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Good Clinical Practice (GCP)
är en samling regler som fast-
ställer hur kliniska prövningar,
främst läkemedelsprövningar,
skall bedrivas. GCP täcker allt,
från planering till rapportering
och arkivering. Syftet är att ga-
rantera att forskningen har hög
kvalitet, såväl ur vetenskaplig
som ur etisk synvinkel.

Helsingforsdeklarationens
principer skall gälla. Samtidigt
måste resultaten vara trovärdi-
ga och skall kunna kontrolleras.
Tyvärr är ofta kunskapen om
GCP bristfällig bland kolleger
som deltar i kliniska prövning-
ar. Denna brist kan senare bli en
plågsam erfarenhet! 

Thalidomidkatastrofen i början av
1960-talet gav en omskakande medve-
tenhet om behovet av ökad kontroll av
patientsäkerheten vid läkemedelsan-
vändning. Behovet av reglering av kli-
nisk läkemedelsforskning blev ännu
klarare när det uppdagades att fusk fö-
rekom i samband med kliniska pröv-
ningar.

Först ställdes kravet att prövaren
skulle redovisa planläggningen av
prövningen så att etikkommittéer och i
vissa fall läkemedelsmyndigheter kun-
de ge sina godkännanden. Men enbart
en förhandsgranskning visade sig snart
vara otillräcklig. Prövningens kvalitet
måste säkras hela vägen från planering
till rapportering och arkivering. USA
kom först med sin GCP-standard men
den första riktiga sammanställningen
av krav gjordes i England 1987. I Nor-
den skedde ett samarbete och 1989 kom
Nordic guidelines for good clinical trial
practice (GCTP) [1]. För EU antogs
motsvarande regler 1990.

Prövare, sponsor och monitor
GCP definierar flera olika funktio-

ner vid en klinisk prövning. Prövaren
(investigator) är den läkare som ansva-
rar för patientens säkerhet och för den
kliniska rutinen vid själva prövningen.
Men prövaren har också ansvar för att

prövningen planeras, genomförs och
rapporteras korrekt. Det är naturligt att
ansvaret för kvaliteten av resultaten i
första hand vilar på prövaren och den
övriga kliniska personalen på sjukhu-
set.

Läkemedelsföretaget (sponsor) är
ofta prövningens huvudintressent.
Sponsorn stödjer prövningen ekono-
miskt och är oftast ansvarig för att ett
kvalitetssäkrat prövningsmaterial, of-
tast ett läkemedel, levereras. Men spon-
sorn har också många andra skyldighe-
ter. Som t ex att se till att en speciellt ut-
sedd person (monitor) kontinuerligt
övervakar studien. Monitorn är oftast
anställd på läkemedelsföretaget och
sköter bl a studiens pappersflöde och
skall vara den ständigt vakande kon-
taktytan mellan prövare och sponsor.
Han/hon skall kunna ha ständig tillgång
till prövningens alla delar och skall ha
känselspröten konstant utfällda och ge-
nast signalera ifall studien inte löper en-
ligt den uppgjorda planen.

Definierade ansvarsområden
Monitorn skall också delge prövaren

ny information om läkemedlet, vilken
framkommer genom företagets övriga
forskning. Många anser, med viss rätt,
att monitorn är den viktigaste enskilda
funktionen i en klinisk läkemedelspröv-
ning. 

Alla tre parter (prövare, monitor och
sponsor) har sina definierade ansvar i
alla delar av prövningen enligt GCP.
Det åligger dem att upprätthålla en hög
forskningskvalitet under studiens hela
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na. Rom år 1500 var en vallfartsort, och
prominenta gäster flockades. De sjuka
kunde till sist bara få sitt dagliga bröd
genom tiggeri. Senare anteckningar
vittnar om att de också tog till våld. Det-
ta var uppenbart under 1800-talets kole-
raepidemier, vilka drabbade proletaria-
ten i så hög grad. Våldet tvingade fram
utveckling och lagstiftning som med-
förde förbättringar för folk.

Nyskapande
arkitektur
Utformningen av incurabilisjukhu-

sen kom att verka nyskapande på arki-
tekturen. Stora luftiga avdelningar
byggdes, då behandling med »holy
wood» krävde detta. Detta kommer till
uttryck till exempel i San Giacomo i
Rom och i Venedig, Spedale degli incu-
rabili. Sanatorierna som byggdes för
vård av tuberkulossjuka fick sin stil.
Och idag kan vi se på utformingen av
mottagningen för HIV-smittade vid in-
fektionskliniken, Huddinge sjukhus.
Vid detta nybygge utformades den mot-
tagningen till ett särskilt hus kopplat till
kliniken med en glasgång; en liten jolle
i släptåg på moderfartyget; isolerad och
borta från annan accepterad sjukdom.

Medeltida
reaktioner?
Ja, finns det något nytt under solen?

Visst möter vi nyheter med förändring-
ar i genmassan hos mikroorganismer
som får annan virulens. Och visst för-
ändrar vi vårt mänskliga beteende så att
möten med mikroorganismer uppstår
på nya sätt. Men de reaktioner vi uppvi-
sar, vi som rör oss i en kultursfär, är de
så skilda från 1500-talets?
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process, som startar med planeringsdis-
kussionerna mellan prövare och företag
och avslutas först när de sista dokumen-
ten är arkiverade enligt föreskrifterna.

Sponsorn är också skyldig enligt
GCP att ha ett kvalitetssäkringssystem i
form av ett internt inspektionsförfaran-
de (audit). Detta får inte skötas av någon
som redan har en uppgift i studien.

Som en sista instans i kontrollarbetet
kommer de inspektioner som läkeme-
delsmyndigheter gör i en del prövning-
ar. Principerna för hur en inspektion går
till är publicerade av Nordiska läkeme-
delsnämnden [2].

Olika tillämpningar av GCP
Även om huvudlinjerna i GCP har

internationell förankring, så är skillna-
derna i tillämpning olika i olika länder.
I Europa har man hittills fokuserat på
sponsorns ansvar och speciellt uppgif-
ten att utbilda prövare i GCP. I USA
däremot har intresset dels riktats mot
de etiska frågorna runt prövning på
människa, dels mot frågor om verifie-
ring av att de i prövningsplanen speci-
ficerade försöken faktiskt utförts. I Ja-
pan har prövaren haft ett slags totalan-
svar för det mesta i prövningen. Något
utrymme för sponsor och monitor att
övervaka prövningen har hittills knap-
past givits.

International
Conference on Harmonisation
International Conference on Harmo-

nisation (ICH) är ett antal arbetsgrupper
med experter från läkemedelsmyndig-
heter och läkemedelsindustrier i Euro-
pa, USA och Japan vilka skall ta fram
riktlinjer för hur samspelet mellan läke-
medelsföretag och läkemedelsmyndig-
heter skall löpa. Ett av dokumenten av-
ser GCP [3]. Syftet är naturligtvis att
kliniska prövningar av läkemedel som
godkänts för en läkemedelsregistrering
i ett land också skall kunna godkännas
av ett annat lands registreringsmyndig-
heter. 

Helt nytt tänkesätt
I ICHs harmoniseringsprocess gäller

det att skapa en standard som inte kom-
mer i konflikt med respektive länders
legala regelverk eller kliniska forsk-
ningstraditioner. Den största omvälv-
ningen drabbar nog de berörda i Japan,
vilka kommer att tvingas till ett helt nytt
tänkesätt när det gäller klinisk forsk-
ning. Det är nämligen ännu så länge inte
så vanligt att man i Japan ifrågasätter en
japansk prövares kunnande i klinisk
prövningsmetodik. Doktorn är på något
vis ofelbar.

Trots de olika kulturer och sjuk-
vårdstraditioner som finns inom ICH-
området har man lyckats enas om ett ge-
mensamt system för GCP. De nya re-
glerna har nyligen antagits av EU och
avsikten är att de skall tillämpas från
den 17 januari 1997. Det återstår att se
hur följsamheten blir i deras tillämp-
ningar i olika länder.

Standard 
Operating Procedures
De flesta företag och organisationer

som bedriver klinisk prövning idag har,
med få undantag, egna procedurer för
hur prövningen skall bedrivas. Dessa
kallar man med en engelsk term: »Stan-
dard Operating Procedures» (SOP, i
prövningssammanhang oftast kallade
SOP-ar) och är egentligen en företags-
anpassad tillämpning av GCP. Oftast är
företagskraven hårdare än GCP-kraven
eftersom studieresultatet skall vara
gångbart i den mest krävande GCP-mil-
jön. Många prövare har nog fått erfara
att GCP-reglerna från USA har fått sty-
ra även de svenska delarna av stora mul-
ticenterstudier. Få läkemedelsföretag
som utvecklar egna läkemedel har idag
råd att tänka annat än på en internatio-
nell marknad.

En plågsam erfarenhet!
Flera viktiga läkemedelsstudier pla-

nerades och genomfördes för flera år se-
dan, ofta innan GCP-standarden i Sve-
rige nått allmänt medvetande. Flera
svenska och skandinaviska prövare har

bittert fått erfara hur deras tidigare kli-
niska prövningar de senaste åren har na-
gelfarits av inspektörer från FDA (Food
and Drug Administration). En i enstaka
fall obehaglig upplevelse eftersom den
egna kompetensen som klinisk forskare
har ifrågasatts. Vad värre är – och det
måste anses stötande för en skandinav –
så har kliniska prövare betygsatts i en
offentligt tillgänglig betygsskala. Den
betygsskalan används idag ofta av läke-
medelsföretag då de väljer nya prövare
inför sin utveckling av nya läkemedel.
Och det värsta av allt – prövaren har inte
vetat om att han/hon åsätts ett officiellt
tillgängligt betyg av FDA. I Sverige har
vi som tur är en annan attityd: Ifall det
föreligger brister, så är det utbildning
som saknas! 

Avslutande råd
till presumtiva prövare
Låt sponsorn ordna utbildning i GCP

för hela berörda kliniken, läkare, sjuk-
sköterskor, biträden m fl som kommer i
beröring med prövningen. Avsätt åt-
minstone en halv dag och se till att även
all personal som av olika anledningar är
frånvarande fått utbildningen före start
av studien. Läs på själv om GCP. Kra-
ven på inblandade parter är nämligen
betydande. Entusiasmera sedan moni-
torn att besöka kliniken ofta och se till
att denne får användning för sina anten-
ner som skall reagera ifall prövningen
inte längre till alla delar följer pröv-
ningsplanen. Snart inser man att GCP är
en hjälp och inte ett problem.
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Figur 1. Klinisk prövning enligt »good
clinical practice».


