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Att delta i en forskningsstudie 

Under behandlingstiden kanske du blir tillfrågad om du vill delta i forskningsprojekt som kan öka 

kunskapen om cancer. Deltagandet är helt frivilligt. 

Forskningen förbättrar vården av cancer i framtiden och är därför mycket viktig. Den leder till 

bättre och säkrare metoder för att ställa diagnos. Nya mediciner och behandlingar utvecklas så att 

varje patient kan få just den behandling som hen behöver. Cancervården kan bara utvecklas om 

patienter som behandlas för cancer vill delta i forskningsstudier och utvecklingsarbete. 

Om du deltar i en forskningsstudie kan det innebära att du till exempel lämnar blodprov och 

provar nya mediciner, diagnostiska metoder, rehabiliteringsmetoder eller nya 

omvårdnadsmetoder. Dessutom sparas eventuellt en bit av din tumör i en biobank. 

Bra att veta 

• Erfarenheten av vilka biverkningar som kan uppträda är mindre när det gäller en ny 

metod än när det gäller metoder som använts under lång tid. Därför följs deltagare i 

kliniska studier mycket noggrant så att eventuella biverkningar kan åtgärdas snabbt. 

• Alla forskningsresultat avidentifieras för att skydda deltagarnas personliga integritet och 

du kan när som helst lämna studien. 

• Du kan inte kräva att få vara med i en forskningsstudie. Faktorer som avgör om du är en 

lämplig deltagare är typ av cancer, sjukdomsfas, ålder, kön och eventuella andra 

sjukdomar. 

• När du deltar i en forskningsstudie har du samma juridiska skydd och rätt till 

patientskadeersättning som andra patienter. 

• Verksamhetschefen har ett övergripande ansvar för den forskning som sker på kliniken. 

Respektive läkare har också ett etiskt och medicinskt ansvar att endast erbjuda dig 

deltagande i en studie om hen bedömer att det kan vara positivt för dig. 

Biobankslagen 

Vissa prover sparas i en så kallad biobank. Det främsta skälet till att prover sparas är att du som 

patient ska få en säkrare vård och behandling. Enligt biobankslagen ska du i samband med en 

provtagning bli tillfrågad om du samtycker till att provet sparas. Mer information kan du få i 

samband med besöket. 

Om det är aktuellt för dig att delta i en studie kommer du får träffa forskningssjuksköterskan som 

berättar mer. 

► Läs mer om biobankslagen på 1177.se. Sök på Biobankslagen.  

► Läs mer om att delta i en forskningsstudie på cancerfonden.se. Sök på Delta i en 

forskningsstudie. 

► Läs mer om aktuella forskningsstudier besök cancercentrum.se. Sök på cancerstudier i Sverige.  

https://www.1177.se/Regler-och-rattigheter/Biobankslagen/
https://www.cancerfonden.se/om-cancer/delta-i-en-forskningsstudie
https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/forskning/cancerstudier-i-sverige/

