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Den 26 maj ändras regelverket 
för kliniska prövningar av 
medicintekniska produkter 
då EU-förordning 2017/745 
om medicintekniska produkter 
(MDR) börjar tillämpas.

Inför introduktionen av det nya re-
gelverket, har Läkemedelsverket tagit 
fram ett utbildningsmaterial för att 
förtydliga vilka kliniska studier som 
omfattas av de nya bestämmelserna.

Ta del av utbildningsmaterialet här. 

Vetenskapsrådet har fått i uppdrag 
av Regeringen att fördela 150 miljo-
ner kronor till forskning om covid-
19-vaccin och långtidscovid. 

Vetenskapsrådet utlyste i mars 100 
miljoner kronor till forskningsmiljö för 
uppföljningsstudier av covid-19-vaccin. 
Syftet med utlysningen är att ge forskare 
möjlighet att i nationell samverkan ge-
nomföra uppföljningsstudier av covid-19-
vaccin som är motiverade av hälso- och 
sjukvårdens behov och som bidrar till 

150 miljoner kronor till forskning om 
covid-19-vaccin och långtidscovid

Forum Söder hanterade dubbelt så många studieför-
frågningar 2020 jämfört med 2019

Nytt EU-regelverk 
om medicintekniska 
produkter

Under 2020 hanterade Kliniska 
Studier Sverige – Forum Söder 86 
studieförfrågningar, så kallade 
feasibilities, vilket är en dubblering 
jämfört med föregående år. Detta 
tros vara ett resultat av lanseringen 
av Kliniska Studier Sveriges natio-
nellt koordinerad tjänst för studie-
förfrågningar. 

Forum Söder sprider studieförfrågningar 
via lokala samordnare inom hela Södra 
sjukvårdsregionen. 

Under 2020 var det 29 olika företag (lä-
kemedelsbolag, medicinteknikbolag och 

Infektionssjukdomar 

Cancer och onkologi

Dermatologi och venereologi

Lungmedicin och allergi

Sällsynta diagnoser

Endokrinologi och 
diabetes

Gastroenterologi 
och hepatologi

Hematologi

Neurologi

Reumatologi och 
inflammation

Kardiologi
Urologi och njurmedicin
Anestesi och intensivvård

Cell- och genterapi
Neonatal

Ortopedi Reproduktionsmedicin och gynekologi
Oftalmologi

Psykiatri

CROs) som fick hjälp att sprida studie-
förfrågningar inom Södra Sjukvårdsre-
gionen. De sjukdomsområdena som det 
inkom flest förfrågningar inom var infek-
tionsmedicin (21%), samt onkologi (18%). 
Totalt sett inkom studieförfrågningar 
inom 19 olika sjukdomsområden. 

Regional samordnare för studieförfråg-
ningar vid Forum Söder är Mia Abels. 
Kontakta Forum Söder om du har frågor 
kring studieförfrågningar eller om du vill 
delge kontaktuppgifter för din verksam-
hets ingångar för studieförfrågningar. 

En längre artikel om detta finns här. 

en beständig infrastruktur för framtida 
uppföljningsstudier.

Uppföljningsstudier av vaccin är viktiga 
för att öka kunskapen om till exempel 
effekt och säkerhet.

Många personer har symptom under lång 
tid efter genomgången covid-19-sjukdom, 
så kallad långtidscovid. Därför har Veten-
skapsrådet även fått i uppdrag att finan-
siera forskning om långvariga symptom 
efter covid 19-sjukdom med 50 miljoner 
kronor.

Fördelning av inkomna studieförfrågningar 
efter sjukdomsgrupper

Arbetsgruppen för QA har tagit  fram och  
publicerat en mall för Forskningspersonsin-
formation för läkemedelsstudier.

Mallen togs fram då arbetsgruppen ansåg 
att det saknades en mall med bra textför-
slag för läkemedelsstudier.

Här hittar du mallen.

Ny mall för forskningsper-
soninformation publicerad

Det är nu lite mer än ett år se-
dan WHO deklarerade covid-19 
som pandemi. Sedan dess har 
vi levt med olika typer av res-
triktioner som påverkat oss alla 
mer eller mindre. Vi närmar 
oss nu slutet på den här pan-
demin, det är bara upploppet 
kvar. Så nu gäller det att hålla 
ut, så att vi inte snubblar innan 
mållinjen. 

Pandemier är något återkom-
mande, om än med oregelbun-
denhet. Den kortaste tiden mel-
lan har varit 8 år (1781-1789) 
och den längsta 42 år (1847-
1889). Så det kommer alltid en 
nästa gång. Därför är det viktigt 
med forskning under och efter 
en pågående pandemi. Om vi 
tar lärdom av forskningsresul-
taten och inte stoppar huvudet 
i sanden, är vi väl förbereda på 
alla plan nästa gång. 
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I augusti 2020 tillsatte Kliniska Studier Sverige en nationell arbets-
grupp för kliniska studier på medicinteknik. Målet med gruppen är 
att stärka och utveckla de regionala nodernas stöd till kliniska 
studier på medicintekniska produkter. 

På gång i nationell arbetsgrupp för 
kliniska studier på medicinteknik

Genom arbetsgruppen delas kunskap 
och know-how, dessutom tar gruppen 
fram specifika stöd för kliniska studier 
på medicintekniska produkter. Arbets-
gruppen leds av Forum Sydost. Forum 
Söder representeras i gruppen av Maria 
Skoog, klinisk prövningsledare i Lund.

Mall för klinisk prövningsplan
Under hösten 2020 arbetade gruppen 
fram en mall för klinisk prövningsplan, 
”Clinical Investigational Plan”, som 
kan användas vid ansökan om klinisk 
prövning till Läkemedelsverket. Pröv-
ningsplanen genomgår nu en sista 
kvalitetsgranskning och kommer inom 
kort publiceras på kliniskastudier.se, 
Kliniska Studier Sveriges gemensamma 
webbplats. 

Fokus på medicinteknik
Framöver kommer gruppen att lägga 
stort fokus på att uppdatera den med-
icintekniska informationen på klinisk-
astudier.se, i enlighet med de skärpta 
regulatoriska krav för medicintekniska 
produkter som träder ikraft den 26 maj. 
Parallellt med detta kommer fler doku-
ment och mallar, specifika för medicin-
tekniska prövningar, tas fram som stöd 

till de som vill utföra studier på medicin-
teknik.

Regionalt nätverk
Forum Söder kommer under året att 
arbeta med att utveckla ett regionalt 
nodnätverk för rådgivare och experter 
vilka arbetar med stöd och rådgivning 
kring kliniska studier med medicintek-
niska produkter. Nätverket kommer att 
kopplas till Forum Söders representant 
i den nationella expertgruppen för med-
icinteknik. Vidare kommer noden att 
inventera regionala aktörer som arbetar 
med att stödja utvecklingen av medicin-
tekniska produkter.

Det är inte bara på universi-
tetssjukhusen som det bedrivs 
spännande forskning i Södra 
sjukvårdsregionen. På Hallands 
sjukhus i Halmstad pågår vik-
tig forskning av nationellt in-
tresse om hur incidensen för 
leversjukdomarna levercirros och 
levercancer är kopplad till soci-
oekonomisk status. Avgörande för 
forskningen har varit ett bra stöd 
från regionens FoU-avdelning och 
en forskningsvänlig miljö i regio-
nen. 

Forskningen leds av Juan Vaz Leonidas 
som är ST-läkare inom internmedicin 
och medicinsk gastroenterologi och he-
patologi (mag- och tarmsjukdomar) vid 
Hallands sjukhus. 

Låg utbildning ger hög risk
Juans team har studerat variabler så 
som samsjuklighet, medicinering samt 
sociodemografiska bakgrundsfakto-
rer som bostadsort, utbildningsnivå, 
inkomst, yrke, med mera. Det visade sig 
att det fanns en tydlig koppling mellan 
risken för svår sjukdom i cirros och yr-
ken med lägre utbildningskrav. Patien-
ter som tillhörde yrkesgrupper med låg 
utbildningskrav hade 3,4 gånger högre 
dödsrisk jämfört med akademiker. 
- Vår teori är att personer med yrken 
som kräver högre utbildning har en 

Forskningsprojekt i Halland visar koppling mellan 
socioekonomisk status och överlevnad i leversjukdom 

bättre kunskap om sin egen hälsa och 
därför söker vård tidigare än de som 
tillhör yrken med lägre utbildningskrav, 
säger Juan.
 
Ett bra forskningsklimat viktigt
Att forska på ett sjukhus utanför uni-
versitetsregionerna anser Juan har sina 
fördelar. 
- Jag har upplevt det som mer presti-
gelöst att forska här i Halmstad. Forsk-
ningen här initieras mer av intresse från 
forskarens sida än av karriärhänseen-
den. Jag tror det gör forskningen lite 
friare och mindre tvungen. 

Juan betonar hur viktigt det är att det 
finns en forskarvänlig miljö i regionen. 
Och att detta också måste märkas ute på 
klinikerna, så att läkare och annan vård-
personal känner uppmuntran att forska.  

Bra stöd från FoU Halland
En annan faktor som underlättat Juans 
forskning är det stöd han fått av FoU 
Halland, Region Hallands forsknings- 
och utvecklingsenhet. 
- Jag har haft stor hjälp av dem. De var 
lätta att komma i kontakt med och har 
gett mig mycket praktisk hjälp, till ex-
empel vid ansökan om forskningsmedel, 
studieplanering, och att hitta lämpliga 
handledare. FoU Halland har stöttat 
mig i min forskning från dag ett och vi 

har haft ett mycket informellt och nära 
samarbete, säger Juan.

Nästa steg i Juans forskning är ett 
nytt projekt om kopplingen mellan 
socioekonomisk status, samsjuklighet, 
medicinering, och levercancer. Detta 
är ett nationellt projekt och den största 
epidemiologiska studien om levercancer 
hittills i Sverige. 

Juan Vaz Leonidas forskar på kopp-
lingen mellan socieoekonomisk status 
och överlevnad i leversjukdom på Hal-
lands sjukhus.
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Stor vaccinationsuppföljningsstudie 
genomförs i Region Skåne

Region Blekinge genomför just 
nu en kartläggning av vetenskap-
lig och akademisk kompetens 
med särskilt fokus på forskning 
och forskningsintresse.
 
Genom att kartlägga alla med forsk-
ningsintresse eller som redan bedriver 
forskning hoppas Blekinge kompe-
tenscentrum får större kännedom 
kring vilka behov denna grupp har. 

Vid Region Kronoberg pågår en stra-
tegisk satsning på GCP-utbildning av 
främst sjuksköterskor, men även andra 
legitimerade grupper. 

Ett 50-tal personer har hittills utbil-
dats. För dessa skapas nu ett nätverk 
med syfte att underlätta integrering av 
forskning i klinisk verksamhet, stimule-
ra till erfarenhetsutbyte, samordning av 
klinikövergripande externa och interna 
forskningsstudier med mera.

Kursen hålls vid två tillfällen under 2021, 
den 14-15 april samt 13-14 oktober. 

Den riktar sig till läkare, sjuksköterskor 
och personer som på annat sätt är invol-
verade i kliniska prövningar. 

På grund av pågående pandemi kommer 
kursen i april att genomföras digitalt. 

Läs mer om kursen på Forum Söders 
webbplats

Kommande GCP-utbildningar
Glöm inte! Regelverk, forskningsetik och Good 
Clinical Practice (GCP) för verksamhetschefer
Nu närmar sig utbildningen, som 
genomförs under april och maj. 
Det finns fortfarande platser 
kvar, så det är inte försent att 
anmäla sig. 

Utbildningen ”Regelverk, forsknings-
etik och Good Clinical Practice (GCP) 
för verksamhetschefer” riktar sig till 
verksamhetschefer inom slutenvården 
i Södra samverkansregionen för hälso- 
och sjukvård. Den genomförs av Fo-
rum Söder i samverkan med RCC-syd 
med målet till att ge verksamhetsche-
fer i Södra sjukvårdsregionen bättre 

kännedom om regelverk och förutsätt-
ningar när det gäller alla typer av kli-
niska studier. Dessutom syftar kursen 
till att inspirera kring hur man skapar 
goda förutsättningar för att bedriva 
kliniska studier inom verksamheten. 
Kursen genomförs digitalt. 

Kvarvarande kurstillfällen
Blekinge: 27 april
Kronoberg: 29 april
Halland: 28 maj

Läs mer om kursen och anmäl dig här.  

Introduktion till klinisk 
läkemedelsprövning GCP

Nätverk för GCP-
utbildade i Kronoberg

Inventering av forskare och 
forskningsintresserade i Blekinge

Detta för att kunna erbjuda ett bättre 
stöd och på så vis främja forskning 
inom Region Blekinge. 

Blekinge kompetenscentrum uppma-
nar alla i Blekinge som har en magis-
ter-/mastersutbildning eller högre att 
delta i kartläggningen. 

Du hittar enkäten här.

Forskningsstudien COVERS (COvid-
Vaccination: Effektivitets-, Risk- och 
Säkerhetsstudie) vill kartlägga de olika 
Covid-19-vaccinens skyddseffekt och bi-
verkningar på kort och lång sikt. Projek-
tet är uppdelat i fyra delstudier. 

Fyra delstudier
Den första delstudien är en registerstu-
die som kommer att använda data från 
många olika hälsodata- och befolknings-
register för att över tid jämföra risken för 
såväl ovaccinerade som vaccinerade att 
insjukna eller avlida i Covid-19. I denna 
delstudie kommer även biverkningar av 
de olika vaccinen kartläggas.

I delstudie två kommer blodprov samlas 
in från 4000 studiepersoner, i samband 
med vaccinationen samt vid fem senare 
tillfällen, för att undersöka hur länge anti-
kroppar mot Covid-19 finns kvar i kroppen. 

En tredje delstudie ska undersöka fall 
då vaccinering inte hjälpt mot sjukdom, 
så kallad vaccine failures. Blodanalyser 
kommer göras på personer som blivit 
vaccinerade men som ändå inkommit till 
sjukhus med Covid-19. Här kommer även 
virusprover tas för att kunna upptäcka 
eventuella mutationer. 

Utvecklingen av vaccin mot Covid-19 har gått rekordsnabbt. Detta har 
skett utan att några regulatoriska krav åsidosatts. Men fortfarande är 
mycket okänt om effekten av de olika vaccinen och dess eventuella biverk-
ningar. Därför genomförs vaccinationsuppföljningsstudien COVERS i 
Region Skåne. 

Den sista delstudien ska kartlägga vilka 
bidragande faktorer det finns till biverk-
ningar. Här kommer en fördjupad analys 
göras av blodprov från personer som sökt 
vård på grund av misstänkta biverkningar 
efter Covid-19-vaccination. 

Genomförs av Region Skåne med 
stöd av Forum Söder
Studien genomförs av Region Skåne och 
ansvarig läkare är Fredrik Kahn från 
infektionskliniken vid Skånes universi-
tetssjukhus Lund. Ulf Malmqvist, nod-
föreståndare och verksamhetschef vid 
Kliniska Studier Sverige - Forum Söder, 
samordnar studien och experter inom 
epidemiologi och infektionssjukdomar 
ingår i studiens styrgrupp.

Kliniska Studier Sverige- Forum Sö-
der stödjer studien genom att operativt 
hantera de studierelaterade aktiviteterna 
samt står för all datahantering och analys 
i studien.

Studien påbörjades i januari 2021 och 
beräknas vara färdig i december 2024. 
Redan mot slutet av 2021 beräknas en 
analys av delstudie 1 vara färdig. 

https://sodrasjukvardsregionen.se/kliniskastudier/aktuella-traffar-utbildningar/
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