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Svensk medicinsk forskning har tradi
tionellt sett hållit hög internationell 
klass, men på senare år har flera rappor
ter gjort gällande att vi tappar mark. I 
slutbetänkandet »Klinisk forskning – 
ett lyft för sjukvården« från 2009 [1] 
satte utredaren Olle Stendahl fokus på 
behovet av att upprätthålla och utveck
la kvaliteten i svensk klinisk forskning 
och ta vara på våra konkurrensfördelar.  

En slut sats var att det behövs ytterli
gare förstärkning av Sveriges infra
struktur i form av kvalitetsregister och 
biobanker. Regeringen träffade under 
hösten 2011 en överenskommelse med 
Sveriges Kommuner och landsting om 
att arbeta i den riktningen. 

En annan viktig slutsats var att möj
ligheten att genomgå forskarutbildning 
och bedriva forskning parallellt med 
kliniskt arbete måste öka. Därför är det 
glädjande att forskningspropositionen 
2012 innehåller särskilda stöd till sam
ordning av kliniska studier, klinisk be
handlingsforskning och nyttjande av 
register för forskningsändamål.

I det här numret av Läkartidningen går 
startskottet för en brett upplagd arti
kelserie om klinisk forskningsmetodik. 
Vi har engagerat 35 läkare och forskare 
för att i kommande nummer beskriva 
grundläggande principer för planering 
och genomförande av kliniska forsk
ningsstudier. Artiklarna spänner över 
såväl randomiserade kliniska prövning
ar som observationella studieupplägg 
och utvärdering av nya diagnostiska 
metoder och screeningprogram. 

Tyngdpunkten ligger på grundläg
gande förståelse av studiemetodik med 
stöd av kliniska exempel och på relevant 
och nödvändig biostatistik. 

I separata artiklar förmedlas etiska 
och juridiska aspekter, och praktiska 
tips ges kring dokumentation, finansie
ring och manusförfattande. 

Vi vill med serien inspirera och stödja 
alla läkare att ta vara på goda forsk
nings idéer med hög klinisk relevans. 
Det gäller för oss läkare att fånga upp 
relevanta problem i vår kliniska vardag, 
formulera tydliga frågeställningar och 
medverka till att de prövas på ett ade
kvat sätt. Högkvalitativ kliniknära 
forskning är central för ständig utveck
ling och förbättring av hälso och sjuk
vården. 

De randomiserade prövningarna är 
en mycket viktig del av den kliniska 
forskningen, och möjligheterna att utfö
ra kliniska läkemedelsprövningar i Sve
rige har beskrivits som goda. Bristande 
finansiering och omfattande byråkrati 
är dock  betydande hinder [2]. Förut
sättningarna särskilt för prövarinitiera
de studier behöver värnas och utökas [1].

Sett i ett internationellt perspektiv har 
svenska forskare också unika möjlighe
ter att genomföra högkvalitativa obser
vationella studier, mycket tack vare 
våra  personnummer [3] och vår tradi
tion att föra register över befolkningen, 
som grundlades redan i 1600 och 
1700talets kyrkböcker. Dagens hälso 
och sjukvårdsregister initierades på re
gional eller nationell nivå redan under 
slutet av 1950talet och har generellt 
sett god täckning och hög tillförlitlig
het. 

Dessa övergripande databaser har 
under senare år kompletterats med 
snart ett hundratal kvalitetsregister 
inom olika områden (Fakta 1). Med ob
servationell forskningsmetodik ger 

dessa datakällor möjlighet att genomfö
ra stora populationsbaserade studier av 
icke selekterade patientgrupper med 
minimalt bortfall, fördelar som lyfts 
fram inte minst inom det snabbt växan
de fältet implementeringsforskning [4]. 
Samtidigt finns också många metodolo
giska fallgropar. 

Vår avsikt med denna serie är att ge 
dig verktyg för att du ska vara bättre 
rustad att förhålla dig till klinisk forsk
ning – oavsett om du själv forskar eller 
läser andras studier.

Marie Holmqvist et al inleder serien i 
detta nummer med en artikel om obser
vationell studiemetodik med exempel 
från området läkemedelssäkerhet. 

Trevlig läsning!

n Potentiella bindningar eller jävsförhållan-
den: Inga uppgivna.

   ■ klinik & vetenskap verktyg för klinisk forskning (1/14)

»Verktyg för klinisk forskning« 
– ny artikelserie i Läkartidningen 

■■■sammanfattat
I detta nummer startar en artikelserie om 
verktyg för klinisk forskning. 
Målet är att ge såväl inspiration att ta vara 
på alla goda forsknings idéer som tips och 
råd om studieupplägg, att söka anslag, göra 
analyser och skriva vetenskaplig artikel.

»Tyngdpunkten ligger på grundläggan-
de för ståelse av studie metodik … och på 
relevant och nödvändig biostatistik.«
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■■■fakta 1. Svenska kvalitetsregister
totalt finns 73 nationella kvalitetsre
gister och 27 s k registerkandidater 
(2012). Kvalitetsregistren innehåller 
personbundna uppgifter om problem/
diagnos, behandling och resultat. 

För mer information, se  
‹http://www.kvalitetsregister.se›.
några exempel på register:
Nationella diabetesregistret  
Svenska MSregistret  
Nationella kataraktregistret  
Swedeheart  
RiksStroke 
Svenska höftprotesregistret  
Svensk reumatologis kvalitetsregister
InfCare HIV
GallRiks
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