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Några ord 
från Ulf

Det är exceptionella tider som vi 
tidigare inte upplevt och de är en 
utmaning för samhället, men kanske 
speciellt för Hälso– och sjukvården. 
I detta är det viktigt att vi fortfarande 
kan bidra och stödja våra forskare att 
genomföra kliniska studier med hög 
kvalité så att morgondagens patien-
ter får tillgång till bättre behandling 
och vård. Pandemin drabbar oss på
 alla plan och de som kan är nu kom-
menderade till hemarbete i största
mån, som på ett sätt är en form av 
isolering eftersom man inte har den
dagliga och nära sociala kontakten
med sina arbetskamrater. Vid hem-
arbete är man inte speciellt hjälpt av 
att försöka ”fånga dagen” för när
man är isolerad och hemma blir det 
i längden ganska enahanda och 
tråkigt. För att uthärda ska vi alla 
istället tänka framåt på hur det kom-
mer att kännas när allt detta är över 
och vi går tillbaka till ett liv efter 
Covid-19 pandemin; både i arbets-
livet och det privata. Ha en skön 
sommar och ”stay safe”. 

Ulf Malmqvist, Nodföreståndare
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Region Skåne har beslutat att inrätta ett till PASIVA 
kompletterande lokalt register för att systematiskt 
kartlägga sjukdomsbilden hos intensivvårdskrävande 
Covid-19-patienter, CovidIR. Registret ska även bidra 
till fortlöpande utveckling och stärkande av vårdkva-
litén för denna patientgrupp. Märta Leffler (läkare 
VO Intensiv- och perioperativ vård, SUS, Malmö) är 
ansvarig för inrättandet av detta register och sam-
verkar med Forum Söder, som har fått i uppdrag att 
bistå med samtlig datahantering löpande under pro-
jektets gång. 

Forum Söder engagerat 
i CovidIR-registret

Forum Söders engagemang i 
CovidIR berör tre avdelningar 
inom verksamheten, berättar 
IT-projektledare Cecilia Åkes-
son-Kotsaris. 
- I detta projekt samarbetar vi 
brett inom Forum Söder. Kli-
niskt Prövningsstöd bistår med 
data management-resurser för 
att skapa REDCap-lösningen, 
vi på Nodkontorets IT-funktion 
ansvarar för datainsamling och 
bearbetning, dessutom är statisti-
kerna involverade i statistikbear-
betningen. 

REDCap-lösningen började 
användas den 24/4 på intensiv-
vårdsavdelningen i Malmö. Den 
ska sedan göras tillgängligt för 
nio IVA-kliniker inom Region 
Skåne. 

Ska lära mer om sjukdomen
Datan som samlas in samman-
ställs i kombination med data 
från andra databaser såsom 
journalsystem och andra register 
inom Region Skåne. Biokemiska 
trender, blodprovsdata, tidigare 
diagnoser samt hur man behand-
las för sin Covid-19 registreras 
och sammanställs. Utifrån den-
na data finns förutsättningar 
att lära sig mer om sjukdomen, 
samt kunna utvärdera nuvarande 
behandling mot bakgrund av rå-
dande kunskap. Datan ses utöver 
detta kunna utgöra ett underlag 
för att få en känsla av ändringar i 

behov av personalresurser, samt 
att datan ska kunna användas för 
att försöka förbättra rehabvård-
processer.

Erfarenheter för framtiden
Märta Leffler lyfter även att er-
farenheter från framtagandet 
av detta register kan ses som en 
tillgång vid eventuella framtida 
akuta behov av data, och att det 
framöver ska kunna finnas en 
ökad förståelse av behovet av en 
datainfrastruktur som är lättarbe-
tad. Dessa erfarenheter gör att vi 
är bättre rustade ifall vi råkar ut 
för en ny pandemi.

CovidIR är inte det enda pande-
mirelaterade projekt som Forum 
Söder är inblandat i just nu. Man 
är engagerade i flera covid-stu-
dier som befinner sig i olika pla-
neringsstadier.

COP-20 får stöd av 
Forum Söder
Konvalescentplasmastudien COP-20 vill undersöka om 
patienter med allvarlig Covid-19 kan behandlas med 
blodplasma från patienter som tillfrisknat från sjukdo-
men. Teorin är att de antikroppar som plasman innehåll-
er kan hjälpa den sjuke att bekämpa viruset. Forum 
Söder bidrar med data management och statistikhjälp 
till studien.

Studien genomförs på SUS i 
Lund under ledning av överlä-
kare Mona Landin-Olsson som 
tillika är professor på medi-
cinska fakulteten vid Lunds 
universitet. Studien kommer 
att utökas till SUS i Malmö och 
om det behövs även till Helsing-
borgs lasarett. 

COP-20 är en randomiserad 
studie som ska omfatta 100 
svårt sjuka covid-19-patienter, 
varav 50 slumpvis utvalda kom-
mer få tre blodplasmainfusioner 
som en del av sin behandling. 

Forum Söder har tagit fram 
det eCRF i Redcap som studien 
använder vid datainsamlingen. 
Man kommer samla in data 
både vad gäller patienternas 
tillstånd samt uppgifter om de 
olika donatorerna så som vilka 
symptom de har haft och hur 
allvarliga symptomen varit. 

Dessutom hjälpte Forum Söder 
även till med att skapa studiens 
randomisering. Fortsättningsvis 
kommer Forum Söder hjälpa 
studien med analys av resulta-
ten samt ytterligare stöd inom 
data management. 

Läs mer om studien här.

mailto:jacob.demare%40skane.se?subject=
https://vard.skane.se/skanes-universitetssjukhus-sus/om-oss/nyheter/antikroppar-i-blodplasma-testas-i-behandling-mot-covid-19/
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Vetenskapsrådet har publicerat en sida med 
forskningsrelaterad information om corona och 
covid-19 på kliniskastudier.se. Sidan omfattar 
vägledning och stöd, information om pågåen-
de studier, utlysningar och annan användbar 
information. 
Till sidan

Överläkare Adam Linder
Foto: Tove Smeds

Mikroskopbild av coronavirus
Foto: Folkhälsomyndigheten

Vetenskapsrådet samlar 
forskningsrelaterad in-
formation om covid-19

Ny nationell data-
portal för forskning 
om covid-19
En ny nationell dataportal som 
tillgängliggör forskning om covid-19 
har lanserats. Den är koordinerad 
av SciLifeLab och Vetenskapsrådet. 
Dataportalen förenklar för forskare 
att hitta och dela relevanta forsk-
ningsdata.
Till portalen

Extra pengar till 
Kliniska Studier 
Sverige för Covid-
19-studier

Läkemedel mot cystisk 
fibros testas mot Covid-19
I NETS-studien ska Pulmozyme, ett läkemedel mot cystisk fibros, 
testas på svårt sjuka Covid-19-patienter. Fem svårt sjuka patienter 
som fick inhalera medicinen klarade sig undan respirator. Nu 
görs en större studie på medicinens inverkan på covid-19 Fo-
rum Söder bidrar med forskningsstöd genom hela studien.

NETS är en randomiserad studie 
som ska omfatta 100 svårt sjuka 
covid-19-patienter. Hälften får 
Pulmozyme och den andra hälften 
placebo. Vid allvarlig COVID-19 
aktiveras neutrofila vita blodkrop-
par och bildar ett slags DNA-nät 
(Neutrophil extracellular traps). 
Dessa NETs ansamlas i lungorna 
och bidrar till det sega slemmet, den 
kraftiga inflammationen och den 
ökade risken för blodproppar. Det 
sega slemmet ses även vid cystisk 
fibros där pulmozyme används som 
slemlösande behandling.

Studien genomförs på infektionskli-
niken på Skånes universitetssjukhus 
i Lund och initierades av överlä-
kare/docent Adam Linder, som är 
ansvarig prövare, samt överläkare/
docent Per Åkesson och specialistlä-
kare/professor Magnus Rasmussen.
 
Inför studiestart har Forum Söder 
bidragit med rådgivning och stöd 
avseende design, protokollskri-
vande, ansökningar till myndig-

heter och praktisk planering av 
studiegenomförande samt framta-
gande av eCRF och randomisering. 
Under studiens gång kommer Fo-
rum Söder bidra med monitorering, 
säkerhetsutvärdering samt statistisk 
analys av data.
 
Studien har redan uppmärksammats 
i media. Se nyheten på SVT här.

Noderna inom Kliniska Studier Sverige 
har samlat ett antal mallar och stöddoku-
ment som kan vara till hjälp vid planering 
och genomförande av kliniska studier. 

Mallarna finns samlade på Gothia Forums 
webbplats och har tagits fram med stöd av den 
kartläggning och behovsanalys som genomför-
des i Projektet samverkan kring kvalitetssystem 
och arbetsprocesser. Ansvarig för mallarna 
är det nationella QA-nätverk Kliniska Studier 
Sverige. Mallarna ses över regelbundet av det 
nationella QA-nätverket kompletteras löpan-
de. Nätverket tar tacksamt emot eventuella 
förbättringsförslag av mallarna. Dessa skickas 
med e-post till Forum Söder: forumsoder@
skane.se. 

Sammanställningen omfattar följande mallar 
och stöddokument:

Mallar till hjälp vid kliniska studier
• Processöversikt för läkemedelsstudier
• Checklista för sponsoransvar 
• Checklista för prövaransvar
• Innehållsförteckning prövarpärm  

(ISF)-Mall (även på engelska)
• Innehållsförteckning sponsorpärm (TM-

F)-Mall (även på engelska)
• Studieprotokoll med hjälptext-Mall (även på 

engelska)

Studieprotokollmallen är granskad av Läkeme-
delsverket som också förespråkar att denna mall 
används. 

Andra användbara stöddokument och mallar 
finns tillgängliga på bland annat Apotekarsocie-
teten, Biobank Sverige, Avtalsprojektet.se etc. 
och många användbara länkar och information 
återfinns på webbplatsen kliniskastudier.se.

Regeringen har gett Veten-
skapsrådet (VR) ett utökat 
bidrag med syfte att stärka 
Covid-19 relaterade kliniska 
studier. Något som också kom-
mer noderna inom Kliniska 
Studier Sverige till del.

VR har tagit beslut att en del av 
dessa, 25 miljoner, ska gå till mjuk 
infrastruktur och noderna i Kliniska 
Studier Sverige. Dessa får ett för-
stärkt basbidrag om 2 miljoner per 
nod. Det finns ytterligare 12 miljo-
ner som kommer att fördelas efter 
inventering av aktiviteterna relate-
rade till Covid-19 i respektive nod.

https://www.kliniskastudier.se/corona-och-covid-19.html
https://www.kliniskastudier.se/corona-och-covid-19.html
https://www.kliniskastudier.se/corona-och-covid-19.html
https://www.kliniskastudier.se/corona-och-covid-19.html
https://covid19dataportal.se/
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/cystisk-fibros-medicin-testas-pa-covid-19-patienter
https://www.gothiaforum.com/mallar-f%C3%B6r-planering-och-genomf%C3%B6rande-av-kliniska-studier
https://www.gothiaforum.com/mallar-f%C3%B6r-planering-och-genomf%C3%B6rande-av-kliniska-studier
mailto:forumsoder%40skane.se?subject=
mailto:forumsoder%40skane.se?subject=
https://www.apotekarsocieteten.se/sektioner-kretsar/sektioner/klinisk-provning/generiska-mallar/
https://www.apotekarsocieteten.se/sektioner-kretsar/sektioner/klinisk-provning/generiska-mallar/
http://biobanksverige.se/forskning/val-av-blankett/
https://avtalsprojektet.se/
https://www.kliniskastudier.se/
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Nationellt koordinerad tjänst för 
studieförfrågningar 

Trotts att det var första gången tycker kursle-
darna Liz Jergle-Almquist och Kristina Johans-
son från Forum Söder att det fungerade bra. 
- Vi kunde genomföra kursen ungefär som 
vi brukar, men vi såg till att lägga in frågor 
till deltagarna med jämna mellanrum för att 
skapa delaktighet och hålla intresset uppe, 
berättar Kristina. 

Terese Lindberg, doktor i medicinsk veten-
skap på Blekinge Tekniska Högskola, deltog i 
kursen och tycker att den blev lyckad.
- Vi var 18 som deltgare och vi tyckte att upp-
lägget fungerade mycket bra. Kortare före-
läsningsavsnitt varvade med diskussioner 
i mindre grupper samt i storgrupp. Det var 
bra med flera kortare pauser då det kan vara 
ansträngande att sitta för länge videomöte. 
Liz och Kristina är rutinerade föreläsare som 
snabbt kunde tälla om till distansundervis-
ning med bra kvalitet på.  

Kursen var en endagars GCP-utbildning för 
en forskningsenhet på Blekinge Tekniska 
Högskola. Det var högskolan som tog initia-
tiv till att kursen skulle hållas på webben på 
rund av pandemin. 

Mer information om Forum Söders 
kommande GCP-kurser hittar du här.

Forum Söder och 
RCC-syd anordnar 
GCP-utbildning 
för chefer

Kliniska Studier Sverige- Fo-
rum Söder och RCC-syd er-
bjuder utbildningen ”Regel-
verk, forskningsetik och Good 
Clinical Practice (GCP)- En ut-
bildning om klinisk forskning 
för chefer” till alla verksam-
hetschefer inom slutenvården 
i Södra sjukvårdsregionen.

Utbildningen har tagits fram av Kli-
niska Studier Sverige tillsammans 
med Läkemedelsverket som en 
åtgärd efter Kjell Asplunds rapport 
om Macchiarini-fallet, och är en 
nationellt kvalitetssäkrad utbild-
ning inom klinisk forskning riktad 
till chefer.

Utbildningen fokuserar på chefens 
ansvar i relation till lagstiftningen 
och innefattar läkemedel, avan-
cerade terapier, medicinsk teknik 
och andra typer av studier. Utbild-
ningen är planerad till Q1 2021 och 
inbjudningar skickas ut till verksam-
hetscheferna under september 2020. 

GCP-utbildning 
på distans 
I april skulle Forum Söder genomfört 
en GCP-kurs på Tekniska Högskolan 
i Blekinge. Men på grnd av pandemin 
fick man hålla kursen digital, något Fo-
rum Söder inte gjort tidigare.

Syftet med planen är att för Region 
Kronobergs hälso- och sjukvård samt 
folkhälsa tydliggöra nuläge och am-
bitionsnivå kopplat till de resurser 
som är avsatta och föreslås avsättas 
till intern forskning och högre utbild-

Region Kronobergs forskningsplan för 
god och jämlik hälsa
Våren 2019 antog Regionstyrelsen en ”Forskningsplan år 2018-2027 
- Hälso- och sjukvård i förändring för en god och jämlik hälsa i Kro-
noberg”. Mået med Forskningsplanen är en tydlig förstärkning av 
regionens resurser och infrastruktur för forskning fram till år 2027. 

Carina Elmqvist ny forskningschef på 
FoU i region Kronoberg

ning. Den ska även främja samarbetet 
mellan olika enheter inom hälso- och 
sjukvården liksom med universitet och 
högskolor. 

Flera insatser i närtid
Implementeringen av planen innebär 
flera insatser i närtid enligt forsknings-
chef Carina Elmqvist.

- Under 2020-2021 fokuserar vi rekry-
tering och på att stimulera och tillva-
rata den forskningskompetens vi har i 
Regionen. Bland annat  utökar vi antal 
Kliniska lektorat samt skapar stöd-
strukturer för att öka antalet interna 
och externa forskningsansökningar, 
berättar Carina Elmqvist. 

Den 7 maj skulle Forum Söder genomfört en 
eftermiddag för sjukvårdpersonal på temat 
kliniska studier. På grund av Covid-19-pan-
demin fick evenemanget ställas in.  Så fort 
det rådande läget har förbättrats och större 
folksamlingar åter kan samlas utan risk åter-
kommer Forum Söder med ett nytt datum.

TEMA-dag om kliniska 
studier flyttad på grund 
av Covid-19

På grund av den osäkerhet som Covid-
19-pandemin orsakar, har nodföre-
ståndarna inom Kliniska Studier Sve-
rige beslutat att ändra upplägget för 
den planerade samverkansdagen den 
6 oktober. 

En del av det planerade programmet kom-
mer fortsatt att genomföras den 6 oktober 
men med digitalt deltagande. Övriga delar av 
programmet kommer att genomföras vid ett 
senare tillfälle. 

Dagen är tänkt som en möjlighet till inspira-
tion och kontaktskapande för
alla medarbetare inom nodsystemet Kliniska 
Studier Sverige. Mer detaljer kring uppläg-
get för dagen kommuniceras vid ett senare 
tillfälle.

Program och anmälan kommer inom kort. 
Är du intresserad av att delta kontakta din 
lokala nodsamordnare.

Samverkansdagen för 
Kliniska Studier Sverige 
den 6 oktober blir digital

Nu lanseras tjänsten Landsförfrå-
gan, som erbjuds till life science-
företag och akademiska forskare 
som vill ta reda på om en klinisk 
studie är genomförbar i Sverige.  

Coronapandemin har aktualiserat bety-
delsen av nära samverkan mellan aka-
demi, industri och hälso- och sjukvård 
för att främja medicinsk forskning, 
innovation och produktutveckling. 

Landsförfrågan har tagits fram i dialog 
med life science-industrin och hälso- 
och sjukvården i syfte att främja att fler 
kliniska studier förläggs till Sverige och 
är ett viktigt bidrag till att möta reger-
ingens målsättningar i den nationella 
life science-strategin.  
Läs mer om tjänsten här
Läs mer om utvecklingssatsningen 
Samordnade studieförfrågningar, som 
tagit fram tjänsten

https://sodrasjukvardsregionen.se/kliniskastudier/tjanster/aktuella-utbildningar/
http://www.sodrasjukvardsregionen.se/studieforfragningar/landsforfragan
http://www.kliniskastudier.se/utvecklingssatsningar/samordnade-studieforfragningar
http://www.kliniskastudier.se/utvecklingssatsningar/samordnade-studieforfragningar
http://www.kliniskastudier.se/utvecklingssatsningar/samordnade-studieforfragningar

