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Stefan Lönn 
har ordet 

Vetenskaplig forskning i Sveriges regioner 
behöver både stimuleras och uppmärksam-
mas. Forskningen i Region Halland hand-
lar främst om att resultaten ska göra nytta 
i verksamheten. Regional forskning ska 
utveckla verksamheternas kunskapsnivå för 
största möjliga patient- och samhällsnytta. 
Tillgången till ny kunskap, och tillämpningen 
av den, är de främsta framgångsfaktorerna 
för att säkra hög kvalitet och kostnadsef-
fektivitet i hälso- och sjukvården. Det är 
även en central och viktig del i medarbetar-
nas kompetensutveckling. Region Halland 
kommer från och med oktober 2021 att ha 
en ny FoU-policy beslutad av Regionstyrel-
sen. Syftet med denna policy är att forma ett 
ramverk för Regionens långsiktiga engage-
mang i FoU-frågor. 

Stefan Lönn, tf FoU-chef i Region Halland 

Text: Jacob de Maré (där inte annat anges) 
Redaktion: Jacob de Maré, kommunikatör; Ulf Malmqvist, 
nodföreståndare; Ann Tronde, Regional nodsamordna 
re; Björn Agvall, FoU-handledare RegionHalland, Sally 
Carlsson-Cloodt, kommunikatör Region Kronoberg; Olivia 
Frånberg, lokal nodsamordnare, Region Blekinge. 

Har du förslag på ämnen till detta nyhetsbrev? Kontakta 
Jacob de Maré på nodkontoret eller din lokala nodsamord 
nare med dina idéer. 

Ny rapport belyser förutsättningarna för
kliniska studier inom cancervården i Södra 
sjukvårdsregionen 
Kliniska Studier Sverige – 
Forum Söder och Regionalt 
Cancercentrum Syd (RCC 
Syd) har sedan 2019 en stra-
tegisk samverkan för att 
långsiktigt främja förutsätt-
ningarna för att bedriva kli-
niska studier av hög kvalitet 
i cancervården. Och därmed 
öka inklusionen av patienter 
i kliniska studier. Resultaten 

vården. En överväldigande ma-
joritet av de svarande ansåg att 
kliniska studier ökar kunskapen 
om nya vetenskapliga rön, för-
bättrar vårdkvalitén, bidrar till 
kompetensutveckling och ökar 
attraktionskraften för att behålla 
och rekrytera medarbetare. Dessa 
effekter rapporteras vara starkare 
för akademiska forskningsstudier 
jämfört med uppdragsstudier från 

från samverkansarbetet är nu industrin. 
sammanställt i en rapport. 

Under 2019 genomfördes en 
enkätundersökning inom cancer-
vården i Södra sjukvårdsregionen. 
Syftet med enkäten var att kartläg-
ga verksamhetsledningens, fors-
karnas och professionernas syn 
på hinder och incitament för att 
bedriva kliniska studier. Enkäten 

Utifrån resultaten av enkätunder-
sökningen och workshopen har 
Kliniska Studier Sverige – 
Forum Söder och RCC Syd ut-
vecklat en handlingsplan för att 
adressera framkomna behov och 
förbättra förutsättningarna för 
kliniska studier i cancervården. 

Text: Matilda Almgren/Jacob de Maré 

Studier Sverige och Läkemedels-
verket och erbjuds nu till verk-
samhetschefer i Södra sjukvårds-
regionen. Utbildningen har blivit 
obligatorisk för verksamhetschefer 
med universitetssjukvårdsenheter 
i Region Skåne och skrivits in i de 
regionala reglerna för ALF. 

Utöver GCP-utbildningen, där 
flera av målen i handlingsplanen 
adresserats, erbjuds nu lunch-
träffar för forskningspersonal i 
hela södra sjukvårdsregionen. Ett 
arbete pågår också för att synlig-
göra det forskningsstöd som finns 
tillgängligt inom Kliniska Studier 
Sverige - Forum Söder. 

Samverkan mellan Kliniska Stu-
dier Sverige - Forum Söder och 
RCC Syd har också skrivits in i 

Från handlingsplanen har aktivite- cancerplanen för Södra sjukvårds-
blev sedan underlag för en efterföl- ter riktade till verksamhetschefer 
jande workshop, med temat ”Hur prioriterats då deras roll är cen-
kan vi öka inklusionen av patienter tral för möjligheterna att bedriva 
i kliniska studier?” kliniska studier. Den certifierade 

kursen ”Regelverk, forskningsetik
Av enkäten framgick att det fanns 

och Good Clinical Practice (GCP)
en i grunden positiv inställning 

för chefer” togs fram av Kliniska
till kliniska studier inom cancer-

regionen som ett viktig led i att sti-
mulera och utveckla den kliniska 
forskningen inom cancervården. 

På Forum Söders webbplats finns 
en längre artikel om rapporten och 
samverkan. 

Nytt EU-gemensamt
ansökningssystem för
kliniska prövningar 

I slutet av januari 2022 lanseras den 
nya gemensamma EU-portalen och 
databasen för kliniska läkemedels-
prövningar CTIS. Samtidigt blir den 
EU-gemensamma förordningen om 
kliniska prövningar av läkemedel för 
människor (nr 536/2014) tillämplig. 

CTIS kommer att omfatta den cen-
traliserade EU-portal och databas för 
kliniska prövningar som föreskrivs i 
förordningen och tillhandahålla ett 
papperslöst och integrerat system 
som täcker hela livscykeln för en kli-
nisk prövningsansökan. 

De nya procedurerna för ansökning 
om och rapportering av data ifrån 
kliniska läkemedelsprövningar ska 
garantera vetenskaplig kvalitet, pa-
tientsäkerhet och transparens, samt 
även effektivisera beslutsprocesserna. 

Efter lanseringen kommer CTIS di-
rekt att finnas tillgängligt för myn-
digheter och sponsorer för kliniska 
prövningar, medan en treårig över-
gångsperiod mellan den nuvarande 
läkemedelslagen och EU-förordning-
en kommer att gälla. 

Läs mer på Läkemedelsverkets webb-
plats 

mailto:jacob.demare%40skane.se?subject=
mailto:jacob.demare%40skane.se?subject=
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0536
https://www.lakemedelsverket.se/sv/tillstand-godkannande-och-kontroll/klinisk-provning/lakemedel-for-manniskor/kommande-provningsforordning#hmainbody2
https://www.lakemedelsverket.se/sv/tillstand-godkannande-och-kontroll/klinisk-provning/lakemedel-for-manniskor/kommande-provningsforordning#hmainbody2
https://sodrasjukvardsregionen.se/wp-content/uploads/2021/09/RCC-Syd-Forum-Soder_Rapport_FINAL-210820.pdf
https://sodrasjukvardsregionen.se/kliniska-studier/rapport-belyser-forutsattningarna-for-kliniska-studier-inom-cancervarden-i-sodra-sjukvardsregionen/
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EPM:s nya ärendehante-
ringssystem snart i gång! 

Etikprövningsmyndigheten plane-
rar att driftsätta sitt nya ärende-
hanteringssystem Ethix måndagen 
den 4 oktober kl. 09.00. 

Ambitionen har varit att skapa ett an-
vändarvänligt och effektivt system med 
ett helt digitalt flöde, från ifyllande och 
signering av ansökan till mottagande av 
slutligt beslut. 

I samband med att det nya systemet tas 
i bruk stängs nuvarande ansöknings-
system. Det sker den 23 september kl. 
24.00. Från denna tidpunkt och fram 
till driftsättningen av Ethix kommer nya 
ansökningar inte kunna lämnas in till 
Etikprövningsmyndigheten. 

Införandet av det nya ansökningssyste-
met innebär ingen förändring i vilken 
information som begärs i ansökan. Det 
går alltså bra att utforma ett utkast till 
ansökan i nuvarande blanketter och 
sedan återanvända dessa formuleringar 
under samma fråga i det nya formuläret. 

I Ethix kommer ansökan att signeras 
digitalt med hjälp av BankID av såväl an-
svarig forskare som behörig företrädare 
för forskningshuvudmannen. 

Mer information finns på Etikprövnings-
myndighetens webbplats. 

Inledande resultat från Covers visar på god
skyddseffekt och hög vaccinationsvilja 

Nu har de första resultaten av 
forskningsstudien COVERS 
(COvid Vaccination: Effektivi-
tets-, Risk- och Säkerhetsstudie) 
publicerats i tidskriften Journal 
of Infection samt som preprint. 
Resultaten visar att vaccin mot 
Covid-19 har en hög skyddseffekt 
efter två doser samt att vaccina-
tionsviljan hos personer äldre än 
70 år generellt varit hög, men be-
tydligt lägre för de utrikes födda i 
utsatta områden. 

De resultat som nu publicerats i 
tidskriften Journal of Infection rör 
Covers Delstudie 1: Registerstudie av 
vacciners skyddseffekt. I delstudien 
används registerdata från regionala 
befolknings- och hälsodataregister för 
att över tid jämföra de olika vacciner-
nas effektivitet att förhindra insjuk-
nande i covid-19-infektion. 

Vaccinet ger gott skydd 
Enligt Jonas Björk, professor i epide-
miologi och delansvarig för register-
studierna inom Covers, bygger de pre-
liminära resultaten på data insamlad 
mellan december 2020 och februari 
2021 och rör Pfizers vaccin Comirnaty. 

- Vi har tittat på risken att testa po-
sitivt för Covid-19 efter en samt två 
doser hos personer i arbetsför ålder. 
Vi fann en mycket god skyddseffekt 
efter två doser, 86%, men en väsent-
ligt sämre effekt efter bara en dos, 
42%. Resultaten visar att skyddet efter 
andra dosen vaccin var i paritet med 
det antikroppsskydd som man får efter 
Covid-19-infektion. Det tyder på att 
vaccinet fungerar bra, förklarar Jonas 
Björk. 

Socioekonomiska faktorer vikti-
ga för vaccinationsviljan 
I en annan delstudie som än så länge 
enbart finns som preprint och vars 
resultat därför är preliminära, har 
vaccinationsviljan hos personer äldre 
än 70 år undersökts. Här undersöktes 
hur stor del av de äldre som fått minst 
en dos av något vaccin. 
- Vi såg att vaccinationsvilja generellt 
var hög, 92%. Däremot var den väsent-
ligt lägre hos personer födda utanför 
Norden, endast 75%. Särskilt låg var 
vaccinationsviljan hos de som var 
födda i Mellanöstern, Östeuropa eller 
Afrika, under 70%. Vi jämförde även 
grupper från olika bostadsområden för 
att se om det fanns socioekonomiska 
faktorer som påverkade. Vaccina-

Jonas Björk, 
professor i epi-
demiologi och 

delansvarig för 
registerstudier-
na inom Covers 

Foto: Åsa 
Hansdotter 

tionsviljan var lägre i socialt utsatta 
områden. Ett samband som var sär-
skilt starkt bland utrikesfödda. Därför 
är det mycket viktigt att fortsätta att 
försöka nå ut med vaccinationerna till 
dessa grupper under hösten då här 
finns grupper som löper stor risk för 
svår sjukdom om vi får en ny smitto-
våg, menar Jonas Björk. 

Han understryker hur viktigt det är 
att följa både vaccinationsvilja som 
vaccineffekter och eventuella biverk-
ningar löpande och att snabbt sprida 
resultaten om detta så att de kommer 
till användning. Därför valde man att 
nu publicera resultaten i preprint och 
synas med dem i media samtidigt som 
de genomgår granskning inför veten-
skaplig publicering. 

Ny lagstiftning om
medicintekniska 
produkter 

Den medicintekniska lag-
stiftningen i Sverige och EU 
har genomgått stora föränd-
ringar. Den 26 maj började 
den nya EU-förordningen 
om medicintekniska produk-
ter (MDR) att tillämpas fullt 
ut. I och med det har också 
den nationella lagstiftningen 
förnyats. Denna förnyade 
lagstiftning började tilläm-
pas från den 15 juli 2021. 
Många uppdateringar rör 
utförandet av kliniska stu-
dier med medicintekniska 
produkter. 

På Kliniska Studier Sveriges 
websida finns bra informa-
tionssidor för ”Medicintek-
niska produkter” och ”Kli-
niska studier – steg för steg” 
som stöd för dig som arbetar 
med kliniska studier. 

https://www.skane.se/organisation-politik/forskning/pagaende-forskning/covid-19-vaccinationsuppfoljningsstudie-covers/
https://etikprovningsmyndigheten.se/
https://etikprovningsmyndigheten.se/
https://svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2021-06/SFS2021-600.pdf?utm_campaign=lv_nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2021-06/SFS2021-600.pdf?utm_campaign=lv_nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2021-06/SFS2021-600.pdf?utm_campaign=lv_nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.kliniskastudier.se/for-dig-som-forskar/medicintekniska-produkter.html
https://www.kliniskastudier.se/for-dig-som-forskar/medicintekniska-produkter.html
https://www.kliniskastudier.se/for-dig-som-forskar/kliniska-studier---steg-for-steg.html
https://www.kliniskastudier.se/for-dig-som-forskar/kliniska-studier---steg-for-steg.html
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Kommande GCP-utbildningar 
Höstens sista kurstillfälle för utbildningen
”Regelverk, forskningsetik och Good Clinical
Practice (GCP) för verksamhetschefer”, 5 oktober 

Utbildningen riktar sig till verksamhetschefer i hela Södra sjukvårds-
regionen och genomförs av Forum Söder i samverkan med RCC Syd. 

Målet med utbildningen är att ge verksamhetschefer i Södra sjukvårdsregionen 
bättre kännedom om regelverk samt vilket ansvar man som verksamhetschef 
har i relation till dessa när det gäller alla typer av kliniska studier. Dessutom 
syftar kursen till att inspirera kring hur man skapar goda förutsättningar för att 
bedriva kliniska studier inom verksamheten. I våras togs beslut att kursen blir 
obligatorisk för verksamhetschefer med USV-enheter i Skåne och har skrivits in 
i de regionala reglerna för ALF. 

Läs mer om kursen 

Anmälan är stängd, men det går att efteranmäla sig via e-post till: 
mia.abels@skane.se 

Introduktion till klinisk GCP påbyggnadskurs
läkemedelsprövning GCP 17/2-2022 

Detta är en påbyggnadskurs i GCP förNästa tillfällle för Forum Söders in-
dig som tidigare gått en GCP-kurs ochtroduktionskurs i GCP är den 13-14 
vill fördjupa dina kunskaper.oktober 2021. 

Kursen riktar sig till forskningssjuk-Kursen riktar sig till läkare, sjukskö-
sköterskor/forsknings-BMA, ansvarigaterskor och personer som på annat 
läkare/forskare med flera som har erfa-sätt är involverade i kliniska 
renhet av klinisk läkemedelsprövning.prövningar. 

Läs mer om kursen och anmäl dig påLäs mer om kursen och anmäl dig på 
Forum Söders webbplatsForum Söders webbplats 

Lär dig mer om
ATMP 

Läkemedelsakademin 
erbjuder en gratis web-
baserad introduktions-
kurs om avancerade 
terapier – ATMP 

Kursen är en kort introduk-
tion till avancerade terapier 
och tar cirka 15 minuter att 
genomföra. 

Den har som mål att höja 
kunskapsläget hos alla 
yrkesroller som på något 
sätt kan tänkas komma i 
kontakt med avancerade 
terapier så som personal 
inom hälso- och sjukvård, 
akademi, industri, apotek, 
myndigheter och politiker 
samt patientorganisationer 
och patienter. 

Anmäl dig till kursen via 
länk på Läkemedelsakade-
mins webbplats. 

Ny personal på Forum
Söder, Region Skåne 

Louise Bennet började som läkare vid 
Kliniska Prövningsenheten vid Forum 
Söder den 9 augusti i år. 

Som läkare har Louise arbetat inom 
internmedicin och primärvård, först i 
landstinget Blekinge och sedan 2006 i 
Region Skåne. Parallellt med klinik har 
Louise bedrivit patientnära klinisk forsk-
ning framför allt inom diabetesområdet. 
Hon har pågående forskningssamar-
beten med diabetesforskare vid LUDC 
(Lunds Universitets Diabetescentrum) 
men även nationellt, som koordinator i 
Region Skåne för en klinisk läkemedels-
prövning. 

Louise är docent i allmänmedicin vid 
Lunds Universitet. 

Senast kommer Louise från Capio 
Centrum Citykliniken i Malmö där hon 
arbetat som specialist i allmänmedicin 
och diabetesansvarig läkare. 

- Jag har stort intresse för patientnä-
ra klinisk forskning. Så det är väldigt 
roligt och spännande att inneha den här 
tjänsten vid Kliniska Prövningsenheten 
Forum Söder. Det innebär att jag med 
större kontinuitet kan arbeta inom detta 
intressanta och utvecklande område. 

Oktober 2021 

Louise Bennet och Suzanne Lindholm 

Suzanne Lindholm är sedan febru-
ari 2021 ny enhetschef vid den Kliniska 
Prövningsenheten vid Forum Söder. 

Suzanne har en bakgrund som sjukskö-
terska och har arbetat inom hematologi, 
barnonkologi och infektionssjukvård. 
Dessutom har hon arbetat 15 år vid fas I-
kliniken på AstraZeneca, varav de sista 
tio åren som chef för fas I-enheten, Cli-
nical Pharmacologi Unit. Hon har även 
varit chef för Centraloperation under två 
år. De senaste åtta åren har hon arbetat 
som verksamhetschef för Livio Fertili-
tetscentrum, Barnmorskemottagningen 
Livio och Barnavårdcentralen Livio. 

- Jag tycker det är otroligt roligt att arbe-
ta med kliniska prövningar och jag kän-
ner också att jag har stor erfarenhet av 
detta, framför allt från AstraZeneca. Jag 
har nu provat på ett par andra fält men 
vill knyta ihop säcken genom att återgå 
till att jobba med det jag nog faktiskt 
tycker är det absolut roligaste, kliniska 
prövningar! 

https://www.lakemedelsakademin.se/produkt/e-kurs-introduktion-till-avancerade-terapier-atmp/
https://www.lakemedelsakademin.se/produkt/e-kurs-introduktion-till-avancerade-terapier-atmp/
https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kompetensforsorjning/utbildningar/gcp-for-chefer-september/
mailto:Mia.abels%40skane.se?subject=
https://sodrasjukvardsregionen.se/kliniskastudier/aktuella-traffar-utbildningar/



