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Förkortningar 

- RCC = Regionalt cancercentrum 

- FICA = Forskningssjuksköterskor inom cancer 

- FSSK = Forskningssjuksköterskor 

- FUÖ = Forum Uppsala Örebro 

- KFUE = Kliniska Forsknings- och Utvecklingsenheten på Akademiska sjukhuset 

- NASKC = Nationella Arbetsgruppen inom Klinisk Cancerforskning 

- CKF = Centrum för Klinisk Forskning 

- HSL = Hälso- och sjukvårdslagen 

1.1 Inledning 
I Sjukvårdsregion Mellansverige finns sedan 2012 ett nätverk för forskningssjuksköterskor inom 
klinisk cancerforskning, som benämns FICA (Forskningssjuksköterskor Inom Cancer).  
Nätverket har skapats på RCCs initiativ och består av två forskningssjuksköterskor (FSSK) från 
varje region i samverkansregionen. Representanterna i nätverket företräder verksamheter i den 
egna regionen som bedriver klinisk cancerforskning. Informationsöverföring och praktiskt 
samarbete mellan regionerna möjliggörs med RCC som facilitator. RCC anordnar två träffar per 
år med nätverket då aktuella studier, nyheter, allmän information om cancerforskning, 
arbetsdokument mm diskuteras.  

Betydelsen av att medarbetare inom en verksamhet bedriver eller medverkar till klinisk forskning 
kan inte överskattas. Det ökar kompetensen både hos varje enskild sjuksköterska och läkare men 
det ökar också hela systemets kompetens eftersom klinisk forskning idag kräver aktiv medverkan 
från olika laboratorier, biobanker, bilddiagnostik, apotekspersonal och givetvis patienter. 
Forskning med ett läkemedelsföretag som sponsor och akademisk forskning skiljer sig delvis åt. 
Den fria akademiska forskningen har den självklara fördelen att kunna svara på de frågor och 
behov som uppmärksammas i det dagliga mötet mellan vårdgivare och patient. Den öppnar upp 
för projekt rörande läkemedel där patentskyddet gått ut och vilket gör möjligheten till sponsring 
från tillverkaren minimal, vilket bidrar till att underfinansiering av akademiska studier är vanligt. 
Företagsdriven forskning är i regel bättre finansierad genom att läkemedelstillverkaren brukar 
sponsra sina studier. Den företagsdrivna forskningen möjliggör också för verksamheter och 
patienter att i tidigt skede kunna ta del av nya behandlingar under välkontrollerade former. Den 
monitorering som sker regelmässigt av procedurer och dataregistrering ger värdefull återkoppling 
medan en regelrätt audit utförd av myndighet eller företag är mindre vanlig, men även en sådan 
ger viktiga erfarenheter som är ovanlig inom andra delar av sjukvården. Om läkemedlet får ett 
godkännande är man redan på banan och kan utan onödiga dröjsmål implementera behandlingen. 
Gemensamt för all forskning är att man får delta i ett sammanhang som syftar till ständig 
utveckling och förbättring av cancervården, något som patienterna så väl behöver.  

I maj 2019 anordnades en workshop i RCCs regi för att bl.a. presentera den rapport som den 
nationella arbetsgruppen inom klinisk cancerforskning (NASKC) tagit fram på uppdrag av RCC i 
Samverkan (2). Syftet med denna rapport var att beskriva förslag på åtgärder för optimal 
screening och matchning av patienter inom kliniska cancerstudier. Vid denna workshop inledde 
Sjukvårdsregion Mellansveriges representant i denna arbetsgrupp, Henrik Lindman med att 
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påminna om vad som står i  Hälso-och sjukvårdslagen (HSL, 18 kap 2 §) om klinisk forskning: 
”Landsting och kommuner ska medverka vid finansiering, planering och genomförande av dels kliniskt 
forskningsarbete på hälso- och sjukvårdens område, dels folkhälsovetenskapligt forskningsarbete.” 

Medlemmar i FICA deltog i denna workshop och värdefulla synpunkter kom fram, bl.a. ett 
förslag att belysa FSSKs arbetssituation och arbetsuppgifter inom cancervården i de sju 
regionerna. Med utgångspunkt från denna diskussion beslöt RCC att ta fram en rapport över 
arbetssituationen som presenteras här.  

1.2 Syfte 
Syftet med denna rapport är att synliggöra FSSKs arbetsuppgifter och arbetssituation på 
klinikerna i de olika regionerna i Sjukvårdsregion Mellansverige. Dessutom syftar rapporten till att 
försöka identifiera skillnader mellan regionerna samt att ge ett underlag för diskussioner hur 
FSSKs arbetsinsatser bäst bör tas tillvara i respektive region. Rapporten syftar också till att öka 
kunskapen om klinisk cancerforskning bland andra berörda parter.  

1.3 Metod  
En enkät utarbetades av RCC som skickades till FICA under hösten 2019 (Bilaga).  Svaren från 
denna enkät sammanställdes och utgör grunden för denna rapport. Arbetsuppgifterna för FSSK i 
SJUKVÅRDSREGION MELLANSVERIGE har sedan jämförts med den beskrivning av 
arbetsuppgifter som publicerats i en artikel av Clare Hasting, “Building the Foundation for 
Clinical Research Nursing” (4). 

1.4 Resultat  

1.4.1 Antal FSSK tjänster inom cancerforskning 
I Sjukvårdsregion Mellansverige finns totalt ca 30 heltidstjänster för FSSK inom cancer, de flesta 
inom onkologi (tabell 1). I tabell 1 visas antal tjänster per region. I Västmanland och Dalarna har 
även FSSK tjänster inom kirurgi angivits. I region Uppsala finns 15 tjänster vid Kliniska 
Forsknings- och Utvecklingsenheten (KFUE) på Akademiska sjukhuset. Uppgifterna bygger på 
insamlade uppgifter från hösten 2020. 
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Tabell 1. Antal FSSK tjäntster inom cancerforskning per region 

Region Antal 

Värmland 2,5 

Örebro 2,9 

Västmanland 2,5 + 1,2 (inkl kirurgi) 

Dalarna 3 (inkl kirurgi, medicin, 
onkologi 

Gävleborg 1,75 

Sörmland 1,25 

Uppsala 15  

Totalt 

Medelvärde 

30,6 (1,25 – 15) 

4,2 

          

1.4.2 Cancerdiagnoser som FSSK arbetar med  
FSSK arbetar i huvudsak med cancerdiagnoserna bröst, prostata (även testis, urologi och 
njurcancer ingår), lunga, gastrointestinal (kolorektalcancer, pancreas, GIST), leukemi/lymfom, 
gynekologi och CNS/hjärna, som visas i tabell 2. Alla regioner arbetar med studier inom 
bröstcancer, gastrointestinal cancer och leukemi/lymfom. Gynekologiska cancerstudier 
förekommer endast i regionerna Örebro och Uppsala. Prostatacancerstudier genomförs i 
regionerna Värmland, Örebro, Gävleborg och Uppsala. Studier inom lungcancer utförs i alla 
regioner utom Västmanland.  Studier inom CNS/hjärna förekommer i regionerna Värmland, 
Uppsala och Örebro. 

Sarkom är en annan diagnosgrupp inom vilken det bedrivs studier i Uppsala och Örebro, i 
Dalarna och Gävleborg bedrivs sarkomstudier på uppdrag från Uppsala.  Studier på myelom 
förekommer i alla regionerna Västmanland, Dalarna och Uppsala. Melanomstudier utförs i alla 
regioner utom Dalarna. Studier på öron-, näsa- och halscancer utförs i alla regioner utom Dalarna 
och Sörmland. U-Can-studien bedrivs för närvarande i Dalarna, Gävleborg, Värmland och 
Uppsala. Syftet med U-Can-studien är att bygga upp en biobank med blod- och tumörprover från 
patienter med olika typer av cancer. 
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Tabell 2. Cancerdiagnoser som forskningssjuksköterskorna arbetar med 

Region Br
öst 

Urol
ogi* 

Lun
ga 

Gastro 
Intesti
nal** 

Leuk
emi/ 
lymfo
m 

Gynek
ologi 

CN
S/ 
hjär
na 

Sark
om 
 

Ör
on, 
nä
sa, 
hal
s 

Mela
nom 

Myel
om 

U-
C
an 

Värm-
land X X X X X  X  X X  X 

Örebro X X X X X X X X X X   

Västma
nland X   X X    X X X  

Dalarna X  X X X   X***   X X 

Gävle-
borg X X X X X   X*** X X  X 

Sörm-
land X  X X X     X   

Uppsala X X X X X X X X X X X X 

* inkl prostata, testis-, urinblåsa- och njurcancer 
** inkl kolorektal, GIST, pankreas, övre GI 
*** utför uppföljningskontroller åt Uppsala 

1.4.3 Typer av studier som FSSK inom cancervård arbetar med  
På frågan om vilka typer av studier som FSSK arbetar med svarade alla att de arbetar med 
läkemedelsstudier (tabell 3). Andra interventionsstudier (så som t.ex. strålningsstudier) genomförs 
i regionerna Värmland, Örebro, Västmanland, Sörmland och Uppsala. Studier inom cancerkirurgi 
genomförs i Värmland, Örebro, Västmanland, Dalarna och Uppsala. Studier inom diagnostik 
genomförs i Örebro, Dalarna och Uppsala och omvårdnadsstudier i Värmland, Dalarna och 
Uppsala.  
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Tabell 3. Typer av studier som FSSK arbetar med 

Region Läkemedel 
Andra  
interventioner 

Kirurgi Diagnostik Omvårdnad 

Värmland X X X  X 

Örebro X X X X  

Västmanland X X X   

Dalarna X  
X 
(Kirurgikliniken 
i Mora) 

X X 

Gävleborg X     

Sörmland X X    

Uppsala X X X X X 

 

Läkemedelsstudier delas in i fyra faser (fas 1 – fas 4) som redovisas i tabell 4 (5). I fas 1 studier 
ingår oftast 20-80 patienter, ofta friska frivilliga. När det handlar om fas 1 inom cancerbehandling 
inkluderas patienter med olika tumörformer, för vilka det inte finns någon beprövad behandling. 
Fas 1 studier kan också vända sig till patienter med en viss cancerdiagnos där beprövad 
behandling saknas.  Fas 1 studier kan vara en s.k. ”first in human study”. Syftet med en fas 1 
studie är att studera produktens säkerhet, dvs en kartläggning görs av biverkningsmönstret 
genom att stegvis öka dosen för att fastställa vilken den högsta tolererbara dosen är och vilka 
farmakologiska egenskaper en substans har. En fas 1 studie resulterar i att den rekommenderade 
dosen kan anges för fortsatta kliniska studier med substansen. Fas 1 studier som riktar sig mot en 
viss diagnos är ofta en blandning av fas1 och 2, vilket betyder att man även försöker bedöma 
eventuell behandlingseffekt av läkemedlet.  I fas 2 studier uppnås en första uppfattning om 
behandlingens effekt vid en viss sjukdom och vilken dos som är optimal. Vanligen ingår 40–100 
patienter med en och samma diagnos. En fas 2 studie kan vara randomiserad, dvs ha en 
kontrollgrupp som innehåller en standardbehandling som jämförelse. I fas 3 studier 
studeras stora patientgrupper, i regel 200 – 3000 individer eller ännu fler, för att bekräfta en 
behandlingseffekt och säkerheten i jämförelse med standardbehandling eller placebo under en 
längre tidsperiod. Uppföljningsfasen kan vara lång, 5 eller 10 år när det gäller kurativa 
behandlingar, t.ex. mot prostata- eller bröstcancer. Fas 4 studier kännetecknas av att produkten 
kommit ut på marknaden (”post marketing studies”) och att studier genomförs på tusentals 
patienter för att kartlägga ovanliga samt sent uppträdande biverkningar. Även preparatets 
effektivitet och optimala användningsområde studeras. Fas 1-studier inom cancer utförs i 
Sjukvårdsregion Mellansverige endast i Uppsala medan fas 2-, 3-, 4-studier förekommer i alla 
regioner (Tabell 4.) 
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Tabell 4. Typer av studiefaser inom läkemedelsstudier som FSSK arbetar med per region 

Region Fas 1 Fas 2 Fas 3 Fas 4 

Värmland  X X X 

Örebro  X X X 

Västmanland  X X X 

Dalarna  X X X 

Gävleborg  X X X 

Sörmland  X X X 

Uppsala X X X X 

 

På frågan om FSSK arbetar med studier inom andra diagnoser än cancer svarade regionerna 
Dalarna och Uppsala att de gör det. De diagnoser som angivits är KOL, PNH (proxysmal nattlig 
hemoglobinuri), stroke och endokrinologi och magtarmstudier (avser Medicinkliniken i Dalarna) 
(tabell 5). 

 
Tabell 5. Andra diagnoser än cancer som FSSK arbetar med per region 

Region Andra diagnoser 

Värmland Nej 

Örebro Nej 

Västmanland Nej 

Dalarna 

- Internmedicin 

- Onkologi 

- Kirurgi 

 

 

Ja, KOL, PNH*, mag tarm,stroke, endokrinologi  

Nej 

Nej 

 

Gävleborg Nej 

Sörmland Nej 

Uppsala Ja, PNH* 

* Paroxysmal nattlig hemoglobinuri 

I tabell 6 skattas antal cancerstudier som FICA arbetar med per år och region. Inom parentes 
visas antal cancerstudier som FUÖ redovisat i sin rapport över kliniska cancerstudier (1). För 
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region Dalarna har Medicinkliniken angivit 10 studier, Onkologimottagningen har angivit 11 
studier och Kirurgkliniken 15 studier. Den stora skillnad som redovisas mellan antalet studier i 
varje region jämfört med antal studier som FUÖ redovisar i sin rapport, beror främst på att 
FICAs medlemmar angivit antal studier de själva arbetar med. Antalet patienter som deltog i 
kliniska cancerstudier varierade mellan 1–100 och antal patienter i uppföljningsfas varierade 
mellan 7–280. Dessa siffror bör tolkas med försiktighet, de kan mycket väl bero på tillfälliga 
variationer. 

 
Tabell 6. Antal cancerstudier som FICA-representanterna arbetade med 2019, inom parentes, 
totala antalet studier enligt FUÖ. 

Region Antal cancerstudier 

Värmland 25 (32) 

Örebro 35 – 40 (113) 

Västmanland 20 (34) 

Dalarna 

Medicinklinik 

Onkologiklinik 

Kirurgiklinik 

 

 

 

10 

11   

15 

 

(31) 

Gävleborg 15 (54) 

Sörmland 12 (18) 

Uppsala 10 - 20 (219) 

1.4.4 Övriga observationer 
Övriga observationer som har gjorts vid sammanställningen av denna enkät är att; röntgentider är 
lätta att få i regionerna Gävleborg, Örebro och Dalarna, däremot uppger man i Värmland, 
Västmanland, Sörmland och i Uppsala att det kan vara svårare. CKF centrum för klinisk 
forskning finns i regionerna Västmanland, Dalarna, Sörmland och Värmland. På frågan om hur 
samarbetet fungerar i dessa regioner svarade Dalarna, Sörmland och Västmanland att det 
fungerar utmärkt, medan man i Värmland angav att man inte hade något direkt samarbete.  

1.4.5 Arbetsuppgifter 
Listan är lång över de arbetsuppgifter som FSSK inom cancer utför. En sammanställning över 
arbetsuppgifterna överensstämmer väl med beskrivningen i en artikel av Hastings (4). Hon har i 
sin artikel beskrivet en taxonomi för de olika delarna i FSSKs arbete där den översta gruppen 
kallas för domän (på engelska Specialty practice area) som i sin tur delas in i dimensioner i vilka 
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olika aktiviteter ingår. Inom dimensionerna finns, fritt översatt: god klinisk sed, 
studiehantering, vårdkoordinering och kontinuitet, säkerhetsaspekter samt vetenskaplig 
utveckling.  Under de olika dimensionerna beskrivs de olika aktiviteterna som utförs. Nedan 
följer ett axplock av de olika aktiviteterna under respektive dimension, som väl stämmer in på vad 
FSSK i nätverket utför i princip dagligen. 

1.4.5.1 God klinisk sed 

God klinisk sed – som på engelska benämns Good Clinical Practice med förkortningen GCP, 
(begreppet är vanligt även i svensk sjukvård), är ett kvalitetssystem för forskning kring läkemedel 
och medicintekniska produkter (5). GCP används i hela världen och innefattar bl.a. att 
patienterna undertecknar ett informerat samtycke, att protokoll upprättas och följs, att det finns 
ett etiskt godkännande för studien och att avvikelser rapporteras s.k. adverse events.   

1.4.5.2 Studiehantering 

Patientrekrytering, koordinera och genomföra provtagning, ta fram utbildningsmaterial, 
kvalitetssäkring av data, monitorering, CRF arbete, databasarbete, följa GCP, datainsamling, 
besöksbokning, tillhandahållande av expertis, ekonomi och budget, personalresurser, 
studiedokument, analys och förvaring samt skeppning av prover och hålla koll på 
kompetensnivån hos medarbetarna, är aktiviteter som utförs inom begreppet studiehantering. 

1.4.5.3 Studiekoordinering och kontinuitet 

Koordinera patienternas besök, koordinering inom interdisciplinära möten och team, koordinera 
forskning och klinisk verksamhet för att tillgodose kliniska behov, fullfölja studiekrav och hantera 
koppling till remitterande instanser, samordna hänvisningar för att tillämpa tvärvetenskapliga 
tjänster utanför forskarteamet, kommunicera vikten av att forskningspersonen följer 
studieprocedurerna. Dessa arbetsuppgifter är en förutsättning för att den komplicerade logistiken 
ska fungera i en studie. 

1.4.5.4 Rättsliga skydd och säkerhetsaspekter  

I denna del ingår att underlätta det inledande delarna i en studie som att förklara 
forskningspersonsinformationen och samla in det signerade informerade samtycket till att delta i 
studien, motivera patienter att delta i studien, samarbeta med tvärvetenskapliga team för att 
hantera etiska konflikter, minimera risker för patienterna, hantera potentiella etiska samt 
ekonomiska intressekonflikter. 

1.4.5.5 Vetenskaplig utveckling 

Att sprida kunskap om nya behandlingar och optimera metoder för klinisk expertis är delar i en 
vetenskaplig utveckling. Detta kan spridas genom föredrag, publikationer och eller interaktioner 
med kollegor. Att samarbeta med multidisciplinära team är också en framkomlig väg för att 
utveckla vård som har potential att öka förbättringar för patienter.  

1.4.5.6 Övriga arbetsuppgifter 

Arbetsuppgifter som inte har tagits upp i Hastings artikel, men som FSSK har rapporterat är: 
utveckling och framtagande av SOPAR (Standard Operating Procedure), arkivering av 
studiematerial och läkemedelshantering, samt kvalitetsregisterarbete inom cancer. FSSK arbetar 
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även med att spara prov i biobank och att göra biobanksansökningar. Denna typ av 
arbetsuppgifter beskrivs i avsnittet om biobanksrelaterade arbetsuppgifter. 

1.4.6 Kompetensmodell för FSSK  
 
Kansliet för kliniska prövningar på Akademiska sjukhuset i Region Uppsala har sedan hösten 
2019, tagit sig an uppgiften att ta fram en kompetensmodell för FSSK, som bl.a. finns omtalad i 
en artikel i LIFe-time.se (3). En nationell projektgrupp har bildats som vill lyfta kompetensfrågor 
och ge FSSK högre status. I gruppen deltar representanter från landets universitetssjukhus. 
Kompetensmodellen har en grund med sex kärnkompetenser. Några punkter är att administrera 
och koordinera forskningsprojekt, samverka inom interdisciplinära team och delaktighet i 
handledning och introduktion av ny forskningspersonal. 

1.4.7 Biobanksrelaterade arbetsuppgifter 
FSSK uppgav att de kan vara involverade i upprättande av biobanksansökningar. Om 
biobanksavtal saknas skickas biobanksansökningar därefter till regionernas biobankssamordnare 
för handläggning och beviljande av biobanksansvarig. Biobanksavtal kan också ha upprättats 
innan FSSK blir inkopplad i studien, i dessa fall kommer godkända biobanksavtal till FSSK innan 
studiestart. FSSK i alla regioner utom i region Gävleborg, uppgav att de hanterar prov som 
senare ska sparas i biobank (tabell 7). 

Samtliga regioner har inrättat s k biobankssamordnare för samordningen av huvudmannens 
biobanker. Biobankssamordnaren erbjuder bl.a. forskare och företag rådgivning gällande 
biobankslagen, biobanksansökningar och biobanksservice. FSSK uppger att samarbetet med 
regionernas biobankssamordnare fungerar acceptabelt, bra eller mycket bra i regionerna Dalarna, 
Sörmland, Uppsala, Värmland, Västmanland, Örebro, men mindre bra i Region Gävleborg. 

I samverkansregionen finns tre s.k. provservicekoordinatorer med förkortning PSK (två i Region 
Örebro och en i Region Uppsala) som har till uppgift att ge råd och förbereda forskare att 
komma igång med nyinsamling av prov i akademiska studier som involverar fler än en region. På 
frågan om man kände till dessa PSK var det endast Örebro som kände till att de finns. 

En fråga som ställdes var om FSSK hört talas om ”akut inkludering”, som innebär att man utför 
ett akut framtagande av vävnad för analys för att se om en patient är lämplig för att inkluderas i 
en studie. Denna rutin hanteras som ett samarbete mellan regionernas biobankssamordnare som 
sålunda är kontaktvägen för ”akut inkludering”. På denna fråga svarade Örebro och Uppsala 
samt kirurgkliniken i Dalarna att de hade hört talas om detta. FSSK i de övriga 
regionerna/klinikerna svarade nej på denna fråga. 
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Tabell 7. Biobanksrelaterade arbetsuppgifter 

Region Biobanks-
ansökningar 

Sparas  
i 
biobank 

Samarb 
bbs* 

PSK 
Akut 
inkludering 
**  

Värmland Ja Ja 5 Nej Nej 

Örebro Ja Ja 5 Ja Ja 

Västmanland Ja Ja 4 Nej Nej 

Dalarna, 
internmedicin 

Dalarna, onkologi 

Dalarna, kirurgi 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

5 

5 

3 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Ja 

Gävleborg Ja Nej 2 Nej Nej 

Sörmland Ja Ja 4 Nej Nej 

Uppsala Ja Ja 3 Nej Ja 

*bbs = biobanksamordnare 
1=svårt 2=mindre bra 3=acceptabelt 4=bra 5=mycket bra 
** Akut framtagande av vävnad för analys 

1.5 Diskussion 
Sammantaget visar vår enkät att det finns ett trettiotal FSSK-tjänster inom cancervården i 
Sjukvårdsregion Mellansverige. KFUE på Akademiska sjukhuset är störst med femton tjänster. 
Detta bör jämföras med att det finns totalt 96 FSSK-tjänster på hela Akademiska sjukhuset (3). 
Hur många FSSK-tjänster som finns totalt i samverkansregionen har vi ingen uppgift om 
eftersom vår undersökning baseras på svar från sjuksköterskorna i FICA-nätverket. Vår rapport 
domineras helt av uppgifter om det arbete som FSSK utför inom onkologiska verksamheter, 
vilket i sin tur domineras av läkemedelsstudier. Det är emellertid helt uppenbart att det också 
inom kirurgiska verksamhetsområden finns forskningssjuksköterskor som lägger stor del av sin 
tid på studier med cancerrelaterade frågeställningar, något som till stor del saknas i denna rapport. 
Under 2020 startades dock en utökning av FICA genom att även inkludera FSSK inom kirurgi 
och/eller urologi. Det har resulterat i att en FSSK på kirurgkliniken i Mora har svarat på enkäten 
och ingår därmed i redovisningen. Antalet cancerstudier inom omvårdnad är få, vilket kan bero 
på att dessa utförs endast i liten omfattning med stöd från kliniska forskningsenheter och deras 
FSSK. 

Denna rapport redovisar endast de cancerstudier som FSSK känner till i den egna regionen, den 
kan alltså inte användas som ett tillförlitligt underlag för att fastställa antalet cancerrelaterade 
studier som bedrivs i Sjukvårdsregion Mellansverige. Det är också anledningen till att det finns en 
skillnad mellan denna rapport och den rapport som regelbundet sammanställs av Forum Uppsala 
Örebro i vilken målsättningen är att alla kliniska studier ska redovisas och där kliniska 
cancerstudier utgör ett eget kapitel.  
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De vanligaste tumördiagnoserna som det bedrivs kliniska studier kring i samtliga sju regioner är 
bröst-, mag- och tarmcancer samt leukemi/lymfom. Kliniska studier inom sarkom (elakartade 
tumörer som uppstår i muskler, skelett och bindväv) uppgavs förekomma i Uppsala och Örebro. 
I regionerna Dalarna och Gävleborg utförs dessa på uppdrag från Uppsala. Studier på 
bröstcancer, mag-tarmcancer (ffa grov- och ändtarmscancer) och lungcancer förekommer i en 
klar majoritet av regionerna. Prostatacancer som är den vanligaste cancerformen, ingår i gruppen 
”urologi” som rapporteras från endast fyra regioner. Det kan bero på en underrapportering 
eftersom prostatacancerstudier troligtvis också förekommer inom urologiska sjukvårdsenheter. 
Vidare kan fördelningen av pågående cancerstudier också spegla förekomsten av nya läkemedel 
per diagnosområde. Både hudmelanom och myelom utgör exempel på diagnoser där 
utvecklingen av nya läkemedel varit mycket omfattande på senare år. Bröstcancer, som förutom 
att det är den vanligaste cancern bland svenska kvinnor, har tillförts ett flertal nya läkemedel på 
senare tid vilket bidrar till att studieaktiviteten är hög. 

Det är bara KFUE vid Akademiska Sjukhuset som angivit att de bedriver fas 1 studier vilket till 
stor del beror på Uppsalas speciella status som ett nationellt centrum inom bioteknologi och 
läkemedelsutveckling. Fas 1 studier är resurskrävande och kräver specifik kompetens inklusive 
nära samarbete med laboratorie- och apoteksresurser som i regel saknas på andra sjukhus. För att 
kunna utföra fas 1 studier inom rimlig tid krävs ett stort upptagsområde och gott samarbete med 
närliggande regioner för att patientrekryteringen inte ska ta allt för lång tid. Fas 2-studier utförs 
på patienter med en viss cancertyp som bedöms kunna svara bra på behandlingen. Därför kan fas 
2 studier utföras på de vanligare cancerdiagnoserna i alla regioner. Fas 3 och 4 är studieupplägg 
som bör passa alla kliniska forskningsenheter där FSSK finns och som har dedicerade läkare. 
Noggrannhet med vilka studier man åtar sig att delta i är dock viktigt, vissa studier kan omfatta 
små undergrupper av en diagnos som gör att patientrekryteringen går alltför trögt. Till exempel 
utgör så kallad trippelnegativ bröstcancer endast tio procent av alla nya bröstcancerfall och icke 
småcellig lungcancer med ALK-positivitet bara fem procent av fallen. Det bör också särskilt 
beaktas att fas 3- och 4-studier ofta har en lång uppföljningsfas som innebär att det är ett 
åtagande över flera år. 

Rapporten visar att med undantag för fas 1-studier så finns kompetensen att utföra kliniska 
cancerstudier i hela samverkansregionen. En begränsande faktor för att starta kliniska studier är 
att patientunderlagen är för små inom många diagnoser, något som förstärks av trenden att 
studier av målriktade läkemedel numera riktar sig mot allt mindre undergrupper inom en diagnos. 
Till detta bidrar också Sveriges sjukvårdsorganisation där drygt tio miljoner invånare fördelas 
mellan 21 regioner. Ett sätt att komma runt denna begränsning är att regionerna samverkar i 
större omfattning. Dessutom visar data i våra kvalitetsregister att endast en minoritet av alla 
patienter behandlas inom ramen för kliniska prövningar, 2018 var andelen 3,2 % för lungcancer, 
2,5 % för prostatacancer, 22,8 % för bröstcancer och 32 % för kolorektalcancer. 

Brist på kompetent personal är givetvis en annan faktor som kan bidra till en negativ utveckling. 
Förutom FSSK är tillgången till prövningsintresserade läkare en förutsättning för att kunna 
genomföra studier. Vi har inte ställt frågor kring läkartillgången vid prövningsenheterna men det 
finns uppgifter från flera håll att tillgången på läkare är en begränsande faktor. De bakomliggande 
orsakerna kan vi bara spekulera i men tidsbrist, många andra konkurrerande arbetsuppgifter, 
arbete på deltid samt brist på uppmuntran från chefer kan spela in. Något ekonomiskt incitament 
finns inte och meriteringsvärdet är mycket begränsat när man deltar i kliniska prövningar utan att 
ha ett övergripande huvudansvar. 

Vår enkät visar att kunskapen om stödet från laboratorie- och bilddiagnostik ibland är bristfälligt. 
Nästan alla FSSK i FICA arbetar med ifyllande av biobanksansökningar och prov som ska sparas 
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i biobank men alla har ej kontakt med regionens biobankssamordnare. Det finns sålunda 
förbättringspotential i samarbetet mellan klinikerna/FSSK och regionernas biobankssamordnare 
samt med Provservicekoordinatorerna (PSK). Den rutin som är framtagen av regionernas 
biobankssamordnare för ”akut inkludering” av patienter syftar till att snabbt få tillgång till 
vävnadsprov för att kunna analysera om tumören har den mutation som krävs för att inkluderas i 
en studie. Denna rutin är inte välkänd för FSSK. Information om rutinen finns på 
www.biobanksverige.se. En lösning kan vara att alla FSSK får information om regionernas 
hemsida om biobanksfrågor och att de använder denna. Alla studierelaterade procedurer som 
bidrar till att behandlingsstarten fördröjs kan upplevas som pressande för patient och anhöriga. 
Det kan i sin tur bli en stressfaktor för FSSK och läkare och i värsta fall även orsaka olust inför 
arbete med kliniska studier. 

Att skapa rutiner som underlättar, till exempel den rutin som har skapats för akut inkludering, är 
viktigt eftersom kliniska studier generellt har blivit allt mer komplicerade med ett omfattande 
administrativt kringarbete, något som både läkare och sköterskor kan avskräckas av. Det är då 
också viktigt att rutinen används. Detta gäller också den akademiska forskning som är inriktad på 
behandlingsstudier. Även om studierelaterade procedurer ofta kan förenklas jämfört med 
företagsinitierade studier så tyngs den akademiska forskningen i mycket hög grad av 
finansieringssvårigheter och av att avsevärda mängder tid regelbundet måste läggas på 
ansökningar om forskningsmedel. 

Hur patientrekryteringen går till ingick inte i vår enkät, men den är en mycket central del av de 
arbetsuppgifter som FICA arbetar med. En viktig aspekt är att sjukvården måste bli bättre på att 
remittera patienter till andra regioner om lämplig studie saknas i anslutning till hemorten. 
Likvärdiga möjligheter för alla patienter att kunna delta i kliniska cancerstudier efterfrågas också 
ständigt av patientföreträdare. För att underlätta match making mellan patienter och kliniska 
studier har RCC skapat en hemsida (Cancerstudier i Sverige) som listar och informerar om alla 
studier som är öppna för inklusion, (https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-
uppdrag/forskning/cancerstudier-i-sverige/). Hemsidan fyller ett ömsesidigt behov då många 
ansvariga prövare för kliniska studier behöver hjälp med att komma i kontakt med intresserade 
och lämpliga patienter. 

De arbetsuppgifter som framkommer i enkätsvaren från FICA stämmer väl överens med de 
uppgifter som beskrivs i ett arbete av Clare Hastings (4) och i en artikel i LIFE-e-Time (3). I den 
senare artikeln redovisas den kompetensmodell som håller på att utvecklas vid Kansliet för 
kliniska prövningar vid Akademiska sjukhuset. Modellen syftar till att underlätta rekrytering av 
FSSK genom att stärka yrkesrollen och förtydliga de kompetenser som krävs inom klinisk 
prövningsverksamhet, något som i förlängningen kan användas av alla regioner i Mellansverige 
och förhoppningsvis även bli en inspiration på nationell nivå. Modellen kommer förhoppningsvis 
även att införas på nationell nivå. 

  

http://www.biobanksverige.se/
https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/forskning/cancerstudier-i-sverige/
https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/forskning/cancerstudier-i-sverige/
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1.6 Sammanfattning 
Andelen patienter som ingår i kliniska studier har sjunkit över tid i Sverige. Mycket talar för att 
det beror på flera olika förändringar inom svensk sjukvård. Dels har det succesivt blivit allt mer 
komplicerat att bedriva kliniska studier, därav har resursåtgång och kostnader ökat. Arbetsmiljön 
inom sjukvården har blivit tuffare, det återstår ingen luft i systemet. Det är vanligt att läkare 
måste utföra prövningsrelaterat administrativt arbete på obetald övertid. För sjuksköterskor kan 
det stora ansvaret kombinerat med en alltför tunn bemanning samt ibland brist på uppbackning 
från läkare vara faktorer som gör att de söker sig till annan specialiserad verksamhet. 
Läkemedelsindustrins verksamhet i Sverige utarmas också om deras satsningar på kliniska 
prövningar minskar. 

Värdet av att det bedrivs klinisk forskning inom verksamheten är odiskutabelt. Att jobba på en 
klinik där man bedriver forskning och kliniska studier bidrar till status och skapar stolthet bland 
personalen, något som kan utgöra en fördel i konkurrensen om nya medarbetare. Läkare och 
sjuksköterskor som är forskningsaktiva måste ständigt läsa på och skaffa sig nya kunskaper vilket 
i sig medför betydande värden till patientverksamheten, men också genom möjligheter till bättre 
handledning av yngre kollegor. 

Vi vet också att patienter värderar möjligheten att kunna delta i kliniska studier mycket högt och 
frågan drivs av patientföreningarna. Nya målriktade terapier ökar snabbt i antal, vilket innebär att 
verksamheter som är aktiva och bedriver många kliniska studier i regel också har en större 
uppsättning av tänkbara behandlingar att erbjuda sina patienter. Det är troligt att de verksamheter 
som inte deltar i kliniska studier lättare kan uppfattas bedriva en otillräcklig vård. Det kan i sin tur 
leda till att allmänhetens tilltro till den lokala cancervården sjunker med ökade krav på remisser 
till andra regioner och länder i jakten på bästa möjliga behandling. 

Chefer och personer i andra ledande befattningar inom hälso-och sjukvården måste i högre grad 
uppmuntra och underlätta den kliniska forskningen i Sverige. Precis som HSL föreskriver, måste 
huvudmännen också ta en del av ansvaret för finansieringen. Olika aktörers benägenhet att i olika 
sammanhang uttala sig om hur viktigt det är med klinisk forskning måste matchas av en högre 
betalningsvilja. Effektivare IT-stöd inklusive en mer pragmatisk administration och bättre 
arbetsvillkor för både prövningsläkare och FSSK är nyckelfrågor för den kliniska forskningen och 
därmed svensk cancervårds framtid. Gör vi inget åt saken kommer vi fortsätta att halka efter.  
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Regionala cancercentrum – regionernas nationella samverkan inom cancervården. 
Med patienter och närstående för hela människan, i dagens och framtidens cancervård. 

www.cancercentrum.se 
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