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Delar i instruktion för Vetenskapsrådet som
understödjer klinisk och registerbaserad forskning
§1 Vetenskapsrådet ska stödja… högsta vetenskapliga kvalitet inom samtliga vetenskapsområden
2. stödja forskarinitierad forskning
6. samverka nationellt och internationellt med andra myndigheter och organisationer som bedriver och
finansierar forskning
8. långsiktigt planera tillgången till infrastruktur för forskning
13. ta initiativ till att etiska frågor uppmärksammas vid forskning och förmedla information om
forskningsetiska frågor
2 § Vetenskapsrådet ska särskilt
1. fördela medel till forskning
3. utvärdera forskning och bedöma forskningen och dess vetenskapliga kvalitet och betydelse
6. genomföra forskningspolitiska analyser och ge regeringen råd i forskningspolitiska frågor
8. stödja och utveckla förutsättningarna för kliniska studier i Sverige
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Regeringsuppdrag till Vetenskapsrådet
Stödja och utveckla förutsättningarna för kliniska studier i
Sverige
• Inrätta en kommitté för nationell samordning av kliniska
studier (Kliniska Studier Sverige)
• Medel för samordning sjukvård, akademi, industri
– till särskilda nationella utvecklingssatsningar
– till stöd för hälso- och sjukvårdsregionernas arbete med kliniska
studier

Kliniska Studier Sverige
Kommittén för kliniska studier
Ledamöter utsedda av regeringen.
• två efter förslag från Vetenskapsrådet
• tre efter förslag från Sveriges Kommuner och Landsting
• fyra efter förslag från branschorganisationer för läkemedel, medicinteknik, bioteknik och de
privata vårdgivarna.

Håkan Billig (ordförande), Göteborgs universitet
Maria Bohlin, Sectra AB
Ingegerd Dalfelt, PRA International Sweden AB
Ann Hellström, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
Sune Larsson, Landstinget i Uppsala län
Bertil Lindahl, UCR
Anna Martling, Karolinska Institutet
Jörgen Månsson, Carlanderska sjukhuset
Ann-Christin Sundberg, Västerbottens läns landsting
Viveka Åberg, Allergan
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Sex regionala noder
– en för varje sjukvårdsregion
Uppsala‐Örebroregionen:
Forum Uppsala‐Örebro
Nodföreståndare Patric Amcoff

Västra sjukvårdsregionen:
Gothia Forum
Nodföreståndare Lars Ny

Södra sjukvårdsregionen:
Forum Söder
Nodföreståndare Ulf Malmqvist

Norra sjukvårdsregionen:
Forum Norr
Nodföreståndare Anna Ramnemark

Stockholms sjukvårdsregion:
Karolinska Trial Alliance (KTA)
Nodföreståndare Maria Englund

Sydöstra sjukvårdsregionen:
Forum Sydost
Nodföreståndare Charlotta Dabrosin

Nodernas uppdrag
•
•
•

Bidra till nationell samverkan och ta ansvar för regional samordning.
Förbättra förutsättningarna för att öka antalet och kvaliteten på kliniska studier,
liksom antalet inkluderade patienter.
Delta i nationella utvecklingsprojekt.

Vara kontaktpunkt:
•

för aktörer som vill bedriva kliniska studier i regionen

•

för forskningspersonal inom sjukvården

•

för kvalitets/registercentra, biobanker, cancercentra mm

Erbjuda:
•

patienter och prövare möjlighet att anmäla intresse för att delta i kliniska studier

•

företag och forskare hjälp att identifiera patienter och prövare

•

grundläggande stöd (t.ex. om studieprotokoll, tillståndsansökningar, juridik, statistik)

•

grundläggande utbildning inom klinisk forskningsmetodik

•

förmedla kontakter till statistiker, epidemiologer och hälsoekonomer
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Kliniska Studier Sverige
•
•

Ett välfungerande nationellt system som förbättrar förutsättningarna att bedriva kliniska studier av hög
kvalitet.
Lättillgänglig information som ökar intresset och underlättar genomförandet av kliniska studier.
– bygga ett system för att effektivt och etiskt avvägt kunna finna och tillfråga patienter som skulle vara lämpliga för
specifika studier.
– bygga upp en webbportal till nytta för aktörer som på olika sätt arbetar med eller berörs av kliniska studier

•
•
•
•

Effektiva processer för att starta och genomföra studier.
Tydliga uppdrag och incitament för alla parter som deltar vid genomförande av kliniska studier.
Tillgång till god och ändamålsenlig statistik och uppföljning av kliniska studier.
Marknadsföring som ökar intresset att genomföra kliniska studier i Sverige.

kliniskastudier.se

5

2016‐05‐26

Regeringsuppdrag till Vetenskapsrådet
Regeringen har 2013 givit Vetenskapsrådet i uppdrag att förbättra
förutsättningarna för forskare att använda registerdata.
Registerforskning.se
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VRs Kommitten för Klinisk
behandlingsforskning

• I samarbete med Sveriges landsting stöder Vetenskapsrådet klinisk
behandlingsforskning (150 miljoner kr)
• Syftet med bidraget är att ge stöd till större kliniska studier som är
motiverade av hälso‐ och sjukvårdens behov och som förväntas leda till stor
patient‐ och samhällsnytta inom en relativt kort tidsperiod
• 2015 beviljades 10 större projekt varav 4 var registerbaserade

VRs Ämnesrådet för medicin och hälsa
NordForsk
• Kommande utlysning om Nordic Register
based Research Projects
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VRs råd för forskningsinfrastruktur
(RFI)
2017 kommer Vetenskapsrådet att utlysa riktat stöd till nationell infrastruktur
för databaser inom samhällsvetenskap och medicin med fokus på individdata.
• Informationsmöte 30/5 om 2017 års riktade utlysning mot databaser och
registerforskningsuppdraget
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Kommande forskningsproposition
Förslag från VR bl.a.
• 10 årig satsning på registerforskningsprogram

Nationell konferens om kliniska studier
•
•
•

Årlig konferens inom ramen för Kliniska Studier Sverige.
Vänder sig till en bred målgrupp inom akademi, hälso- och sjukvård, och industri.
Ansvaret för konferensen alternerar mellan noderna.

•
•
•

Tema för 2016 är ”Pragmatiska patientnära studier - större, snabbare och smartare”.
Årets värd är Forum Uppsala-Örebro.
Anmäl på http://nkkf2016.se
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Workshop i Forum Uppsala-Örebro
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”Tydliga uppdrag och incitament för alla parter
som deltar vid genomförande av kliniska studier”

Incitament för kvalitetsregister
•

Positiva incitament för
• Sjukvården kvalitetsutveckling
• Forskare (PI etc)

• Brist på incitament
• ”kringpersonal”
• Sjukvårdens vardag
•
•
•

HoS §26b
Värde av att bedriva forskning i sig
Utveckla meritering med alternativ till
medförfattarskap (exv Altmetric.com )

•

Håkan Billig
Enheten för kliniska studier
Östra Hamngatan 26-28
411 09 Göteborg
hakan.billig@gu.se
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