
Nyheter från 
Kliniska Studier Sverige – Forum Söder

Några ord 
från Ulf

Välkommen till Forum Söders 
första digitala nyhetsbrev. Med 
detta nyhetsbrev vill vi sprida 
kunskap om vår verksamhet skapa 
en starkare samhörighet inom re-
gional nod Forum Söder; Blekinge, 
Halland, Kronoberg och Skåne. 

Här kommer vi berätta om olika 
projekt, nya, pågående och avslu-
tade; presentera klinisk forskning; 
samt visa på goda exempel från 
våra verksamheter.

Nyhetsbrevet skickas till alla med-
arbetare inom Kliniska Studier 
Sverige – Forum Söder, samt olika 
nyckelaktörer med intresse för 
klinisk forskning.

Trevlig läsning!

Ulf Malmqvist
Nodföreståndare

Mars 2020
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Kliniska Studier Sverige – Forum Söder; 
ett stöd för klinisk forskning
Kliniska Studier Sverige – Forum 
Söder är en stödfunktion med 
uppdrag att stärka och utveckla 
klinisk forskning inom hälso- 
och sjukvården i södra sjukvårds-
regionen. Vi är en del i det natio-
nella nätverket Kliniska Studier 
Sverige, som arbetar på uppdrag 
av Vetenskapsrådet. 

Pågående natio-
nella utvecklings-
satsningar

De regionala noderna 
som samarbetar inom 
Kliniska Studier Sverige 
identifierar gemensamma 
nationella utmaningar. 
I så kallade utvecklings-
satsningar samarbetar 
noderna för att hitta lös-
ningar på dessa.

Följande utvecklingssatsningar 
pågår just nu:
• Samordnade studieförfråg-

ningar
• Samverkan vid monitore-

ring - Sammonitorering
• Inrättande av en nationell 

arbetsgrupp för kliniska 
studier på medicinteknik

• Satellite Sites - göra det 
möjligt att dela studiarbete 
mellan olika sjukvårds-
huvudmän, kliniker och 
enheter

• Främja möjligheterna till 
att bedriva klinisk forskning 
och kliniska studier inom 
primärvården; nodernas 
roll och möjligheter

• Utveckling av nationell 
webbplats för Kliniska Stu-
dier Sverige

• GDPR, vad gäller för HoS, 
sponsor (akademi/företag) 
och patienten?

Den 1 januari 2020 bör-
jade den nya lagen Lag 
(2019:504) om ansvar för 
god forskningssed och 
prövning av oredlighet i 
forskning att gälla. 

Lagen tydliggör ansvaret för 
forskningen mellan ansvarig 
forskare och forsknings-
huvudmannen. 

Samtidigt som lagen träder 
i kraft startas också en ny 
nämnd, Nämnden för pröv-
ning av oredlighet i forskning, 
under Etikprövningsmyndig-
heten. Nämndens uppgift blir 
att pröva oredlighet i forskning.

Forskaren ska följa god 
forskningssed i sin forskning 
och forskningshuvudmannen 
ansvarar för att forskning-
en utförs i enlighet med god 
forskningssed.

För att försäkra sig om att 
man som forskare följer god 
forskningssed kan man gå en 
av våra GCP-kurser. 

Ny lag om 
oredlighet i 
forskningVi kan hjälpa till i hela den 

kliniska forskningsprocessen 
från idé till publikation. Det kan 
exempelvis handla om studiede-
sign, planering, myndighetsan-
sökningar och genomförande, 
kvalitetssäkring, datahantering 
och statistisk analys. Vi hjälper 
också företag att undersöka 
möjligheterna att utveckla sina 
läkemedel och medicinteknis-
ka produkter i samverkan med 
hälso- och sjukvården.

Inom Forum Söder finns idag två 
grupper som leder och koordine-
rar samverkan inom noden.

Regional samverkansgrupp: 
bestående av nodföreståndare, 
regional nodsamordnare och re-
gionernas FoU-chefer. Gruppen 
sammanträder 4 ggr per år och 
driver frågor som är av strategisk 
betydelse för att utveckla infra-
strukturen för kliniska studier 
inom södra sjukvårdsregionen.

Gruppen leds av nodförestånda-
re Ulf Malmqvist (Region Skåne)
Representanter från regionerna: 
Region Skåne: Hannie Lundgren 
(FoU-chef) och Gavyn Edmunds
Region Halland: Ann Ekberg- 
Jansson (FoU-chef) och Stefan 
Lönn

Kliniska Studier Sverige är ett samarbete 
mellan Sveriges sex sjukvårdsregioner, 
genom regionala noder, som finansieras 
och stöds av Vetenskapsrådet. 

Region Kronoberg: Birgitta 
Grahn (FoU-chef) och Birger 
Pålsson
Region Blekinge: Danilo Garcia 
(FoU-chef)

Regional samordnings-
grupp: bestående av regional 
nodsamordnare och lokala 
nodsamordnare. Gruppen sam-
manträder 1 gång per månad och 
har som uppdrag är att utveckla 
samverkan mellan regionerna, 
exempevis samordning av den 
regionala nodens arbete med 
studieförfrågningar, resurser för 
stöd till kliniska studier (tjäns-
ter, utbildningar) samt arbete i 
nationella utvecklingssatsningar 
och arbets-
grupper.

Gruppen leds av regional nod-
samordnare Ann Tronde (Region 
Skåne)
Representanter från regionerna:
Region Skåne: Matilda Almgren
Region Halland: Sofia Köster, 
Katarina Ekelöf
Region Kronoberg: Birger Pålsson
Region Blekinge: Danilo Garcia
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Hösten 2019 anställde Forum Söder, Region 
Skåne en ny administratör, Lena Lindberg. 
Lenas ansvarsområden omfattar bland annat leveran-
törs- och kundfakturahantering i Raindance, chefsstöd 
i HR-fönster, IT-beställningar, stöd i budgetprocessen 
med mera. Desutom är hon kontaktperson för anmäl-
ningar till våra kurser och möten. Lena har mer än 30 
års erfarenhet som administratör. 

Forum Söder, Region Skåne har också stärkt 
upp med en ny projektledare och data mana-
ger, Jenny Bendz. 
Jenny är Forum Söders kontaktpeson inom data 
management och kommer bland annat arbeta med att 
hjälpa forskare skapa bra eCRF och tillhörande data-
baser. Jenny har lång erfarenhet av data management 
inom läkemedelsindustri och sjukvård, bland annat 
från Astra Zeneca. 

Det senaste personaltillskotet på Forum Sö-
der, Region Skåne är Helena Hallefjord, Data 
Scientist. 
Som Data scientist kommer Helena arbeta med att 
säkerställa kvalitén på forskningsdata, både när det 
gäller insamling, bearbetning och utlämnande av 
data. Det kan omfatta både befintliga data från Regi-
on Skånes och nationella register såväl som insamlad 
data från olika forskningsprojekt. Helena är nyutexa-
minerad civilingenjör inom matematik, statistik och 
programmering. 

Just nu pågår även rekrytering av en statistiker till 
Forum Söder, Region Skåne i Lund

Förstärkningar 
på Forum Söder

GCP-utbildningar i Södra 
sjukvårdsregionen 2020

Kurser i Skåne
• Introduktion till  klinisk läkemedels-

prövning – GCP, 2 dagar 
15-16 april samt 14-15 oktober 2020.

För mer detaljer kring utbildningen kon-
takta Liz Jergle-Almquist: 
Liz.Jergle-Almquist@skane.se

Kurser i Kronoberg
• GCP-utbildning, 1 dag 

5 november 2020 

För mer detaljer kring utbildningen 
kontakta nodsamordnare Birger Pålsson: 
birger.palsson@kronoberg.se

Kurser i Halland
• GCP-utbildning, 1 dag 

14 maj 2020

• GCP för chefer, 1 dag (Preliminär)
September 2020.

För mer detaljer kring utbildningarna 
kontakta nodsamordnare Katarina Ekelöf:
Katarina.Ekelof@regionhalland.se

Kurser i RCC Syds regi
• Grundläggande GCP-kurs, 1 dag 

2 april

• Påbyggnadskurs i GCP, 1 dag 
15 september

• GCP för verksamhetschefer 
Flera kurstillfällen planeras under 2020. 

För mer detaljer kring utbildningarna 
kontakta Björn Ohlsson: 
Bjorn.Ohlsson@skane.se
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Lena Lindberg

Jenny Bendz

Följande kurser i GCP för personal involverad i klinisk forskning 
erbjuds inom Södra sjukvårdsregionen under 2020.

Kurserna omfattar grundläggande kunskaper inom klinisk forskning, kunskaper om 
nationella och internationella regelverk samt GCP.

Samverkan med 
Regionalt Cancer-
Center Syd

Kliniska Studier Sverige – Forum 
Söder samverkar sedan drygt ett år 
tillbaka med RCC Syd kring att för-
bättra möjligheterna för kliniska stu-
dier inom Södra sjukvårdsregionen. 

Under våren 2019 genomfördes en enkätun-
dersökning och en Workshop för att identifie-
ra vilka behov man ser ute i verksamheterna 
för att förbättra möjligheterna för kliniska 
studier. Detta har lett fram till en handlings-
plan där en rad aktiviteter med fokus att 
inspirera, utbilda och skapa möjligheter för 
samarbeten och nätverkande, tagits fram. 
Samverkan har skrivits in i Cancerplanen för 
Södra sjukvårdsregionen (2019-2022) som en 
del i att nå målsättningen öka antalet kliniska 
studier och att öka inklusionen av patienter i 
kliniska studier. 

Ansvarig för samverkan med RCC Syd är 
Matilda Almgren som är lokal nodsam-
ordnare i Skåne.

Nodföreståndare Ulf Malmqvist talar på RCC Syds 
regionala seminarium den 27 september 2019

Text: Matilda Almgren Helena Hallefjord
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