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Vetenskapsrådets synpunkter på LIF:s
åtgärdsförslag för att öka företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar
LIF har presenterat ett antal åtgärdsförslag med syfte att öka antalet
företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar. Vetenskapsrådet vill med
denna skrivelse lämna myndighetens synpunkter på LIF:s förslag.
LIF föreslår åtgärder inom fyra områden:
•
•
•
•

nationell överenskommelse för en hälso- och sjukvård som
integrerar företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar
statligt stöd — infrastruktur för företagsinitierade kliniska
läkemedelsprövningar
nödvändiga åtgärder gällande lagstiftning
en särskild satsning på morgondagens kliniska
läkemedelsprövningar.

Detta är fyra viktiga områden, inte bara för företagsinitierade läkemedelsprövningar utan för svensk klinisk forskning i stort. Vetenskapsrådet
instämmer i bedömningen att klinisk forskning, inklusive kliniska läkemedelsprövningar, kräver ett nära och transparent samarbete mellan berörda
aktörer och att nationell infrastruktur, organisation och processer som
underlättar utvecklingen av morgondagens läkemedel är av yttersta vikt.
Av förordningen med instruktion för Vetenskapsrådet framgår att
Vetenskapsrådet ska stödja och utveckla förutsättningarna för kliniska
studier i Sverige och att det inom Vetenskapsrådet ska finnas en kommitté
för kliniska studier som beslutar om fördelning av de medel Vetenskapsrådet
får för nationell samordning av kliniska studier. En ledamot i kommittén
utses efter förslag från LW. Medlen får användas till särskilda nationella
utvecklingssatsningar samt fördelas till hälso- och sjukvårdsregionerna.
Vetenskapsrådets uppdrag är sålunda att stödja och utveckla förutsättningarna för alla typer av kliniska studier inklusive företagsinitierade kliniska
läkemedelsprövningar. LIF sätter, i egenskap av branschorganisation för de
forskande läkemedelsföretagen i Sverige, de företagsinitierade kliniska
prövningarna i fokus, men vår uppfattning är att företagen har allt att vinna
på att förutsättningarna för kliniska studier rent generellt utvecklas inom
både hälso- och sjukvården och akademin. Det är en förutsättning för
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framtidens innovationer och kliniska studier, inklusive de företagsinitierade
läkemedelsprövningarna, att det finns kompetenta forskare inom både
akademi och hälso- och sjukvården samt goda förutsättningar för såväl
grundforskning som klinisk forskning.
Bland åtgärdsförslagen från LIF finns ett antal förslag på uppdrag som man
anser att regeringen bör ge Kliniska Studier Sverige. Kliniska Studier
Sverige är ett nationellt samarbete, som Vetenskapsrådet har etablerat som
en del i att genomföra uppdraget att stödja och utveckla förutsättningarna för
kliniska studier i Sverige. Till detta samarbete har aktörer inom hälso- och
sjukvården utsett regionala samverkansfunktioner (de regionala noderna).
Eftersom varken samarbetet eller de regionala noderna kan vara mottagare
av regeringsuppdrag tolkar vi det som att LIF anser att Vetenskapsrådet bör
få dessa regeringsuppdrag. Vi är dock av uppfattningen att flera av de
förslag som framförs bör hanteras av regeringens life science-kontor.
Nedan följer en sammanfattning av Vetenskapsrådets synpunkter på
åtgärdsförslagen.

Nationell överenskommelse för en hälso- och sjukvård som
integrerar företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar
Vetenskapsrådet håller med LIF om att klinisk forskning är en grundbult i en
väl fungerande och framgångsrik hälso- och sjukvård och att förutsättningarna för svensk sjukvårdspersonal att forska och kunna delta i kliniska
studier behöver stärkas. För att detta ska fungera ändamålsenligt är en nära
samverkan mellan akademi, hälso- och sjukvård samt näringsliv nödvändig.
Vetenskapsrådet vill dock betona vikten av att denna samverkan omfattar
allt från utveckling av ny och befintlig kunskap, inklusive kliniska studier,
till utbildning, handhavandeträning och produktinformation.
Vetenskapsrådet instämmer också i att det behövs en bred dialog med
samtliga berörda parter för att underlätta samarbete och skapa nödvändiga
infrastrukturer i syfte att integrera klinisk forskning (inte bara företagsinitierade prövningar) i hälso- och sjukvården. Här fyller Kliniska Studier
Sverige en viktig funktion genom arbetet med att inkludera samtliga svenska
vårdgivare i kliniska studier. Att samordna en dialog kring nationell samverkan mellan samtliga aktörer ser vi som en av life science-kontorets
viktigaste uppgifter.
Vidare instämmer Vetenskapsrådet i att det behöver skapas tydliga
incitament för deltagande i kliniska läkemedelsprövningar och att akademi,
hälso- och sjukvård, forskningsfinansiärer och näringsliv måste ta ett
gemensamt ansvar. Vi tror däremot inte att man löser detta genom en utökad
detaljstyrning av ALF-avtalet utan att det behövs gemensamma ansträngningar för att hitta former för hur forskares och hälso- och sjukvårdspersonalens deltagande i kliniska prövningar kan premieras, exempelvis vid
tjänstetillsättningar och fördelning av forskningsmedel. En viktig del är även
den pågående översynen av samverkansregler mellan hälso- och sjukvård
och näringsliv.
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Statligt stöd — infrastruktur för företagsinitierade kliniska
läkemedelsprövningar
Vetenskapsrådet instämmer i bedömningen att det behövs statliga satsningar
i syfte att utveckla nödvändig infrastruktur för kliniska studier, inklusive
kliniska läkemedelsprövningar. Vi anser att det i den nationella life sciencestrategi, som life science-kontoret nu tar fram, bör ingå ett förslag på hur
utredningar och satsningar inom life science-sektorn ska samordnas. Life
science-kontoret bör leda arbetet med att samordna samtliga aktörer och
skapa förutsättningar för klinisk forskning av hög kvalitet samt säkerställa
synergier och undvika fragnientering. Vetenskapsrådet anser att det är en
absolut förutsättning för svensk klinisk forskning att samtliga parter kan
enas om rollfördelning och långsiktiga satsningar, inklusive ökade resurser
för såväl forskning som infrastruktur, samt uppföljning.

Nödvändiga åtgärder gällande lagstiftning
Vetenskapsrådet instämmer i att Sverige behöver en lagstiftning som ger
förutsägbara och harmoniserade myndighetsbeslut, inte bara för att stärka de
företagsinitierade kliniska prövningarna utan för att stärka svensk klinisk
forskning överlag. Det viktigaste när det gäller lagstiftningsåtgärder är enligt
vår uppfattning att det finns lagstöd för att genomföra alla nödvändiga delar
av en klinisk studie i Sverige. Forskning genomförs som en deli ett större
sammanhang där den behöver förhålla sig till regler som primärt behövs för
annan verksamhet som t.ex. patientsäkerhetslagen och offentlighets- och
sekretesslagen. Vidare existerar den svenska forskningen i ett internationellt
sammanhang där samverkan kräver efterlevnad av internationella
konventioner och riktlinjer, t.ex. Europakonventionen och Helsingforsdeklarationen, och många av reglerna bestäms inom ramen för EU, t.ex. i
EU:s dataskyddsförordning.
Det behövs därför en övergripande analys av vilka förändringar i befintligt
regelverk som är nödvändiga och tillräckliga för att underlätta kliniska
studier både på ett nationellt plan och för att underlätta internationella
samarbeten. För att vi ska kunna utnyttja de unika svenska förutsättningarna
för life science fullt ut måste en nationell life science-strategi innehålla en
handlingsplan som anger hur man ska arbeta med dessa frågor.
Vi ser det som ett angeläget uppdrag för life science-kontoret att, utifrån de
utredningar som Regeringskansliet för närvarande bereder på området,
föreslå lagstiftningsåtgärder, som är förenliga med EU-lagstiftning och
internationella konventioner och riktlinjer.

En särskild satsning på morgondagens kliniska läkemedelsprövningar
Vetenskapsrådet instämmer i bedömningen att utvecklingen av läkemedel
står inför ett paradigmskifte och att framtidens kliniska läkemedelsprövningar framförallt kommer att handla om läkemedel för små och
väldefinierade behandlingsgrupper. Detta är ett av Sveriges styrkeområden
inom life science och vi tror att Sverige har goda möjligheter att bli ledande
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inom denna typ av studier. För att lyckas med det kommer det att krävas
satsningar på såväl grundläggande forskning som kliniska studier.
Det är de senaste årens framsteg inom teknikutveckling och forskningsmetodik som har lett fram till de möjligheter vi nu står inför, att på
detaljerad nivå förstå sjukdomsutveckling och nyttja den kunskapen för att
utveckla nya effektivare läkemedel och behandlingsmetoder. Här har
Sverige en lång tradition av samverkan mellan forskare från både företag,
akademi och klinik, och som har resulterat i många nya innovationer och
småföretag som legat till grund for stora läkemedelssatsningar. Därför anser
vi att det är viktigt att även i framtiden stötta denna typ av samverkan och att
detta blir en del i den framtida life science-strategin.

Vägen framåt
För att utveckla svensk klinisk forskning krävs att förutsättningarna och
incitamenten för svensk sjukvårdspersonal att forska och kunna vara del i
kliniska studier stärks. För att underlätta samverkan och skapa nödvändiga
infrastrukturer i syfte att integrera klinisk forskning i hälso- och sjukvården
behövs en bred dialog, där samtliga aktörer deltar och tar ansvar för sina
uppdrag och sin del av helheten. Slutligen behöver nödvändiga åtgärder
vidtas när det gäller regelverket.
Vetenskapsrådet instämmer till stora delar i LIF:s analys, men vi anser att
lösningarna måste ligga på ett mer övergripande plan där man tar hänsyn till
alla delar och alla aktörer inom svensk klinisk forskning. Det är vår
övertygelse att ingen del kan stå oberoende av de andra och för att Sverige
ska kunna bli mer attraktivt för företagsinitierade prövningar måste vi
gemensamt arbeta för att förbättra förutsättningarna för all klinisk forskning
i Sverige.
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