jörgen Månsson, Carlanderska sjukhuset
Viveka Åberg, Allergan
Maria Bohlin, Sectra AB
Ingegerd Dalfelt, PRA International Sweden AB
Ann Hellström, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
Anna Martling, Karolinska institutet
Håkan Billig (ordförande), Göteborgs universitet

• Brett sammansatt Rådgivande grupp
• Operativ ledning- nationell enhet, Göteborg - Enhetschef i samarbete med regionala företrädare
• Referens- och projektgrupper för utveckling och översyn
• Budget 2015: 40 miljoner 2016/17: 50 miljoner

Vad har hänt på de 51 veckor och 5
dagar sedan kommitténs första möte
• Informera om uppdraget och samverkan
• Branschorganisationer, myndigheter, akademin, sjukvården..
• Konferens april 2015

Kommitten för nationell samordning
av kliniska studier
• Att tillsammans stödja och utveckla förutsättningarna för kliniska
studier i Sverige
• Akademin, industrin, hälso- och sjukvården

• En stark nationell infrastruktur för kliniska studier av hög kvalitet
som ger bästa möjliga förutsättningar för utvecklingen av hälsooch sjukvård

Vad har hänt på de 51 veckor och 5
dagar sedan kommitténs första möte
• Etablerat noder i de 6 sjukvårdregionerna med nodföreståndare
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Norra sjukvårdsregionen:
Forum Norr – för klinisk forskning.
Anna Ramnemark
Uppsala-Örebroregionen: En fristående
enhet knuten till Uppsala Clinical
Research Center (UCR).
Patric Amcoff

Västra sjukvårdsregionen:
Gothia Forum.
Lars Ny
Södra sjukvårdsregionen:
FoU-centrum Skåne.
Ulf Malmqvist

Stockholms sjukvårdsregion:
Karolinska Trial Alliance (KTA).
Mia Englund

Sydöstra sjukvårdsregionen:
Forum sydost,
Charlotta Dabrosin
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Regional
• Utveckla den nationella samverkan
nod
• Förbättra förutsättningarna för att öka kvaliteten på kliniska studier
• Öka antalet studier
• Öka antalet inkluderade patienter
• Delta i nationella utvecklingsprojekt
• Utveckla regional samverkan och service för kliniska studier

Hela HoS - en forskningsplattform

De regionala nodernas roll
• Igångsättningsstöd av studier
• Identifiera prövare
• Identifiera patienter
• Hjälp med ansökningar LV, EPN, Strålskydd, Biobanker
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• Stöd under arbetet
• Statistik, hälsoekonomi etc.
• Juridik och avtal
• Ekonomi, administration etc.

• Grundläggande utbildning för att bedriva kliniska studier
• Medverkan i det nationella samverkan och studier
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Nationell enhet
• Enhetschef anställd
• Kaj Stenlöf

• Utformning av verksamhetsplan
• Mål & vision
• Arbets- och delegationsordning

• Enheten i Göteborg
• Mötesplats
• Utvecklingsmiljö

Uppdrag nationell enhet
Samarbetsstrukturer

Stödfunktioner

• Informationsportal

• Gemensamt system för att snabbt hitta och nå kontakt
med lämpliga patienter

• Gemensamma initiativ för att långsiktigt
förbättra samarbete mellan sjukvård,
akademi och industri

• Utveckling av gemensamma administrativa
stödfunktioner

• Bygga upp/förbereda körklara
samarbetsstrukturer för gemensamma
och större projekt

• Gemensamma utbildningar
• Tillväxt av ledande kliniska forskare & HoS deltagande i
forskning
• Mottagande av externa förfrågningar för hela landet

• Genomförande av förstudie (patientunderlag, kapacitet
och kompetens)
• Offensiv marknadsföring av Sveriges potentialer till
internationella aktörer

Utvecklingsprojekt
• Förslag till utvecklingsprojekt via noderna eller kommitten
• Samverkan mellan flera noder och ev andra parter (exv akademi, HoS,
industri, myndigheter)

Utvecklingsprojekt
Syfte att utveckla verktyg till stöd för kliniska studier och implementering
Behovsstyrda initiativ från regionala noder i samarbete
 eCRF, randomiseringstjänst, forskningspatientenkät, stöd för att göra medicinsktekniska
prövningar, utbildningssatsningar, patientrekryteringsmetoder, standardavtal mellan sponsor
och huvudman, utveckling av nationella kvalitetssäkringssystem

Nationell informationsportal
Skapa nationellt system för att identifiera patienter
Skapa nationellt system för att nå kontakt med patienter
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Enheten för Nat Samordn Klin Studier
Regionala noden för kliniska studier Uppsala/Örebro
Gothia Forum
Karolinska Trial Alliance
FoU Centrum Skåne
Forum Norr
Forum Sydost

• Läkemedelsbolag
• Bio- & Medtechbolag
• CROs

Media
• Vetenskapsjournalist

Forskare m mer erfarenhet
Forskare m mindre erfarenhet
Forskningspersonal
Forskarnätverk
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”Utländska aktörer”
• EU-finansierad forsknings
• Horizon 2020
• The Catapult Project
• EuroRec
• EHR4CR
• MedTech4Health

LIF
Swedish MedTech
SwedenBio
Apotekarsocieteten
ASCRO
AZ BioHub
ScienceParks/Inkubatorer

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Läkemedelsverket
EPN (6 + CEPN)
eHälsomyndigheten
TLV
Strålskyddskommittéerna
SKL

Vetenskapsrådet
Kommittén för Nat Samordning av Kliniska studier (KNSK)
Kommittén för klinisk behandlingsforskning
Registerforskning.se

• Specialistföreningar
• Läkaresällskapet
• Sv. Behandlingsforsknings förening
(SBF)

•
•

Enskilda patienter
Friska frivilliga
Anhöriga
Vårdnadshavare
Patientorganisationer

Sjukvården
• Verksamhetschefer/forskningschefer
• Vårdpersonal (primärvård)
• Vårdpersonal (slutenvård)

Landsting (politiker, tjänstemän, ämnesråd,
kommittéer )
Universitet (forsknings hm)

• 1177.se/Vårdguiden
• MinJournalPånätet
• HälsaFörMig

Privata tjänsteleverantörer
• Hälsoekonomer
• Statistiker
• Utbildning
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Regionala registercentra x 6
RCC x 6

• Sci-Life Lab
• BILs

• Biobanker (regionala)
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Forte
SSF
Cancerfonden
Barncancerfonden
Hjärt- & lungfonden
Wallenberg
Vinnova
SWElife
Grant-office

Informationsportal
Allmän information
• Information för svenska och internationella
aktörer
• Information om svenska hälso-och
sjukvårdssystemet struktur
• Information om vilka lagar och regler som gäller
• Information om vilket stöd som kan erhållas på
nationell och regional nivå
• Förteckning över pågående studier
För studiepersonal
• Information om utbildningar, seminarier och
olika typer av erfarenhetsutbyte
• Kvalitetsinstrument, ingång till
myndigheter/ansökningar

För allmänhet och patienter
Övergripande information om kliniska studier
Information om rättigheter och skyldigheter vid
deltagande i studier
Information om vilka studier som pågår och som
planeras
Information om vad som krävs för att medverka
Kontaktuppgifter för att få mer information
Nationellt system för att identifiera och nå
kontakt med patienter och prövare
Skapa nationellt system för att identifiera
patienter
Skapa nationellt system för att nå kontakt med
patienter
Information om tillgängliga enheter och prövare
inom specialistvården och primärvården

Bättre nationell statistik och uppföljning
• Sammanställning och analys av befintlig
statistik
•
•
•
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EPN
Bibliometri
Läkemedelsprövningar
Investeringar
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UKÄ
SoS
SKL
SCB
VR, Vinnova
ALF

• I samarbete framtagning an ytterligare
parametrar som kan vara underlag till
analys och planering

• Öppna forskningsjämförelser
• Nationellt
• Internationellt

”Öppna forskningsjämförelser”
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Utmaningar för nationell samordning
• Minska tiden från start till slut för en studie
• Nationell samordning av resurser, register, processer
• Öka kvaliteten I kliniska studiers genomförande
• Regulatoriska processer

• Engagemang av patienter i forskning
• Deltagande av patienter/föreningar
• Samtycke i journalen

• Incitament för HoS personal och organisation att delta i forskning
•
•
•
•

Hela HoS som forskningsplattform
Formellt forskningsuppdrag till HoS (utv av HSL §26b)
Öppna forskningsjämförelser
Incitamentsstrukturer

Nationell samordning av kliniska studier

Mål - 2016
• Etablering av ett nationellt system bestående av en kommitté, en nationell enhet och sex regionala
noder
• Regionala basfunktioner finns vid alla noder och är utvärderade
• Minst 10 utvecklingsprojekt är startade i samarbete mellan regionala noder
• Minst 4 utvecklingsprojekt är startade inom den nationella enheten
• En första version av en nationell informationsportal för kliniska studier är lanserad
• En modell för standardisering av regionala arbetssätt och basfunktioner är framtagen
• Ändamålsenlig nationell statistik och uppföljning om kliniska studier i Sverige för beskrivning av
baslinje finns tillgänglig på regional nivå
• En sammanställning av incitament och uppdrag för alla parter som deltar vid genomförandet av en
klinisk studie finns framtagen

• Ett baspaket för marknadsföring av kliniska studier i Sverige finns utvecklat
• 2016 års konferens om klinisk forskning är genomförd med mer än 80% nöjda deltagare

”Öppna forskningsjämförelser”
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