Klinisk forskning
– Om hur Sveriges tre största landsting/regioner
ger sina verksamheter forskningsuppdrag,
ersätter forskning och följer upp den.

I denna rapport görs en översiktlig genomgång av hur Sveriges tre största landsting/regioner ger
sina verksamheter forskningsuppdrag, ersätter forskning och följer upp den. LIFs förhoppning
är att rapporten kan bidra till en utvecklad diskussion om hur förutsättningarna för den kliniska
forskningen kan förbättras i Sverige och hur landstingen/regionerna i samverkan med företagen
i Life Science-sektorn kan verka för det.
Rapporten gör inte anspråk på att redogöra för forskningsvillkoren för varje verksamhet utan
bygger på de dokument som har gått att finna genom sökningar på respektive landstings/regions
hemsida och enstaka intervjuer.
Rapporten har tagits fram av LIF – de forskande läkemedelsföretagen.
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Klinisk forskning – en översikt av de tre största
landstingen/regionerna
Inledning
I denna rapport redogörs för hur Sveriges tre största
landsting/regioner ger sina verksamheter forskningsuppdrag, ersätter forskning och följer upp den.
Rapporten gör inte anspråk på att i detalj redogöra
för forskningsvillkoren för varje verksamhet i landstingen/regionerna utan bygger på de dokument
som har gått att finna genom sökningar på respektive landstings hemsida och genom intervjuer. Det
har under intervjuerna förts fram många intressanta
tankar om förbättringar, inte minst vad gäller uppföljningen av forskning.
Rapporten har tagits fram av LIF – de forskande
läkemedelsföretagen.
LIF verkar för patientens rätt till högkvalitativ vård
vilket vi vill nå via nära och konstruktiva samarbeten
och diskussioner med vårdens olika aktörer samt
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politiker, tjänstemän och patientföreträdare.
Rapporten syftar till att utgöra ett underlag för en
fortsatt diskussion om hur den kliniska forskningen
kan ges förbättrade förutsättningar i Sverige och
hur samarbetet mellan företagen i Life Sciencesektorn och landstingen/regionerna kan intensifieras och stärkas.
LIF värnar även om forskning i bredare bemärkelse
än enbart klinisk forskning på läkemedel i samverkan
mellan vård och företag. Life science-sektorn är
också beroende av framgångsrik akademisk forskning och starka forskningsmiljöer. Den forskning
som bedrivs inom ramen för svensk sjukvård idag
utförs i hög grad i samverkan med akademin.
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Sammanfattning och kommentarer
Life Science är viktigt för Sverige. Såväl tillväxt och
arbetstillfällen som patienters möjlighet att få del av
en vård i världsklass gagnas av goda villkor för såväl
den kliniska forskningen som för samarbeten mellan
vården och de företag som utgör Life Science-sektorn.
En stor och viktig del av svensk Life Science är den
kliniska forskning som läkemedelsföretag bedriver
i den svenska vården i nära samarbete med landstingen och vårdprofessionerna och där patienter
tidigt ges tillgång till de senaste landvinningarna i
forskningen.
I denna rapport visas att det i alla de tre studerade
landstingen/regionerna uttrycks en vilja att öka
den kliniska forskningen men att denna vilja inte
helt sällan uttrycks på ett övergripande och något
ospecifikt plan. Forskningsuppdraget till vårdenheterna förefaller inte vara lika konkret som uppdraget att producera vård. Landstingen/regionerna
styr helt enkelt vårdens produktion mer detaljerat
än forskningen.
Centrala funktioner i landstingen/regionerna och
enskilda personer är visserligen mycket engagerade
i forskningen men mer kunskap behövs om hur verksamhetscheferna uppfattar uppdraget om forskning.
Om inte cheferna uppfattar att verksamheterna har
ett tydligt forskningsuppdrag, och om de inte mäts
på detta uppdrag, riskerar på sikt kvaliteten på vårdproduktionen att urholkas. En hälso- och sjukvård
som inte deltar i forskning och/eller tar till sig nya
forskningsrön, blir snabbt omodern och ineffektiv,
med sämre resultat som följd.
Uppföljningen av om och hur egna och externa resurser används för forskning brister för närvarande,
vilket innebär att verksamheterna inte mäts på hur
de genomför och stödjer forskning. Det kan vara svårmätt, men konsekventa uppföljningssystem behöver
tas fram för att forskande läkare och sjuksköterskor ska
uppleva ett större intresse från klinikledningarnas sida.

I alla tre landstingen/regionerna finns långtgående
planer på något slags forskningsbokslut. Detta är
mycket positivt – arbetet med att följa upp forskningen torde leda till förtydliganden också i själva
uppdraget om forskning till respektive vårdgivare.
Det finns också en medvetenhet om problemen
som forskande läkare och sjuksköterskor upplever
och mycket görs för att skapa kombinationstjänster
och på annat sätt underlätta för dem.
Utifrån vad som framkommer i denna rapport menar
LIF att det behövs tydligare incitament och utrymme
för den kliniska forskningen. En forskningsbejakande
arbetskultur, tydlig ekonomisk styrning och ett engagerat ledarskap för forskningsfrågorna på politisk nivå,
bland förvaltningschefer och bland ledarna för vårdprofessionerna, är nödvändig. Det krävs att alla instanser samtidigt gör insatser för att de ska få tydlig verkan.
LIFs förhoppning är att rapporten kan utgöra ett av
flera underlag för en framtidsinriktad och resultatinriktad diskussion om hur den kliniska forskningen
och Life Science-sektorn kan ges bästa möjliga
förutsättningar i Sverige, till gagn för patienterna,
vårdens resultat, vårdpersonalens kompetens och
svensk konkurrenskraft.
För att nå detta menar LIF att det krävs ändringar i
styrningen av svensk vård så att klinisk forskning får
bättre förutsättningar.
De forskande läkemedelsföretagen besitter stor
kunskap inom en mängd områden av intresse för
landstingen/regionerna. LIF och dess medlemmar
är beredda att ställa sin kompetens och sina resurser
till förfogande för att samarbeta med landstingen/
regionerna för att stärka förutsättningarna för den
kliniska forskningen i Sverige, men också för samarbete kring utbildnings- och fortbildningsaktiviteter,
för att utveckla vårdens processer och för att följa
upp behandlingsresultat.
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Statistik om kliniska läkemedelsprövningar
Landstingen/regionerna är skyldiga att medverka
till finansiering, planering och genomförande av
kliniskt forskningsarbete på hälso- och sjukvårdens
område.1 För sjukvården innebär engagemanget i
kliniska läkemedelsprövningar att;

Tyvärr har den kliniska forskningen i Sverige minskat
under en lång rad år. Företagen har haft svårt att få
tillgång till vården för forskning om nya behandlingsmetoder, som t.ex. nya läkemedel, och personal
som velat forska har inte haft utrymme till det.

•

Kunskapsnivån om nya behandlingar och om
forskningsmetodik stärks

•

Sjukvården har full kostnadstäckning för
deltagande i denna typ av forskning inklusive
gratis studieläkemedel

•

Läkarna och övrig sjukvårdspersonal lär sig hur
de nya läkemedlen fungerar genom att delta i
utprovandet av dem

Av de 296 ansökningar som inkom till Läkemedelsverket under 2013 hade 46 % en sponsor som är
medlem i LIF. Sedan 2004 har LIF-medlemmarnas
ansökningar till Läkemedelsverket nästan halverats.
Sedan 2010 förefaller det som att nedgången i antalet ansökningar till Läkemedelsverket har avstannat
och ligger på en nivå kring 300 ansökningar per år.
LIF genomför kontinuerliga undersökningar bland
LIFs medlemsföretag om deras forskningsinsatser i
Sverige. Sedan 2011 har undersökningen även haft
med frågor om var i landet som deltagande kliniker
och mottagningar ligger. Som förväntat placerades
över 80 % av de kliniska prövningarna vid universitetssjukhusen och i storstadsregionerna men
antalet prövningscenter per landsting är relativt
stabilt under perioden 2011-2013. Om man jämför
Stockholms läns landsting, Region Skåne och Västra
Götaland kan man möjligen se en viss ökning i
Region Skåne. (Se tabell Antal prövningscenter per
landsting.2)

Att delta i kliniska prövningar är en kostnadseffektiv kunskapsgenerering
för vården!

Som IVA (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien)
påpekade i sin rapport ”Tillväxtmedicin för kliniska
studier” ger klinisk forskning ett vetenskapligt förhållningssätt till vården. Läkare och sjuksköterskor
får genom att delta i klinisk forskning en vana vid att
uppdatera, förändra och ifrågasätta behandlingar.
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Beställ gärna årets utgåva av LIFs FoU-rapport på www.lif.se.
Här presenteras detaljerad data om den kliniska forskningen i Sverige.
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Region Skåne
Allmän viljeinriktning
Region Skåne anger i sitt utvecklingsprogram att
forskning är en viktig uppgift för hälso- och sjukvården. För att möta den globala konkurrensen ska
man fördjupa samverkan mellan universitet och
högskolor, forskning, offentlig sektor, kultur och
näringsliv samt fortsätta satsningen på det kunskapsintensiva näringslivet. Det är angeläget att stödja
system för kommersialisering av forskningsresultat,
t.ex. från den medicinska och kliniska forskningen i
Skåne. Resurserna till Skånes forskningsmiljöer ska
öka mer än genomsnittet i Sverige.3
I Hälso- och sjukvårdsnämndernas samlade uppdrag 2014 betonas att regionen har en stark ambition att öka den kliniska forskningen med förbättrade
medicinska resultat och kommersiella produkter
som resultat.4 Forskningen ska vidareutvecklas inom
områden där Region Skåne har förutsättningar att få
ett uppdrag, som t.ex. inom rikssjukvården.5
Forskningspolicyn slår fast att varje regiondel ska
vara delaktig i satsningarna på kunskap, forskning
och framgångsrika produkter. Vården i Region Skåne
är indelad i områden utifrån geografi och funktion.
Det finns forskningsansvariga såväl centralt som i
respektive område. Denna nya organisation har tillkommit för att åstadkomma ett bättre stöd för verksamhetens tre ben – vård, utbildning och forskning.
I den gällande forskningspolicyn (från 2009) anges
att regionens FoU ska öka och kommersialiseringen
av den främjas. Klinisk forskning nämns som ett område där man behöver utveckla former för gemensamma satsningar nationellt och regionalt. Policyn
beskriver möjligheten att kombinera sjukvårdsuppdraget med det regionala utvecklingsuppdraget i
en satsning som stimulerar innovation i sjukvården
och förmågan att effektivt tillämpa innovationer.
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Visionen är att Skåne ska vara en framgångsrik
FoU-region som förmår omsätta forskningsbaserad
kunskap till nya behandlingsformer, utveckling av
sjukvården och nya produkter. Kvalitativ forskning
i erkänt goda forskningsmiljöer ska göra Skåne
attraktivt för forskargrupper, institut och kunskapsföretag.6
I den strategiska forskningsplanen som är kopplad
till forskningspolicyn anges konkreta åtgärder. Dit
hör framtagande av regler och struktur för klinisk
forskning, att verksamhetschefer vid kliniker bör
vara disputerade och att ledningarna vid förvaltningar med särskilt forskningsuppdrag måste ha
tydligt forskningsfokus.7

Hur ges forskningsuppdraget?
Det slås fast i Hälso- och sjukvårdsnämndens samlade
uppdrag att verksamheterna ska underlätta för
forskning och kliniska prövningar.8 I den strategiska
forskningsplanen anges att det i uppdragen till
vårdgivarna ska ställas tydliga krav på deltagande i
kliniska studier.9
Skånes Universitetssjukhus, SUS, bedriver omfattande
forskning i samarbete med Lunds Universitet och
Malmö högskola. På Skånes universitetssjukhus
finns också FoU-centrum Skåne, som är en resursorganisation för medicinsk forskning. En genomgång av SUS och regionens hemsida ger dock inte
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vid handen hur själva styrdokumentet med uppdraget att bedriva forskning ser ut.
De vårdgivare som bedriver av regionen finansierad
hälso- och sjukvård förbinder sig i ackrediteringsvillkor att bedriva en verksamhet som underlättar
för forskning och kliniska prövningar. Det innebär
att tillhandahålla patienter, patientuppgifter och
material och upplåta sin verksamhet för av medicinska
fakulteten prioriterad forskning som finansieras av
ALF-medel, till fakulteten knuten forskare genom
externa medel eller till Region Skåne anknuten
personal som erhållit regionala forskningsmedel.
Vårdgivarens verksamhet ska planeras så att läkare,
sjuksköterskor m.fl. kan lösgöras från klinisk verksamhet för att arbeta med forskning i enlighet med
ALF-avtalet. Vårdgivaren ska också utse en kontaktperson för forskning.10
Arbetet med att skapa en ny forskningsplan ska vara
avslutat vid årsskiftet 2014/15. När planen för hela
regionen är klar, ska var och en av de fyra relativt
nyinrättade hälso- och sjukvårdsförvaltningarna göra
sina respektive forskningsplaner.

Hur ersätts forskningen?
ALF-anslagen för forskning fördelas till projekt efter
vetenskapliga bedömningar av ansökningarna samt
till gemensamma service-, metod- och teknikplattformar.
Regionalt forskningsstöd är anslag för klinisk forskning och utveckling som kan sökas av samtliga
landstingsanställda i Södra sjukvårdsregionen,
dvs. Landstinget Blekinge, kommunerna Halmstad,
Laholm och Hylte i Region Halland, Landstinget
Kronoberg samt Region Skåne.11 Regionala forskningsmedel söks antingen som projekt eller doktorandstöd och tilldelas efter vetenskaplig granskning.
Region Skånes egna FoU-medel fördelas efter en
särskild räknesnurra som utgår från i vilken utsträck-

ning forskningsmedel erhållits från annat håll. Detta
görs för att stimulera verksamheten till att söka
forskningsmedel i konkurrens. Medlen går till att driva
projekten som erhållit regionalt forskningsstöd,
strategiska kombinationstjänster, nya forskningssatsningar, start av utvecklings- och implementeringsprojekt samt andra infrastrukturella kostnader.12
Alla anställda vid verksamhet som ägs av eller har
avtal med Region Skåne har rätt att söka regionalt
forskningsbidrag/doktorandstöd och ALF-medel.
Ungefär 50 personer har 50 % forskning finansierad
inom ramen för sin kliniska tjänstgöring. Därutöver
erhåller de som forskar i doktorandprojekt, och som
tilldelats regionalt forskningsstöd, 180 000 kr/år.13

Hur följs forskningen upp?
I den strategiska handlingsplanen anges att Region
Skåne ska följa upp hur forskningsmedel används
och utvärdera den kliniska forskningen och hälsooch sjukvårdens effekter.14
Ett uppföljningssystem är ännu inte på plats men
ett projekt genomförs gällande uppföljningen av
forskningen. Projektet är en fortsättning på det
försök som gjordes inom SKL med att rapportera
landstingens forskningsverksamhet. Regionens
uppföljningsprojekt är fortfarande under utveckling
och data som genererats är ännu inte tillgängliga.
Under 2015 kommer troligen en validering att ske
och om den faller väl ut kommer data att publiceras.15

Kliniska prövningar och ClinTrials
Regionen vill framför allt öka den icke-företagssponsrade kliniska forskningen. När det gäller de
företagssponsrade studierna arbetar man strukturerat för att förbättra organisationens förmåga att
samverka med läkemedelsbolag genom ClinTrial AB
(se nedan), kvalitetssäkring av biobanker och mer
resurser till bl.a. statistik.16
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Alla avtal om kliniska prövningar ska skrivas under av
ClinTrials, som är ett helägt dotterbolag till Region
Skåne. Uppdraget är att stimulera forskning och
erbjuda Life Science-företag tillgång till testmiljöer
(testbäddar) för sin produktutveckling.

förutsättningar att genomföras. Man undersöker om
det finns tillräckligt med patienter, infrastruktur och
personal samt vilka konkurrerande studier som görs
och vad studien skulle kosta. IVA har identifierat att
genomförbarhetsstudier är en av tre flaskhalsar där
många studier går förlorade eller försenas.17

ClinTrials har arbetat systematiskt med ”feasibility”,
genomförbarhet. En sådan förfrågan innebär att
finansiären orienterar sig om huruvida studien har

Skånes universitetssjukhus, Malmö
Foto: jorchr. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

Universitetssjukhuset, Lund.
Foto: jorchr. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons
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Stockholms läns
landsting (SLL)
Allmän viljeinriktning
I forskningsstrategin från 2011 står att resurserna till
FoU relativt sett har minskat de senaste åren och
behöver utvecklas, särskilt för de verksamhetsnära
aktiviteterna.18
Landstingsstyrelsens förvaltning arbetar med att
ta fram en ny strategi för forskning, utbildning och
innovation. Beslut fattas i början av 2015.19 Handlingsprogram för identifierade forskningsområden
tas fram av Landstingsstyrelsen inom ramen för
forskningsberedningen.20
SLL:s medverkan i forskning ska i huvudsak omfatta
sådana områden som är av stor betydelse för medborgarna och i första hand inriktas på stora folksjukdomar eller områden där det finns stort behov av
att utveckla vården.21
Forskningsdirektören i SLL skulle vilja etablera ett
ömsesidigt samarbete med läkemedelsföretagen
som går utöver enskilda kliniska prövningar. Han
anser att landstinget borde gå in tidigare i processen
med läkemedelsutveckling och lägga beställningar
utifrån de behov man ser i vården, på motsvarande
sätt som försvaret gör inom sina områden. Han önskar också att mätningar görs av forskningens
resultat, vad den åstadkommer i vården, eftersom
det är mer intressant än vilka tidskrifter forskningsrönen publiceras i.22

Hur ges forskningsuppdraget och hur
ersätts forskningen?
Principen är att Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
(HSF) beställer vård, medan Landstingsstyrelsens
förvaltning (LSF) beställer forskning, utveckling och
utbildning. I avtalen som HSF hanterar finns dock
övergripande formuleringar om att hälso- och sjukvården ska delta i forskningsprojekt. Dessa formu-

leringar ses nu över i syfte att göra dem skarpare så
att de stödjer LSF:s arbete. Planen är att i juni 2015
fatta beslut om en ny avtalsmodell, som ska hantera
den nya sjukvårdsstrukturen. Själva ersättningsmodellen blir kvar i de nya avtalen, även om den
förfinas och utvecklas.23
LSF håller för närvarande på att utarbeta en verksamhetsplan för FoU för åren 2015-2018. I den nu
gällande planen, VP 2014-2016, anges att strategin
är att öka samarbetet med näringslivet och förstärka
möjligheterna för den kliniska forskningen. Långsiktiga mål är bl.a. ökad medverkan i kliniska studier,
att de externfinansierade forskningsmedlen ökar
med 10 % till 2016 och att chefers FoU-engagemang
ska utvärderas årligen.24
Denna tioprocentiga ökning av industridrivna
studier kommer att läggas in i den övergripande
budgeten för landstinget som ett målvärde, vilket
förväntas bli ett starkt styrverktyg.25
Alla sjukhus och SLSO (primärvård, psykiatri och
geriatrik i Stockholms läns sjukvårdsområde) har
i sina ägardirektiv i uppdrag att bedriva forskning
11
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med anknytning till sjukvårdsuppdraget.26 Basersättningen för forskning baseras till 40 % på hur mycket
externa medel man lockar till sig, 20 % utifrån bibliografisk aktivitet och 20 % utifrån examina.
Därutöver finns utlysningar och särskilda satsningar.
Särskilda satsningar beslutar landstingsledningen
och ledningen för Karolinska sjukhuset om gemensamt och de används för att tillfälligt (maximalt i tre
år) stötta upp viktig verksamhet som saknar finansiering. T.ex. ges på det sättet stöd till en professur i
geriatrik.
Landstingets FoU-budget ligger på ca 1,45 miljarder
kr per år (inklusive utbildning, AT mm). SLL satsar
nio miljoner kr på akademiska vårdcentraler.27

Hur följs forskningen upp?
Från och med 2012 finns sammanställningar av hur
många akademiskt drivna- respektive industrifinansierade studier som landstinget genomför. 2013
genomfördes 148 studier med extern part, vilket
var en uppgång jämfört med året innan.28

en rapport om hur 2014 års medel har använts.
ALF-medlen beräknades för 2014 till ca 600 miljoner
kr30och rapporteras in så att LSF kan följa upp dem
på kliniknivå. Man granskar vad det kan bero på när
kliniker med hög andel akademiska tjänster har låg
aktivitet, men har inte dragit några slutsatser än.31

Organisation
Karolinska Universitetssjukhuset är ansvarigt för
utvecklingen av den högspecialiserade vården och
för att de kliniska FoU-insatserna utvecklas i hela
landstinget, på det mest resurseffektiva sättet.32
Forskningsstrategiska kommittén, som har ledamöter
från KI och SLL, ansvarar för de samlade resurserna
för forskning och utveckling. Kommittén arbetar
med FoU-strategier, prioriteringar och övergripande
satsningar. Karolinska Trial Alliance utför tjänster
inom kliniska prövningar i alla faser.

Traditionen varierar på sjukhusen vad gäller kombinationstjänster. Sådana finns i hög utsträckning på
Karolinska Universitetssjukhuset. Det har dock
Forskningen ska följas upp i forskningsbokslut fr.o.m. generellt blivit svårare att kombinera forskning med
vårdproduktion eftersom det finns ett besparings2014, vilket landstingsrevisorerna välkomnar efterkrav på 2 procent.33
som de anser att det idag är svårt att få en samlad
bild av forskningen inom landstinget.29
Det görs postdok-satsningar, främst på Karolinska
Arbetet har försenats av det arbete som tidigare
Universitetssjukhuset, och LSF undersöker för
pågick inom SKL med rapportering av landstingens närvarande om man kan göra en satsning på den
forskningsverksamhet. Nu har LSF dock tagit fram
personal som ännu inte nått upp till en akademisk
en uppföljningsmodell för SLL:s FoU-budget och
titel. Disputerade läkare får ett lönetillägg och en
FoU-kansliet på Karolinska Universitetssjukhuset
kombinationstjänst, dvs. tid för forskning. Man brottas
följer upp ALF-medlen. En total uppföljning gjordes med hur ett liknande system kan byggas upp för
första gången 2013 och rapporterades till forsksjuksköterskor som forskar.34
ningsberedningen. Det var en pilot där man undersökte hur enkäten ska se ut. I april/maj 2015 kommer
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Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge. Foto: KI

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna. Foto: KI
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Västra Götalandsregionen (VGR)
Allmän viljeinriktning
Målet är att öka den kliniska forskningen i regionen.
VGR vill stimulera forskning för att få fram bättre
behandlingsmetoder, mer kompetent personal och
ekonomisk tillväxt. Framför allt inom primärvården
skulle fler kliniska prövningar kunna komma till
stånd. Fokus är att skapa stora kliniska prövningscenter som i primärvården omfattar 70-100 000
patienter för att skapa stabilitet över tid. Ett projekt
har startats där regionen och Gothia Forum samarbetar för att ge stöd till vårdcentralerna att arbeta
med kliniska prövningar.35
Sahlgrenska universitetssjukhuset anger i sin verksamhetsplan att man måste attrahera mer forskningsmedel i konkurrens och att forskning m.m. i
större utsträckning behöver utgå från patientens
behov. Ett fokusområde för 2015 är att utveckla
forskningens förutsättningar i vården och forskningsuppdraget ska tydliggöras.36

Hur ser forskningsuppdraget ut?
Sjukhusen har i uppdrag att bedriva forskning.
Framförallt Sahlgrenska universitetssjukhuset har
ett övergripande uppdrag som omfattar forskning.
Det finansieras genom regionbidrag men äger
också rum i samverkan med exempelvis Sahlgrenska
akademin vid Göteborgs universitet och AstraZeneca.37
Exempelvis bedriver och stödjer FoU-centrum vid
Skaraborgs sjukhus forsknings- och utvecklingsarbete. 4,5 miljoner kr fördelades 2013 till 41 olika
projekt och tre av 25 doktorander som fått forskningsstöd disputerade under året.38 Sahlgrenska
universitetssjukhuset har tre huvuduppgifter, varav
forskning, utveckling och undervisning är en.39
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FoU-uppdraget för primärvården är formulerat i
överenskommelse med nämnderna för 2014 samt
i Krav- och kvalitetsboken. I den sistnämnda anges
att vårdcentralerna ska samverka med FoU-enheter
för primärvård och stimulera och skapa möjligheter
för medarbetarna att bedriva forskning och utvecklingsarbete. I vårdöverenskommelsen står att forsknings- och utvecklingsverksamheten ska stimulera,
stödja och initiera forskning och utveckling inom
all primärvård finansierad av VGR samt utveckla den
vetenskapliga kompetensen hos personalen.40

Hur ersätts forskningen?
Tidigare har hälso- och sjukvårdsnämnderna ansvarat
för stödet till den kliniska forskningen, men satsningar på forskningsinfrastruktur hade då svårt att
hävda sig gentemot vårdproduktion. Därför har
man nu lyft ut FoU-budgeterna så att de hanteras
via regionstyrelsen och FoU-beredningen och därmed särskiljs från vårdbudgetarna.
De lokala FoU-råden ger olika slags ekonomiskt
stöd för forskning till medarbetare inom sitt geografiska område. De beviljade 2003-2012 närmare
100 miljoner kr, varav en dryg fjärdedel tilldelades
primärvården. Det regionala FoU-rådet för VGR har
under samma tidsperiod beviljat 257 miljoner kr,
varav primärvården beviljats 4,2 %.41
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Forskning skall vara fullt finansierad av medel
som forskaren själv har rekvirerat. Projektmedel till
patientnära klinisk forskning kan sökas av docenter
och anställda inom VGR, Sahlgrenska akademin eller
hos vårdgivare som har avtal med VGR. I de olika
geografiska områdena kan det också finnas andra
lokala anslag att söka för medarbetare i VGR.
Vid FoU-enheterna delas forskarstöd ut till forskare
och handledare för att kunna bedriva forskning på
delar av sin arbetstid. Finansiering av forskningsprojekt sker mestadels från olika anslagsgivare.42
Finansieringen av forskning består till största delen
av regionens medfinansiering till ALF-medlen.
De statliga ALF-medlen uppgår för Sahlgrenska
Universitetssjukhusets del till cirka 400 miljoner kr.
Med dessa finansieras utbildning, strategiska forskningssatsningar och cirka 300 forskningsprojekt
som bedrivs inom sjukhuset. Samverkan med andra
externa parter, t.ex. industrin, bidrar till finansiering
av ytterligare cirka 225 olika projekt. Därtill finansierar
VGR ett 50-tal projekt.43
Sahlgrenska universitetssjukhuset erhåller 2015 bidrag från regionen om 848 miljoner kr för forskning
och utveckling och den s.k. ”sista utpost-funktionen”.
Det sistnämnda innebär ett dygnet-runt-ansvar för
att bistå andra sjukvårdsenheter.44

Hur följs forskningen upp?
Det finns ännu inget uppföljningsincitament för
det som står i kvalitetsboken. Ett pilotprojekt har
genomförts där ett forskningsbokslut ur en regional
databas (Researchweb) hämtade uppgifter om
en enhets forskningsproduktion (publikationer)
samt redovisningar av projekt och kunskapskapital
(personalens vetenskapliga kompetens).45
Nu ska det göras ett motsvarande bokslut för hela
regionen under 2014 och 2015. Alla verksamheter
i hela regionen kommer att jämföras, men troligen
enbart vad gäller publikationer. Varje verksamhet

ska kunna använda sig av bokslutet och aggregerad
data kommer att visa vad olika delar gör så att det
går att följa upp satsningar.46
FoU-enheten har lagt förslag på att en sådan uppföljning ska kopplas till ett visst ekonomiskt utfall.
Tanken är att enheter ska få en extra ersättning om
de har ett visst antal pågående forskningsprojekt,
ett visst antal publikationer och ett visst antal meriterade anställda. En sådan bonus anser man borde
gå till verksamhetschefen på t.ex. en vårdcentral.47
Gothia Forum betonar att en bättre ekonomisk uppföljning behövs. Man vill säkerställa att ersättning för
industrisamarbete utgår på rätt nivå och verkligen
används för studier. Det bör särredovisas vad forskningsmedel används till, vilka projekt som görs och
hur de finansieras. Det pågår en del arbete med att
ta fram gemensamma principer som ska gälla i ett
ekonomiskt bokslut av forskningen men bokslutet
av ”forskningsproduktionen” har första prioritet.
Sahlgrenska universitetssjukhuset genomförde 2014
pilotverksamhet med forskningsbokslut inom tre
verksamhetsområden och för 2015 satsar man på
att mäta och följa upp forskningsaktiviteter inom
alla verksamhetsområden. Bland annat kommer
infrastruktur, kompetensförsörjning och bibliometri
att kartläggas. Ett fokus kommer att vara att undersöka hur ALF-medel har använts för att stödja forskning kring identifierade kunskapsluckor.48

Organisation av den kliniska forskningen
Gothia Forum samordnar klinisk forskning och
erbjuder stöd till forskare och företag genom hela
forskningsprocessen. De hjälper bl.a. till att hitta
prövare och patienter. Gothia Forum har genomfört
ett projekt för att etablera styrtal för att kunna följa
utvecklingen av klinisk forskning i Sverige.
En nyckelfaktor de identifierat för att främja kliniska
studier är att skapa öppna jämförelser för uppföljning
och effekt av kliniska studier.49
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Gothia Forum byggs 2015 ut med en klinisk prövningsenhet för barn och en stödfunktion för kliniska
forskare verksamma i sjukvården i VGR när de ska
göra stora ansökningar på nationell och EU-nivå.50
Att använda Gothia Forum är frivilligt och det finns
inga planer på att göra det till en obligatorisk instans
för kliniska prövningar. Gothia Forums verksamhetschef upplever att de hinner leverera snabbt till dem
som efterfrågar tjänsterna. Ett problem är dock att
få tiden att räcka till för personer med spetskompetens, eftersom dessa behövs både inom vården
och i forskningen. Inom de områden där det saknas
specialistkompetens i vården blir också forskningen
lidande. Det finns en långsiktig kompetensutvecklingsplan för att lösa kommande brister och planera
för pensionsavgångar. Det utgår lönetillägg för dem
som når en viss akademisk nivå, som t.ex. för personal som disputerar.51
Centrumbildningar etableras på Sahlgrenska universitetssjukhuset för att stärka samarbetet med
akademi och näringsliv. För 2015 planeras exempelvis ett bröstcancercentrum som ska förenkla vårdkedjorna och stärka forskning och utveckling.52
I primärvården finns fyra forsknings- och utvecklingsenheter (FoU-enheter) för varje del av VGR.
FoU-enheterna har ett aktivt samarbete med
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enheten för allmänmedicin och enheten för socialmedicin vid Sahlgrenska akademin. FoU-enheterna
stödjer forskningen i regionen, t.ex. när det gäller
lokaler, datorer, handledning eller att göra en forskningsansökan. För närvarande ger FoU-enheterna
stöd till 343 forskningsprojekt.
Man höjer också den vetenskapliga kompetensen,
t.ex. genom vetenskapliga metodikkurser. Målet är
att höja nivån på personalen inom alla enheter. Det
räcker inte att rikta forskningsuppdraget mot universitetssjukhusen, när en stor del av vården flyttas
därifrån.53
På sina håll är det vanligt med kombinationstjänster,
medan de har varit svåra att få till inom primärvården.
Det har gjorts en tillfällig strategisk satsning som
innebar att tjänster i kombination med post-dok
eller doktorandutbildning utannonserades, men det
finns inga resurser avsatta för det i nuläget.
Det regionala FoU-rådet i VGR och de lokala FoU-råden
är, som nämnts, anslagsgivare för medarbetare i
primärvård. Det finns också en central enhet för
forskning, utveckling och utbildning som ger individuell rådgivning och handledning i forskningsprojekt och stimulerar de lokala förutsättningarna
för forskning och utveckling.
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Sahlgrenska universitetssjukhuset. Foto: Marie Ullnert
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Hur skapar vi bättre förutsättningar för den
kliniska forskningen, de kliniska prövningarna
och läkemedelsuppföljningen i Sverige?
LIF vill med denna rapport bidra till mer kunskap om situationen för den kliniska forskningen i Sverige.
För LIF är det tydligt att det behövs förändringar i styrningen av hälso- och sjukvården så att den kliniska
forskningen får bättre förutsättningar.
LIF föreslår att:
•

Uppdraget till vården att medverka i klinisk forskning behöver bli viktigare i förhållande till att producera
vård eftersom vårdresultat i världsklass förutsätter god förankring i forskningen.

•

Lagstiftningen behöver förtydliga hälso- och sjukvårdens ansvar för att delta i klinisk forskning och
kliniska läkemedelsprövningar.

•

Landstingen/regionerna bör beställa klinisk forskning och utveckling i samarbete med företag
på samma sätt som vårdproduktion beställs. Detta uppdrag behöver kontinuerligt följas upp av
landstingen/regionerna.

•

Ersättningsmodeller och vårdavtal ska ta större hänsyn till uppnådda medicinska resultat och inte
enbart till genomförda insatser. Forskning och innovationer leder till bättre resultat i vården och är
därför väl investerade pengar.

•

Hälso- och sjukvårdens deltagande i klinisk forskning och kliniska läkemedelsprövningar bör offentliggöras i Öppna jämförelser.

•

Utvecklingen av nationella kvalitetsregister och IT-system för att skapa bättre grund för kvalitetsarbete,
jämförelser och forskning inom hälso- och sjukvården behöver påskyndas.

•

Lagstiftningen för att möjliggöra att söka patientkohorter i de svenska kvalitetsregistren behöver
anpassas. Detta skulle underlätta för den kliniska forskningen.

•

Ett nationellt register över vårdcentraler och kliniker som har infrastruktur, kunskap och erfarenhet
att delta i klinisk forskning, till exempel ”akademiska vårdcentraler”, behövs. Att snabbt hitta flera vårdmottagningar som kan delta i en klinisk läkemedelsprövning är ofta avgörande för om Sverige får delta
i internationella prövningsprogram eller inte.

•

Tilldelning av statliga forskningsmedel bör ske i relation till i vilken utsträckning landstinget/regionen
tillgodogör sig medicinska innovationer. Om inte nya läkemedel används, är det heller inte relevant att
bedriva klinisk forskning på läkemedel i den miljön. För att läkemedelsföretagen ska vara intresserade
av att bedriva klinisk forskning i Sverige så måste det vara möjligt att göra jämförelser mot moderna
behandlingar (och inte enbart med det ”förrförra” preparatet).

•

Mer kunskap behöver tas fram kring hur chefer i vården ser på klinisk forskning.

•

Kontinuerliga rapporter om den kliniska forskningen, s.k. forskningsbokslut, bör tas fram av landstingen/
regionerna, med stöd av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

•

Landstingen/regionerna, staten och Life Science-sektorn bör enas om att var tjugonde patient på
universitets- och länssjukhus senast år 2020 bör ingå i en klinisk studie eller ett forskningsprojekt.
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Om LIF
Läkemedelsindustriföreningen är en branschorganisation som består av ca 85 medlemsföretag som
tillsammans står som tillverkare av ca 80 % av alla
läkemedel som säljs i Sverige. LIF företräder företagen
i för dem gemensamma frågor och har därmed
fortlöpande kontakter med för branschen viktiga
myndigheter, organisationer och beslutsfattare. LIF
verkar för patientens rätt till högkvalitativ vård vilket
vi vill nå via nära och konstruktiva samarbeten och
diskussioner med vårdens olika aktörer samt politiker,
tjänstemän och patientföreträdare.

LIF är vidare en serviceorganisation för medlemmarna och informerar medlemsföretagen om utvecklingen inom områden, som kan påverka förutsättningar och arbetsförhållanden för deras verksamhet
i Sverige.
LIF är bland annat medlemmar av Svenskt Näringsliv samt den Europeiska branschorganisationen
EFPIA och den internationella branschorganisationen
IFPMA. LIF är även medlemmar i de europeiska
organisationerna AESGP och IFAH.

Anders Blanck
VD LIF

Beställ gärna LIFs forskningspolitiska program på www.lif.se.
Här ges konkreta förslag på olika stimulansåtgärder för att Sverige
ska bli en stark forskningsnation.
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I denna rapport redovisas översiktligt hur Sveriges tre största landsting/regioner ger sina
verksamheter forskningsuppdrag, ersätter forskning och följer upp den.
Rapporten är framtagen av LIF och gör inte anspråk på att redogöra för forskningsvillkoren för
varje verksamhet utan bygger på de dokument som har gått att finna genom sökningar på
respektive landstings/regions hemsida och på enstaka intervjuer. Det har under intervjuerna
förts fram många intressanta tankar om förbättringar, inte minst vad gäller uppföljningen av
forskning.
Vi hoppas att denna rapport kan ligga till grund för fortsatta diskussioner med landstingen/
regionerna om hur vi tillsammans kan skapa bättre förutsättningar för den kliniska forskningen,
de kliniska läkemedelsprövningarna och läkemedelsuppföljningen i Sverige.
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