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Ska svensk klinisk forskning
behålla en stark internationell
position krävs att klyftan mellan
preklinisk och klinisk forskning
på universitetsklinikerna mins-
kar. Även den hårda ekonomis-
ka styrningen inom sjukvården
utgör ett allvarligt hot mot den
kliniska forskningen. Det fram-
kom vid ett symposium vid årets
medicinska riksstämma.  

Den kliniska forskningens villkor
har hamnat i fokus. Nyligen kom två
rapporter som behandlar klinisk forsk-
ning, en från Läkarförbundet och en
från Medicinska forskningsrådet, MFR.
Dessa presenterar såväl analyser som
förslag till åtgärder. 

MFRs rapport låg även till grund för
ett symposium vid årets medicinska
riksstämma, med rubriken: »Är den kli-
niska forskningen hotad?» 

Panelen, som representerades av så-
väl forskare som sjukvårdshuvudmän,
var dock inte helt överens om det före-
låg ett reellt hot. Berit Högman, ordfö-
rande i Landstingsförbundets bered-
ning för hälso- och sjukvård, ansåg inte
att den kliniska forskningen är hotad.
Hon pekade på att landstingen generellt
sett har ökat resurserna till klinisk
forskning och utveckling, men att det
krävs ett engagemang från inte minst lä-
karna själva för att den kliniska forsk-
ningen ska utvecklas.

Stram ekonomi 
största hotet
För att läkare ska kunna engagera sig

i forskning krävs både praktiska möj-
ligheter och att engagemanget på något
sätt betalar sig. 

Den kortsiktiga ekonomiska styr-
ningen har blivit det kanske största ho-
tet mot möjligheten att bedriva klinisk
forskning. Det anser det hundratal kli-
niska forskare som intervjuats av ar-

betsgruppen bakom MFRs rapport
»Den kliniska forskningens kris och
pris», och det ansåg majoriteten av pa-
nelen vid riksstämmans symposium. 

När sjukvårdens tjänstemän nu lyck-
ats pressa all »kostsam» luft ur syste-
met, så är den ekonomiska och tidsmäs-
siga luft som möjliggör klinisk forsk-
ning också på väg att försvinna.

Ett sätt att möta detta är att ämnesfö-
reträdarna, professorerna, återfår
ledningsfunktionen för klinikernas
sjukvård. Vid riksstämmans sympo-
sium menade företrädare för forskarna
att fakulteternas och ämnesföreträdar-
nas roller i sjukvården har marginalise-
rats. 

Med ämnesföreträdare i lednings-
funktioner skulle rekryteringen av nya
forskare förmodligen bli lättare, det
skulle ges mer tid för att skriva ansök-
ningar om forskningsmedel, det skulle
bli lättare för yngre läkare att få ledigt för
forskning etc. En sådan förändring skul-
le även innebära att klinisk forskning får
ett tydligt meritvärde inom den lands-
tingsbundna hälso- och sjukvården.

Gemensam huvudman
är ingen lösning
Den nuvarande ekonomiska struktu-

ren på universitetsklinikerna, med sepa-
rerade ekonomier för forskning respek-
tive sjukvård, har lett till att också skil-
jelinjen mellan »de» som forskar, och
»vi» som arbetar med sjukvård blivit
skarpare. För den kliniska forskningen
är detta förödande, ansåg flera i panelen
vid riksstämmans symposium.  

Arbetsgruppen bakom MFRs rap-
port hade i ett tidigt skede en idé om att
föreslå en gemensam huvudman, sta-
ten, för att överbrygga klyftan mellan
»oss» och »dem». 

Men efter ett besök i England, där
sjukvård, forskning och utbildning ly-
der under en och samma huvudman,
ändrade man sig. Enligt gruppens ord-
förande, pediatrikprofessor Agne Lars-
son vid Huddinge sjukhus, drogs det
engelska systemet med samma problem
som det svenska. 

I stället för ett förändrat huvudman-
naskap är lösningen snarare ett mer ve-
tenskapligt förhållningssätt i läkarnas
grundutbildning, för att på så sätt locka
över fler till forskning, och att fler och
starkare kliniska forskningscentra
byggs upp.

Även Läkemedelsindustriförening-
en, LIF, upplever att den kliniska forsk-
ningen är hotad. Per Andersson, ordfö-
rande i LIFs kommitté för klinisk forsk-
ning, ställde sig vid symposiet bakom
synpunkten att sjukvårdens struktur är
en av orsakerna. 

Den leder inte bara till brist på tid för
forskning; decentraliseringen av
sjukvården kan leda till administrativa
problem då kliniska prövningar kräver
stora patientgrupper. Konkurrensen
med länder i Asien, Östeuropa och
Sydamerika, där det erbjuds stora pati-
entmaterial, blir ett allt tydligare hot mot
små länder som exempelvis Sverige. 

Universitetsklinikerna kan också er-
bjuda såväl prekliniska som kliniska re-
surser, vilket är nödvändigt för att kun-
na delta i de tidiga faserna av kliniska
prövningar.

Ett nytt läkemedel kostar 3–4 miljar-
der kronor att ta fram, varav 40 procent
ligger i fas III-studier. Utvecklingstiden
för ett nytt medel är idag bara 7–8 år,
mot 10–15 år för fem-tio år sedan. Det
tillsammans med konkurrensen från ut-
landet gör att industrin måste planera de
kliniska prövningarna på ett bättre sätt. 

Per Andersson tror att läkemedelsfö-
retagen i Sverige kommer att anpassa
sig till det som är optimalt för svenska
förhållanden, framför allt till de tidiga
faserna då nya medel tas fram.

Förutsättningarna 
bättre än någonsin
Trots olika hotbilder menar ordfö-

randen i MFRs arbetsgrupp, Agne Lars-
son, att förutsättningarna för att bedriva
en bra klinisk forskning i Sverige aldrig
har varit så bra som nu – i teorin! Ett ex-
empel är IT-tekniken, som inneburit att
man snabbt och enkelt kan hantera sto-
ra kunskapsmängder på litteratursidan. 

Även kunskapen om hur ALF-med-
len används (statens ersättning till
landstingen för att universiteten får till-
gång till sjukvården för forskning och
utbildning) är idag betydligt större än
för bara några år sedan.

Men det behövs strukturförändring-
ar, och mer pengar. I MFRs rapport
»Den kliniska forskningens kris och
pris» föreslås bland annat att de s k Dag-
marpengarna bör användas till att främ-
ja den kliniska forskningen. Det rör sig
om omkring 1 miljard kronor per år.
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