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Bakgrund
Klinisk forskning är av avgörande betydelse för att ta fram nya diagnostiska och behandlingar
samt utvärdera läkemedel, bidra till metodutveckling, ny medicinteknik och förfinade
diagnosverktyg, vilket är en förutsättning för en kunskapsbaserad och jämlik sjukvård.
Kliniska studier är beroende av aktörer inom akademi och näringsliv, och kräver hälso- och
sjukvårdens strukturer. Genom bättre samarbete kan arbetet göras mer effektivt och ge fler
patienter möjlighet att delta i studier, oavsett var i landet de bor.
Regeringen har gett Vetenskapsrådet i uppdrag att stödja och utveckla förutsättningarna för
kliniska studier i Sverige, avseende både akademiskt och företagsinitierade studier.
Som en del att genomföra uppdraget har Vetenskapsrådet etablerat Kliniska Studier Sverige,
bestående av dels kommittén för kliniska studier som beslutar om den övergripande
inriktningen för uppdraget och om de medel som finns tillgängliga för utveckling inom
området, dels av enheten för kliniska studier med ett övergripande uppdrag att stödja och
utveckla förutsättningarna för samordningen inom Kliniska Studier Sverige.
Till Kliniska Studier Sverige har de sex sjukvårdsregionerna utsett samordningsfunktioner,
regionala noder. Samordningen syftar till att bygga upp en gemensam nationell
forskningsinfrastruktur för kliniska studier som stärker regionala förutsättningar att bedriva
kliniska studier.
Vision, mål och inriktning
Nedan beskrivs kommitténs strategiska inriktning av arbetet. Det är viktigt att notera att
strategin är övergripande och utgör grunden för en handlingsplan med konkreta åtgärder för
de kommande åren.
Vision
Kommitténs vision pekar ut en riktning där Vetenskapsrådets uppdrag inom klinisk forskning
ska bidra till en kunskapsbaserad och jämlik sjukvård:
”En samarbetsfokuserad nationell infrastruktur bidrar till att kliniska studier av hög
vetenskaplig kvalitet genomförs i Sverige, vilka utvecklar hälso- och sjukvården och life
science-sektorn och höjer Sveriges attraktionskraft för internationella aktörer”.
Övergripande mål
Den verksamhet som kommittén stödjer ska syfta till att bygga upp en gemensam nationell
forskningsinfrastruktur för kliniska studier som stärker regionala förutsättningar att bedriva

kliniska studier. Kommittén ska samverka med enheten för kliniska studier och de regionala
noderna och därmed bidra till
 att bygga ett nationellt system kring infrastruktur för klinisk forskning där nätverk
bildas, kunskap utbyts och utvecklingsprojekt genomförs
 ökad kvalitet i klinisk forskning, genom service, utbildningar och utvecklingsprojekt
 att det bedrivs mer forskning överlag för att generera mer kunskap och på sikt en
bättre sjukvård och hälsa.
Kommittén ska verka för att
 klinisk forskning blir en integrerad del i sjukvården och bidrar till kunskapsförsörjning
 kliniska studier har hög vetenskaplig kvalitet och ger ökad klinisk kunskap och nytta
vilket kommer gynna patienter i Sverige
 Sverige är ett attraktivt land att förlägga och genomföra kliniska studier i.
Visionen och målen är långsiktiga och är inte möjliga för en enskild part att lösa utan uppnås
genom insatser från hälso- och sjukvården, akademin, näringslivet och myndigheter.
Inriktning av arbete
För att nå målen inriktar kommittén sitt arbete inom följande områden:
Ökad nationell samverkan mellan de regionala noderna och stärkta förutsättningarna
att bedriva kliniska studier i Sverige.
Kommittén främjar fortsatt utveckling av Kliniska Studier Sverige genom att
 verka för att kunskapen om kliniska studier i de regionala noderna kommer ut i hälsooch sjukvården för att kunna möta behovet av fler kliniska studier av hög kvalitet
 besluta om medel till de regionala noderna i form av driftsbidrag och nationella
utvecklingssatsningar som syftar till att hitta lösningar på gemensamma nationella
utmaningar
 följa upp verksamheten vid de regionala noderna, som ett stöd för Vetenskapsrådets
beslut om inriktning av uppdraget och finansiering.
Ökat nationellt samarbete mellan parterna inom klinisk forskning.
Kommittén främjar nationellt samarbete och dialog med och mellan
 akademi, hälso- och sjukvård och life science-företag med målet att öka antalet
kliniska studier och förbättra dess kvalitet
 de statliga initiativen inom området
 offentliga och privata forskningsfinansiärer som stödjer klinisk forskning
 lokala, regionala och nationella infrastrukturer med koppling till klinisk forskning
samt
 Vetenskapsrådets besläktade uppdrag (enheten för kliniska studier, KKBF, MH,
register, biobank, ALF, samverkansnätverk) med målet att förbättra den vetenskapliga
kvaliteten på kliniska studier.
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