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den europeiska läkemedels-
myndigheten eMa lanserar 
den 22 mars eU Clinical trials 
Register, en offentlig förteck-
ning över alla kliniska läke-
medelsprövningar som god-
känns i eU:s 27 medlems - 
länder samt i island, norge 
och liechtenstein.

Kliniska läkemedelspröv-
ningar i Sverige måste sedan 
1984 godkännas av Läkeme-
delsverket. Och sedan i maj 
2004 registrerar Läkeme-
delsverket alla kliniska pröv-
ningar inklusive tillstånd 
och etikprövningsnämnds 
beslut i en EU-gemensam da-
tabas, EudraCT. Det är ur 
denna databas, som inte är 
allmänt tillgänglig, som upp-
gifter till det nya EU Clinical 

Trials Register hämtas.
Det nya registret, som ska 

 bidra till ökad öppenhet om 
kliniska prövningar, bland 
annat för patienter och vård-
personal, ska utvecklas vida-
re och kommer i framtiden 
även att innehålla resultat av 
prövningarna.

Offentliggörandet har för-
senats med närmare två år. 
Läkartidningen berättade i 
oktober 2008 om planerna 
att göra uppgifter ur databa-
sen EudraCT tillgängliga för 
allmänheten. Företrädare för 
EMA bedömde då att en förs-
ta version skulle vara klar i 
juni 2009, och den skulle 
kompletteras med resultaten 
av de kliniska prövningarna i 
slutet av 2009.

elisabet ohlin

läkarförbundet vill att fler lä-
kare blir chefer. det hoppas nu 
Karolinska institutet, Ki, kunna 
bidra till med två kurser i sjuk-
vårds- och näringslivsmana-
gement för läkarstudenter.
 

En större och mer komplex 
sjukvård, som är både offent-
lig och privat, ställer större 
krav på sina chefer. Carl Jo-
han Sundberg, läkare och do-
cent samt chef vid enheten 
för bioentreprenörskap på 
KI, tror att läkarna ogärna 
tar på sig ledarrollen på 
grund av att de helt enkelt 
saknar kunskapen.

– Många vill fokusera på 
den kliniska verksamheten, 
vilket är naturligt. Läkare be-
hövs dock i många roller. Med 
de här kurserna vill vi utbilda 
och träna unga blivande läka-
re att ta på sig chefskap och 
ledarroller både inom och ut-
anför sjukvården, säger Carl 

Johan Sundberg.
De båda fristå-

ende kurserna, 
som fokuserar på 
företagsekono-
mi, management 
och ledarskap ur 
ett sjukvårds- 
och näringslivs-
perspektiv, börjar på KI höst-
terminen 2011, fortsätter vår-
terminen 2012 och avslutas 
nästa sommar med en prak-
tikförlagd kurs.

Hur de båda fristående kur-
serna faller ut och tas emot 
kommer sedan att ligga till 
grund för det masterprogram 
med inriktning på manage-
ment som KI planerar att 
starta tidigast hösten 2012.
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