
❙ ❙ I Läkartidningen 12/2003 (sidorna
1062-4) gör Peter Arner en insiktsfull
analys av den kliniska forskningen i dag
som bottnar i att svensk klinisk forsk-
ning under en följd av år tappat mark.
Enligt Arners analys är orsakerna främst
tilltagande praktiska svårigheter för kli-
niker att utföra forskning i kombination
med bristande incitament. Denna analys
är sannolikt helt korrekt, och erfarenhe-
ter av denna typ delas av kliniska fors-
kare runt om i landet. 

Förutsättningarna
Det är i själva verket en tragedi att Sve-
rige, som stod så starkt inom klinisk
forskning för bara några decennier se-
dan, nu halkat ned till dagens nivå. Sam-
tidigt får vi inte i vår besvikelse över det-
ta underlåta att se de många, ofta yngre,
kliniker som ändå utför klinisk forsk-
ning av hög internationell klass och som
gör det med glädje och entusiasm. De
finns och deras insats blir än mer beund-
ransvärd om man betänker de svårighe-
ter de arbetar under och vilken bristfällig
uppmärksamhet de får. 

Även i övrigt har vi resurser som i
ökande utsträckning kunde tas i den kli-
niska forskningens tjänst: Vi har en god
sjukvårdsorganisation, internationellt
sett unika befolkningsregister och en be-
folkningsstruktur som möjliggör klinis-
ka studier av hög kvalitet. Vi har också
välutbildade ungdomar som är intresse-
rade av forskning och vi har ekonomis-
ka resurser att möta dessa utmaningar,
exempelvis genom den stora och fram-
synta ALF-resursen, om den används
rätt. 

Låt oss därför söka ta krafttag för att 
vända skutan. Vad vi behöver är en ak-
tionsplan som genomsyras av genuin
ambition att stärka just den kliniskt pati-
entnära forskningen. Några förslag:

1. Öka incitamenten för klinisk forsk-
ning, genom högre lön och bättre arbets-
villkor för duktiga kliniker, yngre som
äldre, vilka är intresserade av och fak-
tiskt utför framgångsrik klinisk forsk-
ning. Tjänstekonstruktioner är här
mycket viktiga, liksom utformning av
kliniska forskningsprojekt som är möjli-
ga att utföra i kombination med klinisk
verksamhet. 

Man kan tänka sig fasta tjänster med
30 eller 50 procent forskning med jour-
befrielse och högre lön än andra tjänster,
och till vilka det knyts handledarskap
(för odisputerade kliniker). Man kan, på
senare stadium i karriären, tänka sig fas-
ta sluttjänster med 50 procent forskning,
hög lön och tillhöriga forskningsresurser
med möjlighet att anställa exempelvis en
metodologiskt inriktad basforskare.

Optimera forskningskompetensen
2. Stärk forskningskunskapen inom kli-
niska verksamhetsområden. Det fram-
hålls ibland att forskningen idag är så
specialiserad att en kliniker inte förmår
att greppa såväl det kliniska arbetet som
forskningen och att vi som ändå söker
göra det därför tillhör en skara utdöende
entusiaster. Det ligger mycket i detta,
men det får inte leda till att den kliniska
forskningen dör. Istället måste vi stärka
de olika verksamhetsområdena så att de
optimerar forskningskompetensen inom
sig. Man kan göra det på olika sätt. 

Ett är att det i varje verksamhetsom-
råde vid universitetssjukhusen bör fin-
nas minst en läkare med preklinisk fors-
karutbildning (bottom–up-argumentet).
Ett annat är att verksamhetschefen
åläggs att ha en forskningslinje vid sitt
verksamhetsområde och att den skall
vara av samma vikt som jourlinjen
(top–down-argumentetet). En tredje väg
är att kliniska forskningsområden knyts
samman med prekliniska forskargrup-
per där det blir naturligt för någon eller
några att delta i varandras arbeten, ron-
der, lab-möten etc. En fjärde väg är bil-
dandet av starka kliniska team där den

kliniske forskaren har nära samverkan
med primärt kliniskt inriktad kollega. 

Vilken väg man än går torde det mest
fruktbärande vara en informell integra-
tion mellan olika kompetenser.

Varför inte en tio-i-topp-lista?
3. Uppmärksamma de forskande klini-
ker som når fram till resultat. Genom fo-
kusering på basforskning i medier och i
tidskrifter med hög impaktfaktor har,
som Peter Arner så riktigt påpekar, sta-
tusen för den kliniska forskningen för-
sämrats. Det finns därför en identitets-
kris bland de kliniska forskarna, som kan
symboliseras med att man inte har mo-
nopol ens på begreppet klinisk forsk-
ning, som nu breddas alltmer. 

Medial fokusering på kliniker som
verkligen forskar och deras resultat kan
vara en väg att återta statusen. Varför
inte en regelbunden tio-i-topp-lista över
framgångsrika kliniker och deras forsk-
ning, exempelvis i Läkartidningen? Var-
för inte uppmärksamma framgångsrika
kliniker och deras forskning, på samma
sätt som idrottsmän uppmärksammas,
speciellt de kliniska forskare som arbe-
tar utifrån implementering och utvecklar
planer för det?

Se till att resurserna hamnar rätt
4. Tillförsäkra att resurserna för klinisk
forskning verkligen kommer den patient-
nära och kliniskt experimentella forsk-
ningen till del. Detta kan exempelvis i
ALF-tilldelning ske genom att ALF-re-
sursen fördelas i konkurrens mellan
forskande kliniker, och att betygsätt-
ningen vid fördelningen tar stark hänsyn
till klinisk förankring, tillämpbarhet och
implementering med tidsaspekten inbe-
räknad. Viktigt är även att söka integre-
ra klinisk/preklinisk forskning för att
möjliggöra snabb översättning och ut-
nyttjande av varandras kompetenser,
vilket är möjligt om integrationen får
utgå från klinikerns frågeställningar.

Det pågår på många universitets-
sjukhus arbete med målformulering för
klinisk forskning och utarbetande av
program för stärkande av den kliniska
forskningen. Här finns säkerligen en
uppsjö av erfarenheter och förslag, som
konstruktivt kan användas. Samlad erfa-
renhet av detta arbete borde tas tillvara.
Låt oss inte nedslås av de senaste decen-
niernas kräftgång utan söka återta mar-
ken. Reclaim the clinical research in
Sweden! •
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Återta den kliniska forskningen
– förslag till aktionsplan

Svensk klinisk forskning har tappat mark. Även om allt inte är natt-
svart behövs en åtgärdsplan för att vända utvecklingen. I den bör
ingå åtgärder för att öka incitamenten för klinisk forskning, stärka
forskningskunskapen inom klinisk verksamhet, uppmärksamma fors-
kande kliniker som når fram till resultat och se till att resurserna för
klinisk forskning kommer just den patientnära forskningen till del. 
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