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KAPITEL 1 

Uppdraget 
Regionala cancercentrums samverkansgrupp beslutar om arbetsgrupper/referensgrupper inom 
olika områden där nationell samverkan är av stor betydelse för cancervården.  

Under våren 2018 tillsattes en nationell arbetsgrupp för optimal screening och matchning av 
patienter i kliniska studier.  

 

Gruppens specifika uppdrag var att: 
• Ta fram ett förslag på arbetssätt för att på ett optimalt sätt screena möjliga patienter 

och inkludera fler patienter i kliniska studier. 
• Identifiera goda exempel med enheter där man har hög andel av patienterna som 

inkluderas i kliniska studier.  
• Ta fram en modell som bygger på befintliga strukturer (tex kontaktsjuksköterskor och 

multidisciplinär rond, databasen Cancerstudier i Sverige) för att på ett effektivt sätt 
matcha patienter till kliniska studier. 

• Föreslå ytterligare åtgärder som behövs för att förbättra andelen patienter i kliniska 
studier. 

 

Arbetsgruppens sammansättning: 
• RCC Norr, Bengt Wallner, Kirurg, Processledare 
• RCC Stockholm-Gotland, Miriam Elfström, Verksamhetsutvecklare  
• RCC Syd, Björn Ohlsson, Kirurg, Medicinsk rådgivare  
• RCC Sydöst, Ingela Jakobsson, Forskningssköterska  
• RCC Uppsala Örebro, Henrik Lindman, Onkolog, Processledare  
• RCC Väst, Annika Baan, Vårdenhetschef ÖV/FoU/Klinisk Prövnings Enhet  
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Arbetsprocessen 
Arbetsgruppen tilldelades uppdraget av RCC under våren 2018. I slutet av maj hölls ett inledande 
möte, då frågeställningarna och det fortsatta arbetets gång diskuterades.  

Inför det andra mötet uppmärksammade deltagarna i arbetsgruppen goda exempel avseende 
inklusion i kliniska studier, och ett arbetsdokument cirkulerades mellan deltagarna. Då 
kontaktsjuksköterskor hade identifierats som en troligen nyckelfunktion vid screening inför 
kliniska studier, både i arbetsbeskrivningen, och under arbetsgruppens diskussioner, bjöds 
representanter för denna personalkategori in till det andra mötet, som hölls i slutet av sommaren. 
Dessa representanter utgjordes av Bodil Westman, projektledare Samordnande 
kontaktsjuksköterska, RCC Stockholm-Gotland, Elin Hellström, Kontaktsjuksköterska, 
Onkologkliniken, Sundsvalls sjukhus, samt Camilla Sandberg, Kontaktsjuksköterska, Vo 
onkologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.  

Vid det andra mötet fortsatte arbetet med att identifiera och föreslå arbetssätt och modeller för 
att öka inklusionen i kliniska studier. 

Efter det andra mötet togs kontakt med representanter för Ung Cancer och Nätverket mot 
cancer, för att få deras bild av hur den kliniska forskningen skulle kunna förbättras.  

Inför det tredje mötet sändes ett utkast på slutrapporten till föreståndarna för de regionala 
noderna inom Kliniska Studier Sverige, till representanter för Nätverket för 
universitetssjukhusens prövningsenheter inom onkologi (NASTRO), samt till representanter för 
de forskande läkemedelsföretagen i Sverige (LIF). Samtliga inbjöds att komma med synpunkter 
på dokumentet, och att delta vid det kommande mötet. 

Vid det tredje mötet, som hölls i början av november, deltog, förutom arbetsgruppen, Dag 
Larsson och Johan Brun, från LIF. Deras deltagande var av stort värde, då vi kunde diskutera 
skillnader och likheter mellan akademiska- och företagsinitierade studier, hur de kompletterar 
varandra, samt ge en mer nyanserad bild av företagsinitierade studier.  

Efter det tredje mötet reviderades dokumentet ånyo, cirkulerades till arbetsgruppen och 
representanter för LIF, och fastställdes sedan vid ett videomöte i slutet av november, varefter en 
slutrapport lämnades till RCC i samverkan. Slutdokumentet är helt och hållet arbetsgruppens 
slutrapport, även om vi, till viss del, även tagit intryck av andras synpunkter. 
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Bakgrund 

Cancervårdens struktur 
Sedan ett antal år har Standardiserade vårdförlopp (SVF) införts för de flesta cancerformer i 
Sverige. SVF är uppbyggda enligt samma princip oavsett tumörform. Förenklat kan man säga att 
cancervården följer samma struktur oavsett tumörtyp (Se Figur 1). Ett symtom uppstår, som 
leder till utredning. När utredningen är klar, och man har nödvändiga uppgifter om diagnos och 
stadium, hålls en multidisciplinär konferens (MDK), med representanter för de olika specialiteter 
som behövs för att kunna rekommendera ett optimalt och korrekt behandlingsförslag. 
Behandlingsbeslut tas sedan i samråd med patienten. Denna ”primära” behandling kan vara 
kurativ, adjuvant, eller palliativ. Behandling kan bestå av kirurgi, olika onkologiska 
behandlingsmetoder, eller en kombination av kirurgi och onkologi. Efter avslutad behandling 
sker en uppföljning, som kan vara av varierande längd, varefter patienten i vissa fall kan 
friskförklaras. Under uppföljningen kan även tecken på återfall i cancersjukdomen, som kan 
behöva behandling, uppstå. Dessa ”sekundära” behandlingar är oftast palliativa. I vissa fall blir 
upprepade behandlingar, i flera på varandra följande led, aktuellt, för att försöka hålla 
tumörsjukdomen i schack. Under hela vårdförloppet, från det att symtom uppstår, ska patienten 
ha tillgång till en kontaktsjuksköterska (kssk). 

Inom den moderna cancervården utgörs två av de viktigaste funktionerna av kssk och MDK. 
Båda utgör nav kring vilket mycket av cancervården är centrerat; kssk är ett nav avseende 
kontakt, information, och logistik, och MDK är ett nav avseende diagnostik och behandling.  

Kssk-funktionen är relativt ny, och trots att Staten och Sveriges Kommuner och Landsting har 
enats om en gemensam generell beskrivning av kontaktsjuksköterskans roll och funktion, kan 
arbetsbeskrivning och arbetsinnehåll skilja mycket mellan olika arbetsplatser.  

Införandet av SVF har skett genom RCC och de, till de regionala RCC knutna, processledarna för 
de olika cancerformerna. Processledarna har genom ett regionalt nätverk kontakt med 
nyckelpersoner i hela den aktuella regionen. 

  
  

  

 
Figur 1. Schematisk bild av vårdförloppet vid cancersjukdom. 
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Varför skall vi forska? 
I Hälso-och sjukvårdslagen 18 kap 2 § tydliggörs sjukvårdshuvudmännens ansvar för klinisk 
forskning, där det heter 

”Landsting och kommuner ska medverka vid finansiering, planering och genomförande av dels kliniskt 
forskningsarbete på hälso- och sjukvårdens område, dels folkhälsovetenskapligt forskningsarbete.” 

En förutsättning för att effektivt kunna bedriva kliniska studier är att ledningarna på olika nivåer 
är positiva till forskning, och att de inser att forskning är en del av klinikernas uppdrag. Ett mål 
för all sjukvård bör vara en klinisk vardag där forskning och kunskapsstyrning genomsyrar 
verksamheten. Detta är en kulturfråga där chefer på alla nivåer, från landstingsdirektör till första 
linjens chefer, är medvetna som sitt ansvar för att aktiv arbeta för att skapa förutsättningar för att 
klinisk forskning ska kunna bedrivas parallellt med kliniskt arbete. 

Det finns olika incitament för att sjukvården skall bedriva forskning. Forskningen innebär 
utveckling och kvalitetssäkring av vården. Den innebär även att förutsättningarna för jämlik vård 
ökar eftersom behandlingarna på olika sjukhus då följer samma rutin och uppföljningsrutiner. 
Utöver detta innebär klinisk forskning att moderna och effektiva metoder prövas och införs tidigt 
på ett kontrollerat sätt. Det tillhör landstingens uppdrag att tillse att klinisk forskning bedrivs i 
hög utsträckning och i en ideal värld är alla patienter inkluderade i kliniska prövningar. 

Bra forskningsverksamhet gynnar den enskilda klinikens ekonomi och ökar sjukhusets 
meritvärde. För den enskilde kliniska forskaren innebär ofta studier en förenkling av 
arbetsprocessen eftersom man följer gemensamma protokoll och det innebär även en personlig 
meritering. Utöver detta innebär studier inte sällan att man har möjlighet att erbjuda sina 
patienter en ny, lovande och, förhoppningsvis, förbättrad behandling. 

”Primära/sekundära” studier 

Man kan dela upp studier på olika sätt. Ett sätt är att dela upp studierna utifrån var i 
cancerprocessen patienterna befinner sig när de screenas. Man kan då dela upp studierna i de som 
rör primärbehandling (Kurativa/Adjuvanta/Neo-adjuvanta/Palliativa), och de som rör 
sekundärbehandling (Recidiv/Palliation/Metastaserad-avancerad sjukdom).  

Det är relativt enkelt att screena patienter till den första gruppens studier eftersom dessa kan 
identifieras på MDK (Se Figur 1 ovan). Utmaningen är studier vid sekundär behandling eftersom 
naturliga rondtillfällen där saknas. Dessa patienter kan dessutom dyka upp i vården på ett flertal 
ställen, såsom primärvård, akutmottagning, och kirurgi- och onkologmottagning. I många fall är 
det då av stor vikt att behandlingen kommer igång utan dröjsmål, vilket kan försvåra medverkan i 
studier. 

Akademiska- vs. Företagsinitierade studier 

Studier kan även delas upp utifrån hur de drivs och finansieras. Akademiska studier drivs 
vanligen av universitetsanslutna kliniskt verksamma forskare och belyser olika kliniskt relevanta 
frågeställningar. Finansieringen sker genom statliga anslag, olika stipendier och vissa fall genom 
bidrag från industrin. Akademiska studier är vanligen enklare och mer anpassade till rutinsjukvård 
än studier som är initierade och drivna av företag. Detta får ofta till följd att ett betydligt högre 
antal, och även en högre andel, av patienterna inkluderas vid akademiska studier. Meritvärdet är 
även stort vid akademiska studier. 
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Företagsinitierade studier drivs och finansieras, som namnet anger, av läkemedelsföretag. Dessa 
studier är också mycket viktiga för klinisk forskning i Sverige. De leder vanligen till utveckling 
och ett snabbt införande av nya effektiva läkemedel under kontrollerade former samt bidrar även 
till finansiering av forskningsenheterna.  

Det kan uppkomma problem om andelen akademiskt initierade studier minskar. Till dessa hör att 
det akademiska meritvärdet minskar, färre patienter inkluderas i studier, och dessutom finns en 
risk att viktiga frågeställningar inte studeras.  Slutligen kan eventuellt vissa finansierade 
forskningsenheter äventyras om anslagen till de akademiska studierna minskar. 

Vi ser idag att det blir allt svårare att bedriva akademiska studier, framför allt interventionsstudier 
med läkemedel. Det huvudsakliga problemet till detta är att kostnaderna per inkluderad patient 
ökat. En av orsakerna till detta kan vara att företagsinitierade studier ofta drivs via CRO-företag 
(Contract Research Organization). Dessa företag har ofta en omfattande och tidskrävande 
studielogistik, vilket betyder mycket omfattande monitoreringsarbete och stor tidsåtgång per 
patient.  Detta påverkar direkt respektive prövningsenhet, som allt mer anpassar sin verksamhet 
för detta sätt att arbeta. 

Även avseende andra aktörer inom en studie, som exempelvis röntgen, patologi, kem lab, klin fys, 
samt avtal med apotek och olika leverantörer för ompackning och beredning av 
infusionsbehandling, har kostnaderna idag ökat. Läkemedelsföretagen har självklart inget 
egenintresse i att öka dessa omkostnader, men då läkemedelsföretagen har andra ekonomiska 
förutsättningar än de akademiskt initierade studierna, bedömer vi, trots att frågan är komplex, att 
det finns en risk att den ökade andelen företagsinitierade studier har drivit upp kostnaden för 
klinisk forskning (Se Figur 2). Detta gör att det kan bli svårt att starta viktiga större 
randomiserade läkemedels-studier utan en mycket väl tilltagen budget.  

Den finansiering eller sponsring som tidigare har kunnat ske via läkemedelsindustrin i dessa 
studier har idag blivit betydligt svårare att erhålla, då det krävs centrala förhandlingar med 
respektive bolags huvudkontor, och där Sverige sällan är högprioriterat   

 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
•  
6.  
7.  
8.  

 

 

 

 
Figur 2. En möjlig effekt av ökad andel företagsinitierade studier inom klinisk forskning. 
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Exempel på problem relaterat till ökade omkostnader vid ändrad debitering: 
1. En akademisk studie är initierad med immunoterapi för en viss tumörgrupp. Ett 

läkemedelsbolag skänker fri drog till ett värde av flera miljoner men bistår inte i övrigt till 
finansieringen av studien. Eftersom läkemedlet ges som infusion måste avtal skrivas 
avseende ompackning och beredning av behandlingen och kostnaderna för hanteringen 
av det fria läkemedlet kommer då ändå att uppgå till  2–3 miljoner. 

2. En akademisk studie har planerat att samla in tumörvävnad och patienten har godkänt 
detta. Kostnaden för prepareringen av tumörvävnaden har tidigare budgeterats till 500 
kr/patient, en beräkning som till exempel bygger på att infrastrukturen finns och inga 
extra investeringskostnader läggs på, och på det sättet subventionerar akademiskt 
initierade studier. Kostnaden ändras från huvudman till fullkostnadspris till 5 000 kr/pat. 
Totalt är 650 patienter inkluderade. Sökta medel på 325 000 kr måste förvandlas till 3,25 
miljoner kr. 

 

Inom kirurgin har studier inte i lika hög grad varit företagsinitierade, vilket inneburit att studier 
kunnat bedrivas till lägre kostnad, med begränsad personalstyrka och med mycket god inklusion. 
Vetenskapligt är värdet lika stort eller större jämfört med t.ex. en neoadjuvant industristudie 
eftersom antalet patienter lätt kan bli många fler till en bråkdel av kostnaden för industristudie. 

Stödorganisationer kring kliniska studier 

Kliniska Studier Sverige 

Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sjukvårdsregioner. 
Till detta har Sveriges sex sjukvårdsregioner utsett samarbetsfunktioner, regionala noder. 
Samarbetet syftar till att bygga upp en gemensam nationell forskningsinfrastruktur för kliniska 
studier som stärker regionala förutsättningar att bedriva kliniska studier. 

Enheten för kliniska studier vid Vetenskapsrådet har ett övergripande uppdrag att stödja och 
utveckla förutsättningarna för samarbete inom Kliniska Studier Sverige.  

Cancerstudier i Sverige 

Cancerstudier i Sverige är ett register över aktuella kliniska studier i cancervården. I registret 
återfinns endast studier med pågående rekrytering av patienter. 

Databasen är framtagen i ett samarbete mellan RCC i samverkan och NASTRO. 
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KAPITEL 2 

Goda exempel avseende 
inklusion i kliniska studier 
Ett flertal exempel på bra och dåliga omständigheter, som kan påverka inklusion, har beskrivits 
och diskuterats vid gruppens möten (Se Tabell 1).  

Personalmässiga förutsättningar 
En återkommande faktor för studier som går bra, kanske rent av den viktigaste, är förekomsten 
av en drivande och engagerad PI (Principal Investigator, huvudprövare). I bästa fall samarbetar 
denne med en forskningssjuksköterska (fssk) vid en klinisk prövningsenhet.  Sannolikt är det 
vanligare med en engagerad PI vid akademiska studier, då PI varit delaktig i hela processen kring 
studien och dess tillkomst. Att PI haft möjlighet att påverka studien skulle således kunna påverka 
engagemanget.  

Personalbrist påverkar naturligtvis verksamheten menligt. Brist på specialistläkare inom det 
aktuella teamet ger svårigheter att gå in i studier, då läkare måste bemanna olika andra funktioner, 
både kliniska och akademiska/forskningsrelaterade. Kontaktsjuksköterskan kan då uppleva 
problem med att få tider till specialistläkare på mott, och forskningssjuksköterskan har svårt att 
nå specialistläkaren.  

Brist på kssk/fssk, med tydliga arbetsbeskrivningar som innefattar arbetsuppgifter relaterade till 
kliniska studier, försvårar deltagande i studier. 

Om fssk tidigare har jobbat inom den kliniska verksamheten underlättas patientkontakten under 
studien. (De fungerar som patientens kssk genom den kliniska prövningen.) 

Studiemässiga förutsättningar 
Generellt beror hur lätt eller svårt det är att inkludera patienter i en studie till hög grad på 
snävheten och striktheten på inklusions- och exklusionskriterierna. Även screeningperioden och 
hur mycket som ska göras under den tiden, liksom om man behöver vänta på 
undersökningsresultat, kan påverka hur lätt/svår rekryteringen är. Om avancerade/udda 
undersökningar behöver göras under screeningperiod påverkar även detta inklusionen negativt. 
På grund av detta är det oftast lättare att inkludera patienter till akademiska studier, då dessa 
vanligen har enklare inklusionskriterier än företagsinitierade studier.  

Vid företagsinitierade studier är bra support och bra samarbete med företagen av stor vikt. Vid 
akademiska studier kan tidigt samarbete med en etablerad klinisk prövningsenhet vara lika viktig. 
PI som är nationell koordinator kan, i samarbete med monitor/fssk, ”riskmonitorera” protokoll 
så att möjligheten för inklusion gynnas. 
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Volymen på inkluderade patienter påverkar även inklusionen, då inklusionen går enklare och 
snabbare för varje inkluderad patienten. Det är således ofta lättare att bedriva studier på vanliga 
diagnoser. 

Organisatoriska förutsättningar 
Organisatoriskt finns många faktorer som påverkar inklusionen. En etablerad forskningsenhet 
med bra rykte och bra infrastruktur främjar forskningsmiljön, då bra relationer och bra nätverk 
med intressenter gör att man blir attraktiv som samarbetspartner både för industri- och 
akademisk forskning. En etablerad och trygg forskningsenhet gör även att man kan tillåta sig att 
vara pragmatisk, något som ofta underlättar genomförande av studier. 

Om prövningsenheten dessutom involveras i ett tidigt skede kan resurser allokeras och man kan 
arbeta för en organisation som tillåter gemensam planering för forskningsenhet och mottagning, 
inkl. kssk. Detta främjar även inklusionen, då alla som är delaktiga i screening kan informeras 
gemensamt. 

Vid Klinisk Prövnings Enhet (KPE) inom verksamhet onkologi, Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset finns en organisation där kssk/fssk /läkare geografiskt finns nära varandra 
och arbetar tätt tillsammans, vilket underlättar studiearbetet då detta ger en teamkänsla kring 
patienten i den aktuella studien. Inom teamet kan sedan dessa yrkeskategorier, i vissa fall, ersätta 
varandra. Framförallt genom att fssk kan avlasta kssk och ta över kontaktsjuksköterskeuppdraget 
när patienter ingår i klinisk studie. 

Av stor vikt för inklusion är att kssk/prövare är på plats vid MDK och att rutiner finns för 
screening och samarbete med fssk på KPE. 

”Goda” förutsättningar 
Driven prövare 

Klinisk erfarna kssk. 

Enkla inklusionskriterier. 

Bra support och bra samarbete med industrin. 

Stor volym av inklusionsbara patienter. 

Etablerad forskningsenhet 

Pragmatisk hållning. 

Gemensam organisation för forskningsenhet och mottagning 

Geografisk närhet mellan kssk/fssk/läkare 

Kssk/prövare på plats vid MDK. 

Sjukhusövergripande rutin för screening av patienter 

”Dåliga” förutsättningar 
Personalbrist 

Snäva inklusionskriterier 

Avancerade/udda undersökningar under screeningperiod. 

Kssk/prövare ej på plats vid MDK. 
Tabell 1. Faktorer som kan påverka inklusionen i kliniska studier.  
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KAPITEL 3 

Förslag för att inom befintliga 
strukturer, på ett optimalt sätt, 
screena, inkludera, och matcha 
patienter till kliniska studier  
För att kunna inkludera patienter i kliniska studier måste cancerpopulationen screenas avseende 
tänkbara deltagare. För att göra detta på ett optimalt sätt behöver man definiera när populationen 
ska screenas, och vem som ska screena. 

Vid olika typer av studier screenas populationen lämpligen vid olika filterfunktioner. Som tidigare 
nämnts är det relativt enkelt att screena patienter vid ”primära” studier, då MDK blir en naturlig 
filterfunktion.  

Vid sekundära studier finns inte någon lika naturlig och generellt förkommande filterfunktion. 
Vid olika kliniker kan organisationen se olika ut: det kan förekomma remissronder, 
metastasronder, ”knep”ronder (rond för svåra fall), etc.  

Avseende vem som är mest lämplig att screena populationen vid filterfunktionen, så är även detta 
något som kan se olika ut vid olika kliniker och sjukhus. Olika yrkeskategorier kan utgöra det 
naturliga valet avseende att screena populationen vid olika filterfunktioner. 

I varje screeningsituation är det mycket viktigt att det framgår till vem överrapportering av 
presumtiva studiepatienter ska ske.  

Ett typexempel av screening är att populationen screenas av kssk vid MDK. När kssk finner 
patienter som bedöms möjliga att inkludera meddelas detta till en namngiven fssk/prövare, som 
därmed tar över ansvaret att inkludera patienten.  

Förslag för screening, inklusion, och matchning 
För varje klinisk studie ska följande specificeras. 

• Filterfunktion för screening (dvs vid vilket tillfälle populationen ska screenas) 
• Vem som ansvarar för screening 
• Till vem den som screenar ska överrapportera = Den som sedan ansvarar för inklusion 

 

Till detta ändamål kan en screeninglista för inklusion användas, se Tabell 2. För mindre centra 
kan sannolikt en screeninglista användas för en hel klinik, medan större enheter kan behöva en 
lista/sektion, eller en lista/diagnos. 
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Vid varje ny studie ansvarar centrets PI för att dessa uppgifter dokumenteras och sprids till 
berörda personer. För detta arbete rekommenderar vi att respektive processledarna inom RCC 
engageras, då processledarna har tillgång till ett befintligt regionalt nätverk, med vilket det är 
enkelt att nå ut till hela regionen. 

Studie Patientgrupp Inklusion Filterfunkton Screening Inklusion 

NeoRes 
II 

Esofagus/Cardia Lämplig för CRT + op MDK-ÖGI A. 
Svensson 

B. 
Svensson 

ASAC Levermetastaser Pat som ska 
resekeras 

MDK-Krcm1 C. 
Svensson 

D. 
Svensson 

Exempel Bröstcancer Recidiv efter op Remissrond E. 
Svensson 

F. 
Svensson 

Tabell 2. Exempel på screeninglista för inklusion.  
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Förslag på ytterligare åtgärder 

Nationell samordning 
• Med en nationell samordning av olika system skulle omfattande vinster kunna göras, 

sannolikt både ekonomiska och kvalitetsmässiga. Med ett nationellt journalsystem, 
alternativt en gemensam begreppskatalog, som tillåter koppling till exempelvis Signe-E 
(databas för ledtider inom SVF), INCA (databas för kvalitetsregister), och Kliniska Studier 
Sverige, skulle många patientuppgifter bara behövas fyllas i en gång, på ett ställe. Detta 
skulle frigöra stora resurser, framförallt för den kliniska verksamheten, men även för den 
kliniska forskningen. 

• Kliniska Studier Sverige och Cancerstudier i Sverige är i dagsläget parallella organisationer, 
som delvis fyller samma funktion. Sannolikt skulle ett närmare samarbete mellan dessa 
kunna innebära positiva synergieffekter. 

• En vidareutveckling av Kliniska Studier Sveriges projekt med ”Nationell webbplats för 
kliniska studier” och ”Samordnade studieförfrågningar” har sannolikt potential att 
underlätta och förbättra kliniska studier, och är i högsta grad önskvärd. Möjligen kan man 
redan här aktualisera Screeninglistan, och vilka uppgifter som ska specificeras avseende 
screening och inklusion för varje studie. 

• Ett nationellt videokonferenssystem för röntgenronder skulle underlätta vid nationell 
MDK. 

• För att effektivt kunna screena patienter vid kliniska studier behövs en gemensam tolkning 
av regelverket, som tillåter granskning av patienternas journaler före inklusion. En nationell 
rutin för screening, som är förenlig med Patientdatalagen, skulle således i hög grad 
underlätta och vara klargörande vid kliniska studier.  

Förbättra informationsspridning till patienter 
I diskussion med representanter för Ung Cancer och Nätverket mot cancer har vi samlat 
synpunkter på hur vi kan förbättra informationsspridning till patienter om aktuella studier. 
Intresset av att vara med i studier skiljer sig mellan diagnoser, åldersgrupper och var i 
sjukdomsprocessen patienten befinner sig. Generellt vill patienter veta vad de själva kommer att 
få ut av att vara med och vill gärna ha mer tid att diskutera studier, kunna ta upp frågor om olika 
behandlingar osv.  

Skriftlig information om studier ska vara lättillgänglig och tydlig så att patienten känner igen sig – 
dvs vi ska undvika att använda ”vårdiska” och ”forskiska”. Cancercentrum.se har idag som 
uppdrag att rikta sig till professionen medan 1177 har uppdraget att ge information till 
patienterna. En samlingswebbsida som Cancerstudier i Sverige fast riktad/skriftligt anpassad till 
patienter kunde vara en väg att nå ut och samtidigt se till att informationen är standardiserad och 
uppdaterad. Denna sida ska vara mobilanpassad och behöver inte ha lika många sökfunktioner. 
Patienter är mest intresserade av sin diagnos och var i Sverige studien pågår. De lyfter även 
möjligheten att kunna prenumerera på sidan och få uppdateringar för specifika diagnoser. 
Patientföreträdare är gärna delaktiga i att utforma informationssidor. 
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Vi behöver även nå ut med information via olika kanaler. Patienter söker information på olika 
sätt och är vana vid att använda olika källor. Därför vore det bra att kunna länka till den 
webbaserade samlingssidan på patientföreningarnas slutna Facebooksidor, nationella 
patientföreningars webbsidor, RCC:s hemsida (under patient och närstående fliken), i Min 
vårdplan och på 1177.  

Patienterna undrar över vad som gäller kring ersättning om man reser för att vara med i studier i 
andra regioner. Detta är en jämlikhetsfråga och behöver förtydliggöras, speciellt för patienter 
med längre avstånd till universitetssjukhus. Detta skulle behöva förtydligas, idag rekommenderas 
kontakt med behandlande läkare för diskussion.  

MDK-mall 
Vid de flesta MDK finns en mall/rutin som definierar vilka fall som ska dras på MDK, vilka 
uppgifter som ska finnas vid MDK, hur MDK genomförs etc. På denna mall skulle en kryss-ruta 
kunna tillfogas, avseende om patienten screenats för tänkbara studier. 

Tydlig och enhetlig arbetsbeskrivning för kontaktsjuksköterskor 
Trots att SKL har enats om en gemensam generell beskrivning av kontaktsjuksköterskans roll 
och funktion, kan arbetsbeskrivning och arbetsinnehåll skilja mycket mellan olika arbetsplatser, 
även på ett och samma sjukhus. Det är inte helt ovanligt att kssk, förutom att ha en kssk-roll, 
även har en klinisk roll som exempelvis mottagningssköterska. Risken är i dessa fall stor att den 
kliniska rollen, p.ga personalbrist, tar för mycket tid jämte kssk-rollen. Det är således olyckligt att 
kssk har dubbla roller. Ska kssk kunna fungera även som funktion att screena populationen är det 
av största vikt att detta tydligt framgår av arbetsbeskrivningen. 

GCP-utbildning 
För att kliniker utan egen forskningsaktivitet ska kunna bidra till inklusion av patienter i kliniska 
multicenterstudier behöver man lokalt ha kunskap om Good Clinical Practice (GCP). Noderna 
inom Kliniska Studier Sverige ger GCP-utbildningar, men för en klinik utan forskningstradition 
är det inte säkert att man känner till detta. För att kunna öka inklusionen av patienter i kliniska 
studier inom länssjukvården behöver en satsning göras på att få läkare och sjuksköterskor där att 
skaffa sig grundläggande GCP-utbildning. RCC har via sina regionala nätverk en utmärkt 
möjlighet att informera om vikten av att kunskap om GCP finns även inom länssjukvården, och 
sprida information om GCP-kurser regionalt. Detta är ett naturligt område där RCC och noderna 
inom Kliniska Studier Sverige kan samarbeta 

På mindre enheter inom länssjukvården saknas ofta förutsättningar för att ha rena 
forskningssjuksköterskor, däremot finns goda erfarenheter att kssk med GCP-utbildning även 
kan fungera som fssk inom det egna teamet. Fördelen med detta system är att sköterskan har god 
kännedom om både patientflödet och vilka studier som står till buds. Finns dessutom en 
etablerad kontakt med erfaren fssk på t ex regionsjukhuset som kan stödja kssk/fssk i 
länssjukvården, och bra stöd från lokal PI kan detta ge goda resultat. En förutsättning är dock att 
det tydliggörs i kssk:s arbetsbeskrivning att arbete med kliniska studier ingår. 

Erfarenheter från RCC syd, där man för några år sedan inom ett pilotprojekt erbjöd GCP-
utbildning visar att enheter som anammat detta ökat sin andel av patienter som inkluderats i olika 
kliniska studier högst påtagligt. 
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Studietabell 
En enkel tabell, som sammanfattar en kliniks aktuella studier, och visar varje studies plats i 
behandlingsflödet, ger en tydlig överblick av verksamheten, se Tabell 3. 

Primär Bröstcancer Metastaserad Bröstcancer 

 TNBC Luminal HER2 TNBC Luminal HER2  

Adjuvant MERIT 

Vaccin 

PALLAS 

CDK 4/6 
beh 

BOLD 

Kort 
herceptinbeh 

  Affibody-3 

PET-studie 
1:a linjen 

Neo-
adjuvant 

MERIT 

Vaccin 

PALLAS 

CDK 4/6 
beh 

Predix/ 
BOLD/ 

Affibody-3 

Genentech 

Vaccin+ PD-
L1 hämmare  

(fas 1) 

Pasiphae 

CDK 4/6 
beh 

TULIP 

Ab–cyto- 

Konjugatbeh/ 

Affibody-3 

2-3:e 
linjen 

Tabell 3. Exempel på Studietabell 

Studiemottagning 
Ett vanligt problem med studier i senare behandlingsskede är att patienterna fångas upp under 
pågående läkarmottagning. På grund av att det ofta föreligger tidspress vid klinisk 
rutinmottagning är det inte ovanligt att läkaren väljer att avstå från att inkludera i studier, 
eftersom inklusionen i en studie ofta tar extra tid. 

Särskilda studiemottagningar är en metod för att motverka dessa problem. En studiemottagning 
kan innebära att man en förmiddag i veckan har en mottagning med enbart studiepatienter och 
där luckor finns i tidsbokningen.  

En läkare på den vanliga mottagningen som möter en inkluderbar patient kan då, efter kortare 
information och sondering av intresse, boka patienten på studiemottagning. Samtidigt som 
patienten får möjlighet att inkluderas i en studie med kort varsel, avlastas läkaren på detta sätt i 
sitt pågående mottagningsarbete. 

Med fördel kan en studiemottagning ske i samarbete mellan PI/medprövare och ev. ansvarig 
forskningssjuksköterska. Vid förekomst av forskningssjuksköterskan bokar och samordnar denne 
mottagningen och ”tar över” kontaktsjuksköterskeuppdraget så länge patienten följs inom ramen 
för studien. 

Underlätta för akademiska studier 
Akademiska studier fyller mycket viktiga funktioner för den kliniska forskningen i Sverige. 
Meritvärdet är högt, frågeställningarna är oftast kliniskt mycket relevanta, och inklusionen är ofta 
hög.  
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Förutsättningarna att bedriva akademiska studier behöver underlättas. I första hand måste 
kostnader för monitorering och sidoavtal (patologi, röntgen, apotek, etc.) reduceras mycket 
kraftigt. (Som exempel så finns i Danmark en fri tillgång på monitorering för denna typ av 
studier.) Processen kring initiering och genomförande måste även underlättas genom identifiering 
av onödiga tids- och kostnadstjuvar. Att i ett tidigt skede (protokollskrivning) involvera klinisk 
prövningsenhet, eller motsvarande, gör att fssk/monitor tillsammans med PI kan 
”riskmonitorera” och försöka förutse risker för t ex. snäva inklusionskriterier. På detta sätt kan 
onödiga tids- och kostnadstjuvar undvikas. 

En forskningssjuksköterska som involveras från idé till studiestart har ofta varit en 
framgångsfaktor för inklusion i akademiska studier. 

Ett mycket framgångsrikt koncept inom hjärta-kärlområdet har varit de så kallade ”pragmatiska 
studierna”, vilka innebär en extremt förenklad process med snabb randomisering till 
behandlingsalternativ direkt i kvalitetsregistret. 

Optimering av Företagsinitierade studier 
Även för de företagsinitierade studierna behövs en optimering av samarbetet. Idag är kontakten 
mellan företag och olika kliniker ibland onödigt komplicerad och tidsödande, något som till viss 
del kan bero på CRO-företagen. Dessa fungerar som en mellanhand mellan läkemedelsföretaget 
och forskningsenheten, och kan innebära en möjlighet men också hinder i kommunikationen. 

Ett annat problem rör ”feasabiltityprocessen”; samma frågor ställs till ett stort antal olika enheter, 
som dessutom får samma frågor återkommande över tid, när nya studier ska introduceras. Då 
detta beror på att läkemedelsföretagen behöver information, dels avseende vilken kompetens och 
vilka fasta resurser som finns på forskningsenheterna, samt dels avseende hur många patienter 
som kan förväntas att inkluderas, och om intresse finns för deltagande i studien, vore en portal 
för forskningsenheterna med beskrivning av kompetensen och resurserna i tabellform önskvärd. 
En sådan portal skulle kunna vara en lösning på problemet avseende resursfrågan.  

När det gäller frågan avseende tillgång på patienter, och intresse för studier, så är Sverige idag 
fragmenterat och varje center beslutar själv om deltagande i studier. Det skulle troligen vara en 
fördel med en nationell samordning, då Sverige på så sätt skulle kunna leverera fler patienter och 
bli mer intressant ur industrins perspektiv. Rollen som nationell samordnare bör sannolikt ligga 
på de olika ”diagnosgrupperna” (Vårdprogramsgrupper, Kvalitetsregistrens styrgrupper).  

För båda dessa frågor kan sannolikt Kliniska Studier Sveriges projekt med ”Nationell webbplats 
för kliniska studier” och ”Samordnade studieförfrågningar” vara delar av en lösning på 
problemen. 

För att nå en bra inklusion är det även viktigt att industrin är lyhörda för åsikter kring inklusions- 
och exklusionskriterier, eftersom de i högsta grad styr inklusionsmöjligheterna. 

När det gäller optimering av pågående företagsinitierade studier så är regelbunden återkoppling 
av inklusionstakten viktig, både nationellt och internationellt. 
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Underlätta läkemedelsdistribuering 
Vid läkemedelsstudier måste idag avtal slutas med varje apoteksbolag för distribuering av 
läkemedel. Läkemedelshanteringen skulle underlättas om läkemedlen kunde distribueras till varje 
prövningscenter direkt, något som LIF arbetar aktivt för. Då apoteksmarknaden idag är 
avreglerad skulle en gemensam ansökningsblankett till samtliga olika apoteksbolag också 
underlätta. 

RAG-möten  
Ett sätt att inventera status för planerade och pågående studierna är att ha månadsvisa RAG-
möten (Red, Amber, Green) mellan tumörgruppsansvariga och ansvariga på forskningsenheterna, 
något man har positiva erfarenheter av vid Onkologiska kliniken, UAS.  

För de planerade studierna görs en genomgång av planerad studiestart, resurser och framförallt 
av vad som återstår att åtgärda.  

För de pågående studierna görs en genomgång fokuserad på inklusionstakten, och varje studie 
definieras utifrån de tre färgerna. Om studien har uppenbara problem (röd signal) så vidtas akuta 
åtgärder för att förbättra inklusionen som exempelvis förbättring av rutiner, kontakt med 
angränsande kliniker, eller i vissa fall diskussion med sponsor om eventuell tidigare avslut. 

Dessa möten kan fylla en viktig funktion då ansvariga inom forskningsområdet hela tiden håller 
sig uppdaterade om läget för de olika studierna.  

 

Sammanfattningsvis finns det flera tydliga områden där man men nya arbetssätt kan systematiskt 
screena och förhoppningsvis öka andelen patienter som inkluderas i kliniska studier, samt att 
genom ökad samverkan och att implementera ovan givna förslag skulle kunna förbättra 
tillgänglighet för patienter att ingå i kliniska studier i Sverige.  
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Regionala cancercentrum – landstingens och regionernas nationella samverkan inom cancervården.  
Med patienter och närstående för hela människan, i dagens och framtidens cancervård. 

www.cancercentrum.se 
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