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❙ ❙ Kliniska prövningar har under de senaste decennierna kom-
mit att bli ett allt viktigare instrument i utvärderingen av nya
behandlingsmetoder, samtidigt som området har blivit mer
och mer reglerat genom lagstiftning, internationellt antagna
riktlinjer m m. Antalet kliniska läkemedelsprövningar i Sve-
rige under samma tid har ökat avsevärt, och behovet av kom-
petensutveckling inom området har stadigt blivit allt större,
både inom läkemedelsindustrin och inom forskning och
sjukvård.

Inom Föreningen för klinisk prövning diskuterades hur en
kvalitetssäkring skulle kunna utformas. Efter samråd med in-
dustri, sjukvård, berörda fakulteter, etikkommittéer och Lä-
kemedelsverket bildades 1994 Svenska utbildningsrådet för
klinisk prövning med representanter från samtliga aktörer en-
ligt ovan (Fakta 1). Utbildningsrådet är en fristående organi-
sation, med finansiellt och praktiskt stöd från Apotekarsocie-
teten, vars syfte är att verka för att bibehålla och höja kun-
skapsnivån inom kliniska prövningar i Sverige. Som metod
för detta valde rådet att starta en diplomering i klinisk pröv-
ning, och den första omgången genomfördes hösten 1995. För
att komma i fråga för diplomering krävs dels flerårig praktisk
erfarenhet av kliniska prövningar, dels genomgången utbild-
ning inom området (Fakta 2).

Efter drygt fem års verksamhet, och inför starten av en di-
plomering avsedd speciellt för sjukvårdspersonal, genomför-
des en utvärdering som omfattade: 1) samtliga diplomander,
2) deras chefer och 3) en kontrollgrupp bestående av personer
med tillräcklig kompetens men som dittills inte valt att avläg-
ga diplom (slumpmässigt valda bland meriterade deltagare i
Apotekarsocietetens kurser). Enkäten rörde dels diplome-
ringens utformning, dels vilken eventuell nytta diplomering-
en haft för den enskilde respektive för arbetsgivaren.

Stärkt professionell självkänsla – en av effekterna
Totalt resulterade enkäten i 26 svar av 31 tillfrågade diplo-
merade personer. Den nuvarande examinationsformen, be-
stående av grundskrivning samt senare skriftlig och muntlig
examination, var enligt 23 personer (88 procent) bra eller
mycket bra. Ingen ansåg att den var dålig.

Grundskrivningens svårighetsgrad var ungefär lagom för
22 personer (85 procent), medan 4 ansåg att den var för låg.

Då det gällde den skriftliga och muntliga examinationen an-
såg 25 personer (96 procent) att svårighetsgraden var ungefär
lagom, medan en ansåg att den var för låg.

Den största personliga nyttan av diplomeringen var relate-
rad till ökade kunskaper om kliniska prövningar och förhöjd
professionell självkänsla. Ingen ansåg att diplomeringen hade
medfört några negativa effekter. På frågan »Har diplomet va-
rit till nytta för dig personligen vad gäller nedanstående frå-
gor« var svaren följande:

– Egna ökade kunskaper? 24 ja 
– Förhöjd professionell självkänsla? 24 ja 
– Merit vid sökande av nytt jobb? 14 ja 
– Befordran? 4 ja 

SAMMANFATTAT

Diplomeringen i klinisk prövning är väl utformad och
väl fungerande. 

Diplomeringen ger ökad kunskap och stärkt professio-
nell självkänsla.

Diplomet uppfattas som en merit i arbetslivet av både
diplomander och deras arbetsgivare. En majoritet av
arbetsgivarna anser att det är viktigt att diplomerings-
verksamheten fortsätter.

Diplomering som metod förefaller stödja det uttalade
syftet att bibehålla och öka kunskapen inom det klinis-
ka prövningsområdet i Sverige. 

En fortsatt diplomeringsverksamhet upplevs som vik-
tig bland de aktuella intressenterna.

Ett bekräftelse på att diplomeringen upplevs som vär-
defull är det stora intresse det nya diplomet i klinisk
prövning för forskningspersonal inom sjukvården rönt.

Sven-Erik Westerberg, clinical QA adviser, Westconsult AB
Carola Lemne, docent, VD, Danderyds sjukhus

Diplom i klinisk prövning 
ökar kunskap och självkänsla 
Utvärdering visar på praktisk nytta för både diplomerade och arbetsgivare



– Löneförhöjning? 3 ja 
– Bonus för avlagt diplom? 2 ja 

På frågan om diplomeringen är något att rekommendera andra
svarade det stora flertalet, 24 personer (92 procent), ja. Som
fördelar framhölls bl a följande: »Ger ökad professionell
självkänsla.« »Ger ett vagt yrke en kvalitetsstämpel.«

Diplomeringen bör fortsätta, anser chefer 
Totalt erhölls 9 svar av 14 tillfrågade chefer med diplomerad
anställd. Diplomeringen uppmuntrades aktivt av 7 chefer,
vilka hade haft diplomet som ett mål i medarbetarnas person-
liga utvecklingsplaner. En av dessa chefer gav dessutom bo-
nus till den som tog diplomet och en annan höjde den diplo-
merades lön. Två av cheferna rekommenderade inte diplome-
ring. På frågan om det är av värde att diplomeringsverksam-
heten fortsätter svarade 8 chefer ett klart ja, medan en chef
inte hade någon bestämd uppfattning.

Flertalet (8) ansåg att diplomeringen varit till praktisk nyt-
ta då det gällde medarbetarens kunskapsnivå. Vissa chefer
tyckte sig se en viss positiv inverkan av diplomeringen på
gruppens verksamhet vad gällde kunskapsnivå (5) och effek-
tivitet (3), medan en chef inte såg någon som helst ökad ef-
fektivitet. En kommentar var att nyttan är svår att värdera.
Ingen chef såg några negativa effekter för verksamheten av att
någon medarbetare diplomerats.

Andra kommentarer angående diplomeringen var: »Fort-
sätt att ställa höga krav, så att man verkligen sitter inne med
gedigna kunskaper, och låt den inte bli något som alla ge-
nomgår hur lätt som helst.« »Fler borde ta diplomet. Möjligen
verkar det komplicerat och tidskrävande, vilket avskräcker en
del från att försöka.«

Ökad kunskap viktigaste effekt, menar kontrollgrupp 
Totalt erhölls 18 svar av 29 tillfrågade potentiella diplomta-
gare. Samtliga svarande kände till »Diplom i klinisk pröv-
ning«, och nästan alla (16) hade mer eller mindre allvarligt
funderat på att satsa på diplomet.

Det fanns faktorer som påverkade den enskildes beslut om
diplomering. Brist på tid för förberedelser och prov angav un-
gefär 50 procent av de svarande som en hindrande faktor. Att
chefen inte uppmuntrar diplomering nämnde ungefär 40 pro-

cent som en hämmande faktor. Rädsla för att misslyckas fanns
med i bakgrunden för ungefär 25 procent, dock utan att vara
av avgörande betydelse. 

Att diplomet inte skulle medföra några fördelar var inte
heller någon utbredd uppfattning, även om den antyddes av
25 procent.

Över 90 procent av de svarande ansåg att kraven på ut-
bildning och erfarenhet var av lagom svårighetsgrad. Dock
framfördes ett par kommentarer angående kraven på praktisk
erfarenhet: »Förkraven på praktisk erfarenhet är alltför inrik-
tade på det arbete som görs på marknadsbolagen.«

Samtliga svarande ansåg att diplomeringen leder till ökad
kunskap och utgör en merit vid sökande av nytt arbete. Fler-
talet trodde också att diplomet ger stärkt självkänsla. Ingen
trodde att diplomeringen skulle medföra några negativa ef-
fekter. 

På frågan »Tror du att diplomet skulle kunna vara till nyt-
ta för dig personligen vad gäller följande frågor?« fördelade
sig svaren enligt följande:

– Egna ökade kunskaper? 17 ja
– Merit vid sökande av nytt jobb? 17 ja
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Klinik och vetenskap

❙ ❙ Fakta 1

Medlemmar i Svenska utbildningsrådet 
för kliniska prövningar 2002

Carola Lemne, Danderyds sjukhus, Föreningen för kliniska pröv-
ningar
Viveca Hultén, Quintiles 
Lars-Eric Lins, Boehringer Ingelheim AB
Hans Melander, Läkemedelsverket
Tom Mjörndal, Forskningsetikkommittén, Umeå
Ulf Björklund, Pharmacia Sverige 
Lars Brolund, Astra Zeneca 
Karin Schenk-Gustafsson, thoraxkliniken, Karolinska sjukhuset
Astrid Forsström, Apoteket, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Pierre Lafolie, klinisk farmakologi, Karolinska sjukhuset
Solweig Wennerholm, infektionskliniken, Universitetssjukhuset,
Lund, Föreningen för kliniska prövningar
Bengt Furberg, Clinical Data Care

❙ ❙ Fakta 2

Antagningskrav för avläggande av prov
i klinisk prövning

Personer som arbetar med kliniska prövningar på klinik eller 
inom industrin och som uppfyller nedan angivna krav kan 
ansöka om avläggande av prov för diplom i klinisk prövning.

Teoretiska kunskaper

– Tre obligatoriska kurser: grundläggande kurs och påbygg-
nadskurs i klinisk prövning (inkl good clinical practice, GCP)
samt kurs i statistik vid klinisk prövning

– Övergripande kunskaper inom följande områden samt minst
två valfria fördjupningskurser: Protokoll, Försöksuppläggning,
Databearbetning, Rapportskrivning, Farmakokinetik, Läkeme-
delsbiverkningar/adverse events, Hälsoekonomi, Livskvalitet i
kliniska prövningar, Avtal i kliniska prövningar, Kliniska pröv-
ningar inom specialområden, Revisioner, Post-marketing sur-
veillance, Toxikologi, Epidemiologi, Läkemedelsanalys, Forsk-
ningsetik

– Litteraturstudier enligt särskild lista 

Praktisk erfarenhet

– Minst två års arbete med kliniska prövningar (≥75 procents
arbetstid)

– Följande moment skall ha utförts: Skrivit ansökningar och
sammanställt nödvändig dokumentation till Läkemedelsverket
och/eller forskningsetikkommitté, Planerat och genomfört
prövarmöte i anslutning till studien, Startat en klinisk pröv-
ning, Monitorerat enligt GCP eller utfört source data verifica-
tion, Avslutat en klinisk prövning (inkl redovisat läkeme-
delshantering)

– Minst tre av följande sex moment skall ha utförts: Skrivit en
prövningsplan, Fört avtals- och budgetdiskussioner med prö-
vare och/eller huvudman, Handlagt allvarlig, oönskad händel-
se i klinisk prövning, Deltagit i clean-file-arbete alternativt
editeringsarbete, Skrivit en klinisk rapport, Deltagit i revision
eller inspektion



– Förhöjd professionell självkänsla? 14 ja 
– Bonus för avlagt diplom? 5 ja 
– Löneförhöjning? 4 ja
– Befordran? 2 ja

Tillfredsställande svarsfrekvens
När dessa resultat utvärderas måste hänsyn tas till svarsfre-
kvensen. Vad gäller de diplomerade själva svarade nära 84
procent. Eftersom svaren dessutom var väl samlade med ringa
spridning bör de kunna anses väl representera diplomander-
nas uppfattning. 

Vad gäller chefer till diplomander var svarsfrekvensen
lägre men ändå tillfredsställande på 65 procent. Svaren var
här något mer spridda, men stor samstämmighet förelåg när
det gällde åsikter om den ökade kunskapsnivån, och man såg
det som viktigt att diplomeringen fortsatte. Man kan här na-
turligtvis inte utesluta en viss selektion, på det sättet att de
mest negativt inställda cheferna kan ha varit de som inte sva-
rade. Om man gör den mest negativa tolkningen och antar att
samtliga icke-svarare var negativt inställda, skulle de som an-
såg att det var av värde att diplomeringen fortsatte ändå vara
i majoritet med 57 procent (8 av 14). 

När det slutligen gäller de personer som har erforderlig
kompetens för att avlägga diplom men ännu inte gjort det var
svarsfrekvensen 62 procent. Även här var samstämmigheten
stor vad gällde effekter som höjd kunskapsnivå och meritvär-
de. Tidsåtgången var det vanligast angivna skälet till att avstå
från diplomering. Det kan dock noteras att så många som 40
procent angav bristande stöd från närmaste chef som en häm-
mande faktor.

Diplomering bör befästas för kvalitetsutveckling 
Den samlade informationen ger en klar bild av att den nuva-
rande examinationen är väl utformad och väl fungerande. Di-
plomeringen ger diplomanden ökad kunskap och stärkt pro-
fessionell självkänsla, och diplomet uppfattas som en merit i
arbetslivet av både diplomanderna och deras arbetsgivare. En
majoritet av arbetsgivarna ansåg att det var av vikt att diplo-
meringsverksamheten fortsätter, och det ansågs som viktigt
att den hålls på samma höga kunskapsnivå som för närvaran-
de.

Att relativt få personer hittills satsat på diplomet anses
främst bero på tidsbrist och på förhållandet att alla chefer inte
uppmuntrar diplomeringen. Det senare kan bero på att infor-
mationen om diplomets innehåll och värde inte varit tillräck-
ligt uppenbar. Rädsla för att misslyckas och tveksamhet då det
gäller den personliga nyttan av diplomet tillmäts också en viss
betydelse.

Enkäten visar att valet av diplomering som metod förefal-
ler stödja det uttalade syftet att bibehålla och öka kunskapen
inom det kliniska prövningsområdet i Sverige. Den ger också
stöd för att en fortsatt diplomeringsverksamhet upplevs som
viktig bland de aktuella intressenterna och att den utformning
diplomeringen nu har anses vara bra och rättvisande. Ytterli-
gare ett tecken på att diplomeringen upplevs som värdefull är
det stora intresse det nya diplomet för forskningspersonal
inom sjukvården rönt. Redan efter de första omgångarna har
sex sjuksköterskor, en avdelningsföreståndare och en läkare
klarat de olika momenten och erhållit diplom. Utvärderingen,
som beskrivs ovan, gav också ett flertal värdefulla förslag till
ytterligare förbättringar och utvecklingsmöjligheter som
gradvis planeras att införas i diplomeringsverksamheten.

Läkartidningen  ❙ Nr 24  ❙ 2002  ❙ Volym 99 2753

..................................................................................
namn

.................................................................................
adress

.................................................................................
postnummer

................................................................................
postadress

Insändes till Läkartidningen
Box 5603 
114 86  Stockholm

Faxnummer: 08-20 74 35

www.lakartidningen.se 
under särtryck, böcker

Beställer härmed...................ex 
av ”Försäkringsmedicin”
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