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Aktuell cancerforskning i 
västra sjukvårdsregionen 
SYFTE 
I de tio kriterier Socialdepartementet fastställt för Regionala cancercentrum (RCC) ingår bland annat att 
stärka den kliniska cancerforskningen i respektive region. Som ett led i detta har RCC Väst som mål att 
göra regelbundna sammanställningar av pågående cancerforskning i västra sjukvårdsregionen för att ge en 
samlad bild av aktuella forskningsaktiviteter och underlätta kontakter med/mellan olika forskare/forskar-
grupper. Detta arbete ligger även i linje med den långsiktiga inriktningen för det nationella arbetet med 
cancervården (S2018/03084FS) vilken regeringen beslutade om våren 2018 och där man efterfrågar 
insamling och spridning av information om pågående studier. 
 

METOD 
Informationen om pågående cancerprojekt i Västra sjukvårdsregionen har inhämtats via sju olika källor: 
den kliniska prövningsenheten (KPE) för onkologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, 
databaserna Cancerstudier i Sverige (CiS) och Forskning och utveckling i Västra Götalandsregionen (FoU) 
samt anslagsgivarna Barncancerfonden (BCF), Cancerfonden (CF), Jubileumsklinikens cancerfond (JK) 
och Vetenskapsrådet (VR). Projekt har även identifierats via etikprövningsmyndigheten (EPM).  
 
Data insamlades via de olika källornas webbplatser (BCF, CF, CiS, EPM, FoU, JK och VR) eller via 
direktkontakt (KPE) för tidsperioden 2020-01-01 till 2020-12-31. Den insamlade informationen 
strukturerades i en matris med kolumner för projekttitel (svensk/engelsk), namn och e-postadress till 
kontaktperson för projektet samt verksamhet från vilket projektet huvudsakligen drivs i regionen eller där 
kontaktpersonen hör hemma. Respektive projekt sorterades in under en av 23 kategorier på liknande sätt 
som tidigare år. Kategorierna följer de cancerdiagnosgrupper som används på RCC:s webbplatser med 
undantag för ”Annat tumörområde”, ”Cancer, övrigt” och ”Flera tumörområden”. Dessa tre kategorier 
används för forskning som inte sorterar in under RCC:s befintliga grupper och som bl.a. syftar till bättre 
förståelse av olika cancermekanismer eller framtagning av nya behandlingsstrategier på en 
diagnosövergripande nivå. 
 
Nytt för årets sammanställning är att vi inte längre skickar ut förfrågan till de identifierade 
kontaktpersonerna för att inhämta samtycke till att visa att insamlad information presenteras på RCC Västs 
webbplats. Detta dels då informationen som visas för enskilda projekt oftast är öppet tillgängligt, dels då 
ingen kontaktperson aktivt avböjt att medverka i sammanställningen hittills. Detta innebär att 
kategoriseringen av projekt och gallringen av de som förekommer i flera källor har gjorts utifrån ord och 
termer i projekttitlar istället för att kontaktpersonerna ombetts att själva justera eventuellt felaktig eller 
dubblerad information. För att avgöra om ett projekt använder registerdata har nyckelord i projekttiteln 
såsom t.ex. ’registerbaserad studie’ varit vägledande; för att avgöra om ett projekt är industriinitierat har 
studiekod från läkemedelsbolag omnämnt i projekttiteln varit vägledande. I och med årets 



 4 

sammanställning inkluderas inte längre projekt som funnits med i RCC Västs sammanställningar från 
tidigare år utan projekten som redovisas är uteslutande de som identifierats via ovan nämnda källor under 
den aktuella tidsperioden. 
 
Datahanteringen gjordes i Excel Version 2208. All information samlades in under våren 2022 och 
bearbetades under samma höst och vinter. Resultaten rapporteras utifrån antalet identifierade 
kontaktpersoner samt antalet identifierade, unika projekttitlar per kategori. 
 

RESULTAT 
Totalt omnämndes 185 projektledare eller annan kontaktperson för sammantaget 445 identifierade 
forskningsprojekt. Efter gallring kvarstod 363 unika projekt. Alla dessa visas i excelfilen som är kopplad till 
den här rapporten (Cancerprojekt_VS_2020.xls) och redovisas per kategori i Tabell 1 och i Figur 1.  
 
Majoriteten av projekten bedrevs vid Göteborgs universitet (GU) eller Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
(SU) och återfanns inom 22 av de 23 kategorierna. Sammantaget identifierades flest projekt inom 
kategorierna ”Bröst” och ”Cancer övrigt” (59 respektive 41 identifierade projekt för respektive kategori). 
Inom kategorin ”Penis” kunde inget projekt identifieras. Totalt sett var den inbördes fördelningen av 
antalet projekt mellan de olika kategorierna i stort sett oförändrad jämfört med föregående år med projekt 
inom ”Barn”, ”Blod, Lymfom och Myelom”, Bröst” och”Cancer, övrigt” svarande för närmre hälften av 
totala antalet projekt, 10-12% vardera. 
 
Av de 363 unika projekten var det 24 vars projekttitel indikerande att registerdata använts (7%; Tabell 2).  
Av kategorierna med ≥20 projekt, hade ”Lunga och lungsäck” den största andelen registerbaserade studier 
(15%). Projekttitlarna för tio områden saknade helt termer associerade med användandet av registerdata.  
 
Det var 40/363 projekt (11%) vars projekttitelar indikerande att forskningen skedde på uppdrag av 
industrin (Tabell 2). Av kategorierna med ≥20 projekt, hade ”Hud och ögon” och ”Bröst” de största 
andelarna industriinitierade studier (33% respektive 22%). Projekttitlarna för 13 områden saknade helt 
termer associerade med industriiniterade studier. 
 

TOLKNING AV RESULTATEN 
Skillnaderna mellan tidigare års sammanställningar och årets sammanställning beror av flera faktorer. 
Förutom att sammanställningen för 2020 sannolikt är påverkad av Corona-pandemin har ett antal 
förändringar i framtagandet av data skett sedan den första sammanställningen gjordes 2014/2015. Vid 
starten användes enbart fyra källor (CF, EPN, KPE, VR) och idag används sju vilket har påverkat antalet 
projekt som identifierats vid olika tidsperioder. Framsökningen av projekt har också förändrats något dels 
beroende på hur presentationen av resultat från olika källor har förändrats över tid och dels då sökningen 
från EPM/EPN förändrades i och med omorganisationen 2018-2019. Därtill kommer att tidigare års 
sammanställningar också har inkluderat projekt som anmälts direkt av forskare i samband med att 
kontakter via e-post tagits för att bekräfta att framsökt information om årets projekt varit representativ. I 
många fall har detta också inneburit att projekt som omnämnts i tidigare års sammanställningar har varit 
kvar i nya sammanställningar trots att de inte identifierats via de för tidpunkten aktuella källorna.  
 
Med årets upplägg är avsikten att förenkla arbetsprocessen kring sammanställningen. Genom att inte ta 
direktkontakt med projektledarna finns dock en risk att projekt missbedömts som unika utifrån olika 

https://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/forskning/vast/cancerprojekt_vs_2020.xlsx
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projekttitlar där flera varianter använts för samma projekt. För att minimera detta problem har alla projekt 
per kontaktperson genomgått samtidig, manuell granskning där ≥50% av orden i en titel använts som 
kriterie för att avgöra unikhet. Det finns också en risk att forskningsprojekt felaktigt bedömts använda 
eller inte använda registerdata respektive vara industriiniterade utifrån att nyckelord saknats i projekttiteln. 
Det nya förfarandet förväntas trots detta ge en representativ bild över den relativa fördelningen av projekt 
per kategori vilket stärks av att andelen projekt per kategori i årets sammanställning är jämförbar med 
tidigare års sammanställningar. Även om totala antalet identifierade, unika projekt reduceras jämfört mot 
tidigare år, vilket delvis kan tillskrivas effekter av Corona-pandemin, blir innehållet som presenteras mer 
harmoniserat i fortsättningen då samma principer för gallring appliceras på samtliga projekttitlar.  
 
Tabell 1. Antalet identifierade och bekräftade projekt inom Västra sjukvårdsregionen under åren 2014-2020. Åren 2014-2019 baserades på 
antalet besvarade kontaker för respektive projekt; året 2020 baserades på antalet framsökta, unika projekttitlar. 
 

 
 
N/A=not applicable. 
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Figur 1. Antal projekt relaterande till pågående cancerforskning inom Västra sjukvårdsregionen under 2020.”Unika projekt” baseras på 
identifierade, unika projekttitlar framsökta från den kliniska prövningsenheten (KPE) för onkologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i 
Göteborg, databaserna för etikprövningsmyndigheten (EPM), Cancerstudier i Sverige (CiS) och Forskning och utveckling i Västra Götalands-
regionen (FoU) samt anslagsgivarna Barncancerfonden (BCF), Cancerfonden (CF), Jubileumsklinikens cancerfond (JK) och Vetenskapsrådet 
(VR).”Unika  projekt - registerdata” (n=24) och ”Unika projekt – industriinitierat” (n=40) klassificerade utifrån termer i projekttitlarna. 
 
 
Tabell 2. Fördelningen av projekt inom Västra sjukvårdsregionen under 2020 som sannolikt använt registerdata eller varit intdustiinitierade.  
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Aktuell forskning i västra 
sjukvårdsregionen 
RCC Väst har som mål att göra regelbundna sammanställningar av 
pågående cancerforskning i västra sjukvårdsregionen för att ge en 
samlad bild av aktuella forskningsaktiviteter, synliggöra befintliga 
studier och underlätta kontakter med olika forskare/forskargrupper. 
Den här rapporten gäller aktuella forskningsprojekt under 2020. 

Regionalt cancercentrum väst är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen och Region Halland.  
Vi arbetar för en mer patientfokuserad, jämlik och effektiv cancervård genom samverkan och lärande.  

www.rccvast.se 

 

 


	Syfte
	Metod
	Resultat
	tolkning av Resultaten

