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Förord 

Detta examensarbete utfördes under höstterminen 2011 på uppdrag av Sirona Health 
Solutions. Området för examensarbetet har varit att studera och analysera minskningen 
av kliniska läkemedelsprövningar i Sverige. Genom att använda läkemedelsprövningar 
som ett exempel på innovativ verksamhet i offentlig sektor har denna studie även 
använts som underlag för att få in ett innovationsbegrepp i de befintliga teorierna som 
beskriver offentlig verksamhet. 

Jag vill rikta ett varmt tack till alla de som har ställt upp på intervjuer. Det är era åsikter, 
svar och funderingar som ligger till grund för detta arbete. Jag vill tacka mina 
handledare på Sirona Health Solutions: Oscar Möller och Emilie Erhardt för allt stöd, 
möjligheter och givande diskussioner, och alla medarbetare på Sirona Health Solutions 
för en motiverande arbetsmiljö. Slutligen vill jag tacka min handledare Jonatan Freilich, 
doktorand på industriell ekonomi och management på KTH, och min examinator Afshin 
Ahmadian, professor på skolan för bioteknik, för givande kommentarer och åsikter 
under arbetets gång. 

 

Stockholm, februari 2012 

Victoria Sydow 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Abstract 

En tydlig minskning i utförandet av kliniska läkemedelsprövningar i svensk sjukvård har 
observerats under de senaste åren, något som har skapat en diskussion kring ämnet. 
Inom ramen för detta arbete har läkemedelsprövningar i vården använts för att 
exemplifiera innovativ verksamhet i offentlig sektor, och med hjälp av detta har ett 
behov av en komplettering av teorier som beskriver offentlig verksamhet kunnat 
definieras. Minskningen av läkemedelsprövningar har även studerats utifrån ett 
perspektiv i hur denna minskning ska kunna förhindras, och hur Sverige ska återfå sin 
konkurrenskraft på den globala marknaden. 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2 Introduktion 

2.1 Bakgrund 

Läkemedelsindustrin är en bransch där ständig forskning och utveckling är ett krav för 
industrins existens. Utveckling av nya behandlingsmetoder har möjliggjort snabbare 
tillfrisknande, högre överlevnadsgrad och bättre livskvalité för ett flertal individer. En 
förutsättning för att denna utveckling ska ske är att utrymme ges för utveckling av nya 
behandlingar och läkemedel.  

Kliniska läkemedelsprövningar utförs för att dokumentera effekt och säkerhet hos 
läkemedel på friska frivilliga och patienter, och är nödvändiga för att få ett nytt 
läkemedel eller en ny indikation godkänt och registrerat. Läkemedelsprövningar utförs 
inom ramen för hälso‐ och sjukvården då tillgång på patienter, läkare, sjuksköterskor 
och verktyg som finns inom vården är nödvändiga för genomförandet. Prövningarna 
finansieras oftast helt eller delvis av det ansvariga läkemedelsföretaget, kallat ”sponsor”, 
och deltagandet i dessa prövningar är ofta men inte alltid en självklarhet från vårdens 
sida. 

Läkemedelsprövningar möjliggör att nya läkemedelsbehandlingar och nya rutiner 
kommer sjukvården till del, varför det är viktigt att utföra dessa prövningar. Världens 
topp tio bäst säljande läkemedel har alla testats på svenska patienter (Invest Sweden, 
2008) och Sverige har länge varit i framkant vad gäller life science, klinisk forskning och 
läkemedelsprövningar. En tydlig minskning har däremot observerats under de senaste 
åren, där antalet anställda bland den forskande läkemedelsindustriföreningens 
medlemsföretag (LiF) har minskat med 34 % sedan 2005. Antalet startade prövningar 
har minskat med 45 % sedan 2004 och antalet pågående prövningar har under samma 
tidsperiod minskat med 17 % (LiF, 2011). Diagram för detta kan ses i diagram 1 och 2.  

 

 

Diagram 1 och 2. Antal startade prövningar har minskat med 45 % sen 2004, och antal pågående 
prövningar har minskat med 17 %. 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Kliniska läkemedelsprövningar bedrivs i vården, där vården är en del av den offentliga 
verksamheten. En av de ledande teorierna inom offentlig sektor är den normativa teorin 
New Public Management. Med utgångspunkt i denna teori har kliniska 
läkemedelsprövningar använts för att exemplifiera hur innovativ verksamhet inte 
beskrivs tillräckligt inom de befintliga akademiska teorierna.  

 

2.2 Frågeställning 

• För vilken aktör är det viktigt att behålla kliniska läkemedelsprövningar? 
• Varför har denna minskning skett och vad kan göras för att förhindra den? 
• Hur kan kliniska läkemedelsprövningar användas för att få in ett innovationsbegrepp 
i de teorier som beskriver offentlig verksamhet? 

 

2.3 Syfte 

Sverige har länge varit bra på att utföra kliniska studier av god kvalitet avseende både 
data och patienter. Tack vare denna goda kvalité har en stor mängd studier tidigare 
utförts i Sverige. Detta examensarbete har utförts med uppdrag att göra en egen 
kartläggning över situationen idag och se om en lösning kan arbetas fram så att denna 
minskning bromsas och Sverige kan återfå sin konkurrenskraft. Detta har gjorts 
utgående från tillgängliga rapporter, med en fördjupning genom intervjuer inom det 
som inte åskådliggjorts tidigare för att lägga en grund till vidare arbete. Det första ämnet 
som ansågs viktigt att definiera har varit för vilken aktör det är viktigt att behålla 
utförandet av läkemedelsprövningar i landet, och varför? Vidare har det inte skett en 
betydande minskning av antalet läkemedel som går in i kliniska prövningar globalt, 
vilket är varför minskningen har utretts utifrån ett nationellt perspektiv. Sverige är 
uppdelat i 21st landsting som vart och ett har uppdraget att ta hand om hälso‐ och 
sjukvården och som har en nyckelposition att skapa förutsättningar att främja klinisk 
forskning och utförandet av kliniska prövningar (HSL 26b), och fokus har därför valt att 
läggas på aktören landstingen, förbättringen av organisationen kring kliniska 
läkemedelsprövningar i vården och dess koppling till innovation. För att driva 
innovation i sjukvården krävs det dels att innovationer premieras, att möjligheter finns 
att driva igenom dem, och att det finns utrymme för att få innovationerna godkända 
(Källén, 2011).  

Genom att studera kliniska läkemedelsprövningar med hjälp av befintliga teorier har 
författaren upptäckt att det finns en utvecklingsmöjlighet av teorin New Public 
Management i form av ett innovationsbegrepp. Med hjälp av teorier som beskriver 
innovation inom större företag kommer utförandet av kliniska läkemedelsprövningar i 
vården studeras och tillsammans med de angivna teoretiska referensramarna bilda en 
teori om hur innovation kan beskrivas i offentlig verksamhet. 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2.4 Avgränsning 

Arbetet avgränsas till att inkludera organisationen kring de faser som innefattar 
patientrekrytering och kräver särskild tillgång till sjukhuspersonal. Den prekliniska 
forskningen kommer inte att belysas. Arbetet kommer att fokusera på de 
industriinitierade prövningarna och inte de prövarinitierade, då utmaningarna kan 
skilja sig en del mellan dessa och tidsramen för arbetet krävde viss avgränsning. 

 

2.5 Disposition 

I kapitel tre beskrivs bakgrund om kliniska läkemedelsprövningar, kapitel fyra det 
teoretiska ramverket inom vilket analysen har utforskats och genom vilken 
forskningsfrågan har identifierats. Kapitel fem utgörs av den metodologiska ansatsen till 
studiens genomförande, och i kapitel sex sammanfattas resultaten från den empiriska 
studien i tre delkapitel. I kapitel sju är analysen och i kapitel åtta summeras rapporten i 
en avslutande diskussion och förslag på vidare studier. 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3 Bakgrund  

3.1 Kliniska läkemedelsprövningar 

Klinisk forskning är ett brett begrepp som innefattar allt från den prekliniska 
forskningen till vidare dokumentation av redan godkända läkemedel, se figur 1. 

 

 

 

Figur 1. Överblick över de olika faserna i framtagandet av ett läkemedel 

 

Detta kapitel innehåller en översiktlig beskrivning över vad klinisk forskning och 
kliniska läkemedelsprövningar innebär. 

 

Preklinisk forskning  

Detta är forskning som till stor del sker på universitets‐ eller industrilaboratorier. 
Forskningen sker för att utveckla nya läkemedel och innan ett läkemedel är tillräckligt 
dokumenterat för att kunna studeras på människor. 

 

Kliniska läkemedelsprövningar 

Kliniska prövningar måste utföras så fort en förändring i en behandling ska införas eller 
ett nytt läkemedel ska introduceras. En prövning utförs för att verifiera de kliniska, 
farmakologiska eller farmakodynamiska effekterna av ett läkemedel (Läkemedelsverket, 
2011). Här kan man skilja på prövarinitierade och industriinitierade prövningar. 
Prövarinitierade studier är då läkare eller forskare på klinikerna initierar studier. Dessa 
studier är främst finansierade av landstinget och delvis av externa sponsorer och 
forskningsanslag. Industriinitierade studier är då läkemedelsföretag initierar studier, 
dessa är oftast helt finansierade av företaget.  

Kliniska prövningar är den forskning som sker på frivilliga och patienter. Dessa studier 
syftar till att öka förståelsen för hur människokroppen reagerar på och metaboliserar 
läkemedelskandidaten. Innan en klinisk prövning påbörjas i Sverige krävs godkännande 
från regional etikprövningsnämnd, Läkemedelsverket samt eventuellt 
strålskyddskommitté. Anmälan till datainspektionen krävs om prövningar inkluderar 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genetiska analyser (Läkemedelsverket, 2011). Bieffekter och effekter som läkemedlet 
har på människor, och lämplig dos av kandidaten kan i stort delas upp i fyra faser:  

Fas I: På friska och frivilliga  Syftet med denna fas är att se hur mycket av den aktiva 
substansen som tas upp i kroppen, och att undersöka i vilken dos läkemedlet kan ges 
utan besvärande biverkningar. 

Fas II: På patienter  Syftet i denna fas är att visa att den aktiva substansen har den 
önskade effekten och att bestämma optimal dos för behandling.  

Fas III: Jämförelse mot andra behandlingar  Den mest kostnadskrävande fasen, då den 
tar lång tid och omfattar många patienter. Här studeras effekten och biverkningar av 
läkemedlet på flera tusen patienter för den bestämda dosen. Efter fas tre kan man skicka 
in en ansökan till läkemedelsmyndigheten för godkännande.  

Efter godkännande i fas III sker marknadsintroduktion av läkemedlet. 

Fas IV: Effekter i vardagen  Genom att studera effekterna i vardagen kan sällsynta och 
oväntade biverkningar påträffas, påverkan av långtidsanvändning och effekter hos 
multisjuka studeras mer ingående. Nya användningsområden för läkemedlet kan 
upptäckas, varpå kliniska prövningar startas om från fas III.  

Ofta delas dessa fyra faser in i undergrupper. Ibland testas inte preparatet alls på friska 
frivilliga (exv. inom onkologin) och ibland behöver dosen kontrolleras noggrannare 
innan introduktion sker till patienter.  

 

Industriinitierade och prövarinitierade prövningar 

Kliniska prövningar brukar delas upp i industriinitierade prövningar och 
prövarinitierade prövningar. Ofta skiljer omfattningen av dessa prövningar sig en del, 
och i detta arbete har författaren valt att fokusera på de industriinitierade prövningarna. 

 

Industriinitierade prövningar 

När ett läkemedelsföretag har tagit fram en läkemedelskandidat som de vill testa på 
människor, går företaget ut till kliniker och frågar om de är intresserade av att vara med 
i studien. Klinikers möjligheter att genomföra studien utvärderas. Oftast tillfrågas 
kliniker som företagen jobbat med tidigare och ”key opinion leaders” inom det kliniska 
området först (Rensfeldt, 2011). Dessa experter är viktiga att ha med, eftersom de är 
framstående forskare inom sitt forskningsområde och deras åsikter om behandlingen är 
betydelsefulla för läkemedelsföretaget. Prövningarna inkluderar däremot många 
prövare och det är därför inte bara dessa experter som tillfrågas (Brun, 2011). 
Klinikerna tittar på deras möjlighet att utföra studien. De väljer sedan om de vill delta i 
studien beroende på om de har personalresurser för att täcka studien, om de anser att 
de kommer att kunna rekrytera tillräckligt med patienter, om de anser att det är en 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rimlig studie och om studien går ihop ekonomiskt (Larsson, 2011). Det är klinikens 
ansvar att se till att målet för antalet patienter som går med och fullföljer studien nås, att 
det administrativa arbetet följs upp och att studien dokumenteras ordentligt. 
Ekonomiskt står läkemedelsföretaget för alla utgifter som kliniken kommer att ha i 
samband med studien i form av personal, administrativa kostnader, extra provtagning 
på patienterna, läkemedel och placebo (Ekblom, 2011).  

För att ett företag inom läkemedelsindustrin ska tjäna in sina utvecklingskostnader är 
det viktigt att det nya läkemedlet kommer ut på marknaden snabbt, då patentet vanligen 
går ut mellan fem‐tio år efter det att preparatet har godkänts och nått marknaden. Av 
denna anledning blir faktorer som hög kvalitet på kortare tid väsentliga och ökade 
kostnader till förmån för tidsbesparande faktorer för en klinisk prövning av sekundär 
betydelse (Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin, 2009).  

 

Prövarinitierade prövningar 

Vid en prövarinitierad studie är det någon av forskarna på kliniken som initierar en 
studie. Dessa studier brukar skilja sig lite mer från gång till gång, men kan vara allt ifrån 
fas I‐IV studier. Vid dessa studier kan det finnas anledning att se över mer i detalj hur 
protokollet ska utformas (Larsson, 2011). Vid forskarinitierade kliniska studier finns 
oftast mindre likviditet att lägga på kliniska prövningar.  

 

Hälso och sjukvårdens organisation 

I detta arbete har fokus lagts på hur organisationen av kliniska läkemedelsprövningar 
kan förbättras inom landstinget för att sjukvården lättare ska kunna delta. Därför följer 
en kortare förklaring på de olika nivåerna och ansvarsområdena inom hälso‐ och 
sjukvården i Sverige och hur dessa fördelas mellan stat, landsting och kommun.  

Hälso‐ och sjukvården regleras av Hälso‐ och Sjukvårdslagen (HSL), av 
speciallagstiftning inom en rad områden, och av socialdepartementets föreskrifter. 
Specifikt finns ett kapitel i HSL som berör just forskning och utveckling (HSL 26b): 

Lag (1996:1289): Landstingen och kommunerna skall medverka vid finansiering, planering och 
genomförande av kliniskt forskningsarbete på hälso och sjukvårdens område samt av folkhälsovetenskapligt 
forskningsarbete. Landstingen och kommunerna skall i dessa frågor, i den omfattning som behövs, samverka 

med varandra samt med berörda universitet och högskolor.  

Ansvaret för Sveriges hälso‐ och sjukvård kan delas upp på tre nivåer där staten har 
övergripande ansvar för hälso‐ och sjukvårdspolitik, landstinget är ansvarig för att alla 
medborgare har tillgång till god vård, och kommunerna ansvarar för äldreomsorgen och 
de som är utskrivna från sjukhusvården. 

Även sjukvården kan delas in i tre nivåer som består av regionsjukvården, 
länssjukvården och primärvården. Regionsjukvården är mer specialiserad sjukvård som 
har ansvar för särskilt sällsynta eller komplicerade sjukdomar och skador. Denna 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sjukvård är allokerad till de sju universitetssjukhusen (Karolinska 
Universitetssjukhuset, Norrlands universitetssjukhus, Universitetssjukhuset i Linköping, 
Universitetssjukhuset i Örebro, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Skånes 
universitetssjukhus, Akademiska sjukhuset i Uppsala). Länssjukvården är 
specialistsjukvård som täcker de flesta större sjukdomsområdena. Länssjukvård 
innefattar både sluten‐ och öppenvård och är fördelad på ett tjugotal länssjukhus och ett 
fyrtiotal länsdelssjukhus. Primärvården tar hand om befolkningen i ett geografiskt 
avgränsat område som i regel oftast består av en kommun eller en del av en kommun. 
Primärvården tar hand om de patienter som inte kräver den högteknologiska 
utrustningen som finns på sjukhusen, oftast kontroller av kroniskt sjuka patienter och 
enklare akutvård. 

Idag drivs universitetssjukhusen parallellt av två organisationer: landsting och 
medicinsk fakultet. Dessa två verkar oftast efter skilda strategier och 
planeringshorisonter, vilket påverkar deras arbete. Oavsett hur verksamheten väljs att 
drivas så måste den övergripande målsättningen vara att universitetssjukhusen kan 
fungera som ett nav för klinisk forskning och kunskapsdriven sjukvård (Stendahl, 2009). 
Landstingen bidrar alltså med arenan för utförandet av kliniska läkemedelsprövningar, 
och det är landstinget som står för att medborgarna ska få en god vård.  

 

Landsting och regioner 

Det finns idag 17 landsting (Blekinge, Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Jönköping, Kalmar, 
Kronoberg, Norrbotten, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Värmland, Västerbotten, 
Västernorrland, Västmanland, Örebro och Östergötland) och 4 regioner (Gotland, 
Halland, Skåne, Västra Götalandsregionen (VGR)). I denna rapport har två landsting och 
två regioner valts ut. Både landsting och regioner har ett näringspolitiskt uppdrag att 
utöver hälso‐ och sjukvårdsarbetet även motivera till att hälso‐ och sjukvårdens 
organisation används för kunskaps‐, innovations‐ och produktutvecklingssyften (HSL 
26b). Regioner har ett utökat ansvar för utbildning och utveckling som inte landsting 
har, varför det i detta arbete har valts ut två av varje. En utveckling som syns i allt fler 
landsting är ett ökat ansvar för regional utveckling och framförallt att skapa innovativa 
miljöer som leder till företagsetableringar med ökade skatteintäkter. Innovativa miljöer 
brukar ofta beskrivas som miljöer där det bedrivs mycket forskning och utveckling 
(Ansvarsutredningen (SOU 2007:10)). Genom att erbjuda testbäddar för industrin kan 
vården användas som en motor för tillväxt vilket särskilt gynnar små‐ och medelstora 
företag i regionen (Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen, 2009). 
Regionalt utvecklingsansvar gör att exempelvis kliniska prövningar kan premieras och 
samordningsorgan kan finansieras från regionens budget, som exempelvis Gothia Forum 
i VGR. 

De olika landstingen och regionerna styrs på olika sätt, men det finns en del allmänna 
villkor där det framgår vilka krav som ställs inom ramen för forskning och utveckling. I 
dessa innefattas bland annat att journaluppgifter, biobanksprover och sådan data om 
patienter ska vara tillgängliga för forskning och, vilket definieras som det viktigaste 
villkoret i samband med denna rapport, att vårdgivare ska medverka i kliniska 
prövningar (Landstingsstyrelsensförvaltare, 2010). 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Väntetid i vården 

Ett konkret exempel på det produktionskrav i vården som har diskuterats är 
vårdgarantin. Sedan 1997 har det funnits en besöksgaranti inom landstingen som 
innebär att patienter har rätt till vård inom rimlig tid, där rimlig tid definieras som max: 

• Noll dagar till kontakt med primärvården 
• Sju dagar till läkarbesök inom primärvården 
• 90 dagar innan besök till den specialiserade vården 
• 90 dagar innan påbörjad behandling 

Ytterligare insatser som vidtagits gällande väntetid i vården är bland annat det fria 
vårdvalet (infördes 1 januari 2010), utveckling av väntetidsdatabasen (påbörjades 
under hösten 1998) (Landstingsförbundet, 2004) och Socialstyrelsens arbete med 
riktlinjer för prioriteringar (kom under våren 1997) (Socialstyrelsen). 

Med anledning av dessa initiativ beslutade staten och landstingsförbundet att utvidga 
besöksgaranti till en vårdgaranti som planerades började gälla i november 2005 
(Sjöberg & Sörman), och infördes som en del av hälso‐ och sjukvårdslagen i juli 2010. 
Vårdgarantin som den står i hälso‐ och sjukvårdslagen innebär rätt till vård inom rimlig 
tid som max (Vårdguiden, 2011): 

• Kontakt samma dag 
• Besöka husläkare inom 5 dagar 
• Besöka specialist inom 30 dagar 
• Få behandling inom 90 dagar 

I och med vårdgarantin ökar produktionskravet på vården. Om landstinget inte klarar av 
att ge en patient vård inom rimlig tid måste landstinget skicka den patienten till ett 
annat landsting för att få vård. Detta kostar mer för landstinget än om patienten hade 
vårdats i det egna landstinget (Ekström, 2011). 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4 Teoretisk referensram  

I arbetet med att hitta en passande teori för examensarbetet studerades de befintliga 
teorierna som beskriver den offentliga sektorn. Dessa teorier har beskrivit 
produktionskrav, konkurrensutsättning, lean management och andra 
produktionsorienterade styrstrategier för offentlig verksamhet. Det som genomgående 
har saknats däremot har varit en del som beskriver innovation i den offentliga 
verksamheten. En av de ledande teorierna inom området har funnits vara New Public 
Management. Det författaren därför tänkte fokusera på inom teoriavsnittet är hur och 
om teorin New Public Management tar upp forskningspotentialen och innovationsviljan 
inom sjukvården, och i förlängningen om denna teori kan kompletteras med ett 
innovationsbegrepp. Även teorier inom innovationsstrategier inom företag har 
studerats där en lämplig teori valts ut och finns beskriven i delkapitlet. Detta kommer 
sedan att relateras till utförandet av kliniska läkemedelsprövningar inom svensk 
sjukvård och i den senare delen av arbetet har kliniska läkemedelsprövningar i vården 
kopplats ihop med innovationsteorier för företag där prövningarna använts för att 
exemplifiera innovativ verksamhet i offentlig sektor.  

För att ny kunskap snabbt ska komma in och implementeras i vården, krävs en öppenhet 
mot innovationer och kunskap om de nya teknikerna. En välstrukturerad klinisk 
forskning och utförande av kliniska prövningar med engagerade forskare ger en 
innovativ miljö (Landstingsstyrelsensförvaltare, 2010). Denna innovativa miljö och vikten 
av att utföra forskning och läkemedelsprövningar i den offentliga verksamheten är 
något som författaren har observerat under studien. Med anledning av detta ämnar 
författaren lämna ett teoretiskt bidrag inom innovation till de befintliga teorierna som 
idag beskriver vårdens verksamhet.  

 

4.1 New Public Management 

Det har skett ett skifte mot ökade produktionskrav inom offentlig sektor, framförallt 
inom vården. Denna effektivitetsstyrning av vården har beskrivits av teorin New Public 
Management (NPM) där begrepp som målstyrning och decentraliserad beslutanderätt 
införs. NPM är ett uttryck som myntades för ca 30 år sedan som omfattar 
implementering av management inom den offentliga sektorn. Teorin fokuserar på 
marknad, produktion och konkurrens och tar inspiration från den privata sektorn i dess 
beskrivning av och råd till den offentliga verksamheten. Teorin beskrivs som en samling 
idéer lånade från näringslivets sätt att styra sina organisationer. Den grundar sig i en 
kritik mot det traditionella styrsättet inom offentliga organisationer, och kom som en 
motkraft mot det som kallades Progressive Public Administration (PPA) vars slagord var 
”förtroende”, genom att till exempel motverka korruption bland politiker och 
tjänstemän (Almqvist, 2008).  Resultatet av detta styrsätt blir en tydligare och synligare 
styrning genom att en organisatorisk hierarki sätts upp. Medborgare kallas för ”kunder” 
till sjukvården och kommunerna och vårdgarantin ser till att kunderna får vård inom 
avtalad tid. I beskrivningarna av NPM betonas de tre E:na: ”economically, effectively och  
efficiently” (Almqvist, 2008). Redan långt tillbaka beskrivs, enligt exempelvis 
Christopher Hood (1995), hur offentlig sektor och det privata näringslivet ska separeras 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respektive samverka. Under det som kallas Progressive Public Administration beskrivs 
mycket av det som nu beskrivs av NPM, men NPM har lyckats ta detta ett steg längre 
med införande av en mer rationell management där målformuleringen definieras 
tydligare, systematisk uppföljning av målen sker, och presterat värde definieras. 
Almqvist (2008) menar att NPM tar sig uttryck på olika sätt internationellt, där länder 
som Japan, Tyskland och Schweiz inte arbetar på det sätt som NPM beskriver medan 
länder som Nya Zeeland, Storbritannien och Sverige har ägnat mycket uppmärksamhet 
åt NPM. Då administrativa system beskrivs te sig olika i olika länder, kan detta vara 
förklaringen till att även NPM tolkas och utnyttjas olika beroende på land.  

Teorin har beskrivits som svår att utvärdera, då god tillgång till gedigen empiri krävs för 
en sådan studie. Även några motstridigheter har beskrivits. Kunden beskrivs i konceptet 
som användare av tjänsterna som den offentliga verksamheten beskriver, samtidigt som 
medborgarna äger den offentliga verksamheten. Eftersom medborgarna är kunden är 
alltså kunden även ägaren till verksamheten denne är kund till. 

De tre element som introduceras i New Public Management är baserade på Roland 
Almqvists åsikt om vilka tre strategiska val en organisation tar ställning till, vilka är 
ambitionen att: introducera konkurrensutsättning, kontraktstyrning och interna 
kontrollmekanismer.  

 

Konkurrensutsättning  

Konkurrens införs i den offentliga sektorn med argumentet att genom konkurrens få en 
situation där offentliga organisationer kan pressa sina kostnader utan att fallera i 
service. Mer flexibla anställningsformer, införandet av prestationsbelöningar och försök 
till att minska direkta kostnader i verksamheten (Almqvist, 2008). Med konkurrens 
beskrivs i NPM att offentlig verksamhet inte måste utföras av endast stat, kommun eller 
landsting utan även kan utkontrakteras till privata utförare. Införandet av marknad och 
konkurrens bör leda till bättre produktivitet och effektivitet enligt de parametrar som 
mäts. Det har även visat sig innebära en försäkring om att mest värde för pengarna 
skapas, och att det resulterar i kostnadseffektiva verksamheter. Konkurrensutsättning 
innebär att producenternas (i detta fall sjukhusen och klinikernas) makt minskas och 
marknadseffektiviteten ökar, där en effektiv marknad definieras av att utbud och 
efterfrågan är någorlunda lika. Detta ska enligt teorin även leda till förbättring av den 
produktionstekniska effektiviteten eftersom arbetsmetoder i branschen ses över då 
konkurrens råder (Almqvist, 2008).  

 

Kontraktstyrning 

En annan del av NPM begreppet innefattar kontraktstyrning, där man tittar på 
anledningar till att utkontraktera delar av verksamheter.  Anledningar till varför detta 
bör göras är att det utkontrakterande företaget då tillåts fokusera på sin specialisering, 
behålla marknadsdisciplin, ha flexibilitet i verksamheten och att det sker 
kostnadsbesparingar sett till fasta kostnader (Almqvist, 2008). En del nackdelar nämns 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dock som exempelvis mer administration och större risk att man som beställare tappar 
utförarkompetens och insikt om organisationens potential riskerar att gå förlorad 
(Almqvist, 2008). Det traditionella sättet att se på kontraktsrelationer är att i första 
hand definiera risker, ansvar och belöningar, inklusive alla detaljer och eventualiteter. 
Här utgås det från början att beställaren och utföraren har vitt skilda intressen. Att 
utföraren helst inte vill följa kontraktet utan hot om sanktioner, och att beställaren 
försöker utnyttja utföraren så mycket som möjligt. Ett annat sätt att se till att kontrakt 
genomförs enligt avtal är att förlita sig på ”relational contracting”. Detta innebär att man 
anser att parterna har, genom att ingå i avtal, gått in i ett samarbete med hög grad av 
förtroende. Det sätt som tillämpas i vården verkar vara en blandning av dessa två 
(Almqvist, 2008).  

 

Kontrollmekanismer 

Explicita standarder införs och prestationer följs upp genom kvantifierbara mål. På detta 
sätt fås en större kontroll av output vilket i denna teori benämns målstyrning eller 
decentralisering. Det bästa sättet att styra verksamheter beskrivs vara med fokus på det 
som uppnås i verksamheten, dvs. formulerandet av mål, mätningar av måluppfyllelse, 
redovisning av målen och att fokus flyttas från input till output (Almqvist, 2008) 

Målstyrning är motpolen till en detaljstyrning av beteende i verksamheten då det 
handlar om att styra mål istället för att styra processer inom organisationen. NPM 
beskriver hur policydokument, som traditionellt har använts inom vården och offentlig 
sektor, byts ut mot målformulering och noggrann uppföljning av måluppfyllelse (Hood, 
1991). Decentralisering innebär att beslut kan fattas utan att skickas igenom hela 
hierarkin och därmed att flexibilitet skapas i organisationen. Decentralisering skapar 
även ett stort engagemang och en bra moral eftersom större ansvar läggs på individen. 
Detta ska i sin tur leda till ökad produktivitet då beslutsstegen blir färre.  

Styrkan med en decentraliserad offentlig verksamhet i teorin är att det leder till större 
flexibilitet, effektivitet, kreativitet och produktivitet, då alla beslut inte behöver ta den 
långa vägen genom hela organisationen för att bli godkända och besluten därmed 
kommer närmre de anställda. Eftersom idéer om förnyelse i en verksamhet oftast 
kommer från de ”vanliga” anställda, ökar uppfinningsrikedomen i en decentraliserad 
verksamhet (Almqvist, 2008). Skilda förhållningssätt mellan ledningen och 
tjänstemännen som utför arbetet kan däremot leda till att styrmetoden motverkas., 
vilket diskuteras vidare i analysen där läkemedelsprövningar används för att beskriva 
diskussionen mellan ledningen och tjänstemännen och hur detta kan motverka 
möjligheten till uppfinnesrikedom, och det visas genom andra innovationsteorier att en 
decentraliserad verksamhet är att föredra, förutsatt att den följs. 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4.2 Innovation 

Hur beskrivs läkemedelsprövningar 

Ett stort ansvar för vården och den offentliga sektorn är att forska och se till att nya 
upptäckter förverkligas. Denna verksamhet är inte något som har funnits beskriven i 
teorin, trots att den anses vara en viktig del av vården och den offentliga verksamheten. 
Med utgångspunkt i de fallstudier och slutsatser som beskrivs i NPM har den fallstudie 
som utförts i detta arbete ambitionen att bidra till ett fjärde strategiskt begrepp inom 
teorin – innovation.  

 

Innovation management 

Innovation ses mer och mer som ett strategiskt val som en organisation tar där det kan 
beskrivas en motsättning eller balansbehov mellan effektivitet och kreativitet (Trott, 
2008). Stora företag behöver producera i en takt som motsvarar dess konkurrenters, 
vilket i princip innebär att fokus måste läggas på produktivitet. Samtidigt har det 
bevisats att det behövs ett innovativt spelrum för att organisationen ska tillåtas utveckla 
nya produkter och arbetssätt. Det svåra är att finna balansen mellan dessa två – effektiv 
verksamhet mot att ha den flexibla miljön som förespråkas för innovativ verksamhet. I 
vissa organisationer har en separation mellan den operativa delen och den kreativa 
sidan rekommenderats, men där har det istället observerats uppkomma oönskade 
klyftor mellan enheterna vilket i sin tur lett till att den innovativa verksamheten inte 
producerar relevanta innovationer då ingen koppling finns till den operativa delen. 
Ytterligare en försvårande faktor i diskussionen är komplexiteten i organisationen. 
Exempelvis är läkemedelsföretag, och även universitet och sjukhus, komplexa 
verksamheter där specialister inom olika områden samarbetar i samma organisation 
(Trott, 2008). Det finns en hel del litteratur över hur innovationsprocesser ska hanteras 
inom företag (Porter & Ketels, 2003) och i denna litteratur blir det uppenbart att 
konkurrenskraft nås genom goda innovationsstrategier (Adams, Bessant, & Phelps, 
2006). 

Utmaningen ligger i att göra innovation till en kontinuerlig process i organisationen. För 
att få in innovationsbegreppet i rapporten studerades ett antal teorier om innovation i 
storföretag. Att få innovationer att fungera har visat sig vara en komplex strategisk 
utmaning som innebär en betydande ansträngning från ett flertal av varandra beroende 
dimensioner. Framförallt innebär ett fokus på innovation att nya mål behöver sättas upp 
genom hela organisationen, och att uppföljning av dessa mål sker. Tre steg är beskrivna 
som väsentliga i en innovationsprocess enligt Skarzynski och Gibson (2008): 

• Skapa tid och utrymme i de anställdas liv för reflektion, idéskapande och 
experimenterande  

• Maximera diversitet i tänkandet som innovation kräver 
• Främja förbindelse och nya kommunikationsvägar – det är konsten att kombinera 

som utgör grunden för idéer med genomslagskraft 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Skapa tid 

Det vanligaste svaret som fås då mellanchefer tillfrågas om varför innovation inte 
främjas i företaget är tidsbrist. Liksom inom sjukvården har företag idag höga 
produktionskrav och är drivna av att sköta en effektiv verksamhet. Möter de inte dessa 
krav kan de förlora kunder till företag som arbetar mer effektivt. Ett känt initiativ inom 
att skapa tid för innovativt utrymme är Googles 70/20/10 regel, som innebär att 70 % 
av deras tid ska avsättas till deras specifika arbetsuppgifter, 20 % av deras tid ska läggas 
på företagets nya strategiska projekt (exempelvis Google Earth, Google Checkout etc.) 
och 10 % ska läggas på egna projekt. Genom att avsätta arbetstid på detta sätt har ett 
flertal projekt startat små och blivit stora, vilket leder till slutsatsen att tid måste 
avsättas och schemaläggas för att främja innovation inom en verksamhet (Skarzynski & 
Gibson, 2008). 

 

Maximera diversitet 

Genom att skapa ett team med olika kunskaper och perspektiv, främjas innovativa 
processer (Trott, 2008). Exempel på olika motsatser som behövs i ett team: 

• Divergenta och konvergenta tänkare 
• Analytiska och kreativa personer 
• Yngre och äldre talanger 
• De med mycket erfarenhet och de nya, med stor påhittighet och fantasi 
• Personer som förstår sig på teknik och personer som förstår sig på människor 
• Personer som kommer inifrån verksamheten och personer som kommer utifrån 

Det är viktigt att lyfta fram yngre medarbetare och nyanställda då dessa ofta kan bidra 
med innovativa idéer och framtidsplaner då störst diversitet i personligheter oftare 
finns i botten eller mellanskiktet av organisationen. Samtidigt är det oftast de som är på 
toppen i organisationen som ansvarar för den strategiska innovationsplanen. En annan 
viktig faktor för diversitet är att ta in inspiration utifrån för att få nya perspektiv på den 
befintliga verksamheten, då de tänker utanför de oskrivna gränserna av organisationen. 

 

Nya kommunikationsvägar 

För att ha en givande innovativ process, måste flera personer samarbeta då ett 
färgstarkt och intellektuellt nätverk oftast är viktigare än snillrikedomen hos en enda 
individ. Innovation är i princip kunskapen att kombinera och stora idéer kommer oftast 
efter interaktion med ett rikt och varierat nätverk (Isaacson, 2011). . Att ta idéer, halv‐
färdiga tankar, kompetenser, koncept och tillgångar som redan finns, och samordna dem 
på helt nya sätt.  

”The essence of innovation is creative collision” (Skarzynski & Gibson, 2008) 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Risken i en stor organisation är att samtal sker och beslut ofta tas enligt fixa 
rapporteringskanaler, och kommunikation sker därför med samma individer på samma 
sätt dagligen, år efter år. På detta sätt förloras mycket av den rikedom som annars kan 
utmärka och ge mervärde i en stor organisation. Kan nya individer samverka dras de ur 
rutin vilket främjar innovativa processer. 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5 Metod 

Författaren eftersträvar att initiera produktionen av en normativ teori för innovativ 
verksamhet inom offentlig sektor för att ge en så bra förståelse och kunskap om 
verkligheten som möjligt. För att göra detta har kliniska läkemedelsprövningar i vården 
använts för att exemplifiera innovativ verksamhet i offentlig sektor där en bild av 
situationen har skapats genom att utföra intervjuer med vad som bedömts vara 
relevanta aktörer samtidigt som rapporter har studerats i ämnet. Under insamlandet av 
data har författaren även deltagit på en del rundabordet samtal och konferenser som 
berört ämnet. Det teoretiska ramverket har valts efter diskussion med handledare och 
litteratursökningar, och metoderna som använts har valts ut efter studier inom 
teoriproduktion (Whetten, 1989). 

 

5.1 Vetenskaplig ansats 

För att genomföra denna studie har en induktiv ansats tagits, vilket är ett av 
grundbegreppen inom teoriproduktion (Patel & Davidsson, 1994). I en induktiv ansats 
utgår man från en händelse och samlar empirisk data om denna. Detta görs oftast 
frånkopplat teorin, varpå teorin studeras utifrån de observationer som har gjorts i 
empirin. De teorier som beskriver den offentliga sektorn som studerats har ansetts 
sakna ett innovativt begrepp, vilket har lett till vidare studier inom innovation i företag. 
Dessa innovationsteorier har sedan applicerats och anpassats till den utvalda innovativa 
verksamheten inom offentlig sektor som i detta fall har definierats till kliniska 
läkemedelsprövningar i vården.  

 

5.2 Vetenskapligt angreppssätt  

Det finns ett flertal vetenskapliga angreppssätt och i detta arbete har ett hermeneutiskt 
angreppsätt valts (Lundahl & Skärvad, 1992) (Ryan, Scapens, & Theobald, 2002). 
Verksamhetschefer, landstingspolitiker och personer engagerade i samordningsorgan 
för klinisk forskning och kliniska läkemedelsprövningar kommer alla att ha olika 
tolkningar av verkligheten, och viss partiskhet kommer därför att finnas i studien. Detta 
är författaren medveten om och datatriangulering har därför använts för att i största 
möjliga mån eliminera enskilda värderingar i rapporten. Datainsamling och analys har 
skett parallellt genom en iterativ process då intervjuerna kommer att baseras på 
resultat från tidigare intervjuer och kunskap från rapporter och litteraturen, ett 
arbetssätt vilket även kan beskrivas som en hermeneutisk spiral. Förutsatt att all 
insamlad data pekar åt samma håll skapas trovärdighet i den insamlade informationen 
genom att använda en trianguleringsmetod (Collis & Hussey, 2009). Intervjuerna ger 
bättre förklaringar till befintliga utredningar och rapporter, och genom dessa 
identifieras en klarare åsiktsbild av aktörerna som sedan kan kopplas till teorin.  

En kvalitativ metod används genom att utföra intervjuer som kompletteras av 
information från studier utförda av industrin och landstingen, relevanta artiklar, samtal 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och konferenser. I denna studie sammanfattas alla intervjuer genom att lyssna på 
inspelningen från intervjun där dessa finns och genom att gruppera relevant 
information från inspelningar och anteckningar kunde därefter slutsatser dras. 
Strukturer och sammanhang identifieras och jämförs med studiens teoretiska ramverk. 
Därigenom kan slutsatser dras och forskningsfrågan besvaras. 

 

5.3 Fallstudie 

För att titta på hur innovativ verksamhet fungerar i offentlig sektor, valde författaren att 
studera utförandet av kliniska läkemedelsprövningar i vården. En fallstudie utfördes i 
detta område som innefattade landstingsrepresentanter och representanter från 
universitetssjukhusen i Stockholm, Uppsala, Västra Götalandsregionen (VGR) och 
Region Skåne. Valet av dessa områden baserades på att ju mer författaren har granskat 
ämnet, desto mer angeläget har det ansetts vara att nå ut till de viktigaste deltagande 
aktörerna i diskussionen som förts inom ämnet, där dessa regioner och landsting varit 
de som ansets viktigast i debatten. Kliniska läkemedelsstudier är något som diskuteras 
runtom i Sverige, och diskussionerna har inneburit alltifrån att initiativ till konferenser 
har tagits, till att mindre rundabordet samtal har förekommit med de allra mest 
opinionsbildande aktörerna inom ämnet. Författaren har haft möjligheten att delta i 
dessa diskussioner vilket både har varit givande för rapportens utformande och för 
teoriskapandet. 

 

5.4 Intervjuer 

Val av respondenter 

I de empiriska data som i detta arbete samlats genom intervjuer, har respondenterna 
valts ut enligt noga genomtänkta kriterier inom ramen för fallstudien. Intervjuerna 
genomfördes i två faser, där det i den första omgången valdes representanter från 
läkemedelsföretag och det i den andra intervjuades representanter från landsting och 
sjukvården. Denna uppdelning gjordes med anledning av att det ansågs viktigt att få 
reda på vad läkemedelsföretagen egentligen önskar och kräver av ”arenan”, dvs. 
sjukvården och landstinget, innan sjukvården och landstingen intervjuades angående 
hur de själva ansåg att situationen såg ut. Vidare intervjuades ett antal utredare om 
minskningen av läkemedelsprövningar i Sverige. Detta skedde parallellt med de två 
huvudomgångarna och har fungerat både som inspirerande ”mentorsmöten” lika 
mycket som intervjuer.  

Syftet med intervjuerna har varit att: 

• Skapa en bild av hur respektive aktör anser att situationen i Sverige är idag och att 
skapa en övergripande uppfattning av svensk sjukvård 

• Få en förståelse över utförandet av kliniska läkemedelsprövningar och hur innovation 
i vården påverkas av utförandet av läkemedelsprövningar. 

• Definiera styrkor, utmaningar och förbättringsområden för Sverige 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För att få denna bild valdes lämpliga respondenter ut. Detta gjordes genom att först 
undersöka kommunikationskedjan och beslutandeledet vid initierandet av en klinisk 
läkemedelsprövning. Därigenom kunde de olika aktörerna definieras. Lämpliga 
respondenter valdes sedan ut enligt kriterierna att de skulle: 

• Jobba för en av aktörerna (läkemedelsföretag, landsting, sjukvård)  
• Vara aktivt beslutsfattande kring kliniska läkemedelsprövningar 

En intervjulista finns bifogad, där respondenterna är uppdelade efter fas I respektive fas 
II i fallstudien (industrin respektive sjukvård/landsting).  

 

Utformning av frågor 

Intervjufrågor utformades genom att först reflektera över vad som redan har studerats i 
befintlig litteratur och rapporter, och sedan fundera kring vilken information 
respondenterna kan bidra med för att öka författarens förståelse om situationen kring 
de minskade kliniska läkemedelsprövningarna. Intervjufrågorna grupperades efter 
teman och följdes på ett semistrukturerat sätt under intervjuerna. Samma frågor ställs 
till alla respondenter, med viss anpassning av fördjupningsfrågor inom de olika temana 
baserat på respondentens roll och område av expertis. Genom att forma studien på detta 
sätt gavs det möjlighet till fördjupning i frågor som ansågs kunna bidra till en ännu 
grundligare bild av situationen. Intervjumallen finns bifogad.  

 

Genomförande 

Intervjuerna genomfördes individuellt, oftast i en möteslokal hos respondenten och i 
vissa fall per telefon då en del av respondenterna inte befann sig i Stockholm. 
Intervjufrågorna var inte distribuerade i förväg till respondenten, för att ett spontant 
svar skulle erhållas. Nästan alla intervjuer spelades in och sammanfattades genom att 
lyssna på inspelningarna efter intervjun. De som det inte fanns möjlighet till att spela in 
togs det istället ingående anteckningar vid. Även resultat från konferenser och runda 
bordet samtal har utgått ifrån anteckningar då detta inte spelades in. 

 

Etik 

Varje intervju inleddes med att berätta om studiens syfte och mål, och har följt de 
humanistisk‐samhällsvetenskapliga forskningsetiska principerna. Dessa principer 
består av fyra huvudkrav (Vetenskapsrådet, 1990) och följdes på följande sätt: 

Informationskravet  Forskaren informerade om studiens syfte redan i den första 
kontakten med respondenten genom att en kort summering av examensarbetets syfte 
presenterades via mejl i samband med tillfrågandet för medverkan. Även innan 
intervjun startade gick intervjuaren igenom syftet med arbetet ytterligare en gång. 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Samtyckeskravet  Alla deltagare tillfrågades om sin medverkan individuellt och utan 
krav på medverkan. 

Konfidentialitetskravet – Känslig information har i största möjliga mån avvägts innan att 
det tagits med i rapporten. För att förhindra misstolkningar eller felciteringar har 
respondenterna fått ta del av materialet innan publikation.  

Nyttjandekrav – Råinformationen för studien har endast använts till denna rapport. 

 

5.5 Deltagande observationer – konferenser och diskussioner 

Som nämndes tidigare har en del konferenser och diskussioner förts angående 
minskningen av läkemedelsprövningar. En del av dessa har författaren haft möjlighet att 
delta vid, vilket har bidragit till kunskapsbildningen och teoriskapandet i ämnet. En lista 
på dessa finns bifogad tillsammans med intervjulistan.  

 

5.6 Litteraturstudie 

En litteraturstudie utfördes i två steg. Dels en litteraturstudie för att studera de 
befintliga analyserna av minskningen av antalet läkemedelsprövningar, och dels en 
litteraturstudie för att finna en teoretisk referensram för arbetet. Den första delen av 
litteraturstudien gjordes i början av arbetet, och den andra delen gjordes i mitten av 
arbetet.  

Den första delen av litteraturstudien hade som mål att undersöka vad som redan 
rapporterats om avseende minskningen av läkemedelsprövningar i Sverige. Den andra 
delen av litteraturstudien hade som mål att finna en teori som beskrev 
läkemedelsprövningar i vården, vilket utvecklades till innovativitet inom offentlig 
sektor. Detta genomfördes utan framgång. Sökord som användes i sökningen: 
”innovation i offentlig sektor”, ”innovation och sjukvård”, ”innovationsteori” etc. och 
slutsatsen drogs att det inte finns en lämplig teori som beskriver detta inom offentlig 
verksamhet. 

Teorin New Public Management valdes efter att denna teori identifierats som en ledande 
teori som beskriver den offentliga verksamheten. Även denna teori ansågs däremot 
sakna ett kapitel om innovationsaspekten inom offentlig sektor, vilket författaren 
hoppas kunna komplettera genom denna studie. För att utföra detta har författaren 
tittat på utförandet av klinisk forskning och kliniska läkemedelsprövningar och dess 
påverkan på innovation i vården, och studerat teorier som beskrivit innovation i företag. 
I och med denna studie argumenteras därför att en teoretisk utveckling av New Public 
Management måste innehålla innovationsaspekten. Innovationsteorier som hittades 
under litteraturstudien beskriver företags strategier kring innovativ verksamhet. En 
sådan teori har använts som referens och finns beskriven i det teoretiska ramverket för 
arbetet. 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5.7 Reflektioner 

Studiens begränsningar, kvalitet och trovärdighet 

Studien är till stor del baserad på intervjuer vilket innebär att det finns en viss 
partiskhet i uttalanden, då alla agerar utifrån egen agenda. I och med att flera 
respondenter från de olika aktörerna har valts ut, så har denna partiskhet kunnat 
minskas något men inte helt. Ytterligare steg i att minska detta har tagits genom att hela 
tiden kontrollera information som har redogjorts för i intervjuerna genom att i så stor 
utsträckning som möjligt hitta siffror som validerar uttalandet eller jämföra med 
artiklar, rapporter och resultat från andra intervjuer.   

 

Viss partiskhet hos författaren 

Eftersom denna studie utfördes på uppdrag av ett företag som främst arbetar med 
landsting och sjukvården finns viss underliggande partiskhet i rapporteringen. Detta är 
författaren medveten om och har försökt minimera i rapporten. 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6 Empiriska resultat 

För att genomföra denna studie inom minskningen av kliniska läkemedelsprövningar i 
svensk sjukvård har befintliga rapporter studerats och intervjuer utförts med syfte att 
belysa eller förtydliga det som inte har kommit fram i tidigare utredningar. 
Fokusområdena och resultaten av denna studie har därefter delats upp i tre delkapitel:  

• För vilken aktör är det viktigt? 
• Sveriges utmaningar 
• Sveriges styrkor 

 

6.1 För vilken aktör är det viktigt att Sverige utför kliniska läkemedelsprövningar? 

I och med den minskning som har observerats i Sverige, har författaren ansett det 
intressant att studera för vem det egentligen är viktigt att behålla utförandet av kliniska 
läkemedelsprövningar i svensk sjukvård. I diskussionen kring minskningen av kliniska 
läkemedelsprövningar har därför både läkemedelindustrins perspektiv och Sveriges 
perspektiv som nation studerats. Behöver läkemedelsindustrin Sverige, behöver Sverige 
läkemedelsindustrin eller behöver båda varandra?  Följande kapitel kommer att handla 
om kopplingen mellan forskning och att utföra prövningar, och hur de båda leder till en 
positiv spiral som medför mer forskning och mer prövningar (Larsson, 2011).  

 

Nationellt perspektiv 

Sveriges konkurrenskraft som forskningsnation 

Sett till de fördelar som kommer med utförandet av läkemedelsprövningar anses 
utförandet av dessa förbättra konkurrenskraften för Sverige som forskningsnation. För 
att stärka Sverige som forskningsnation måste det finnas bra förutsättningar och tid för 
forskning. Dessutom måste en bättre balans finnas mellan forskning och produktion 
inom hälso‐ och sjukvården. 

Det har många gånger även visats att det lönar sig att satsa pengar på kliniska studier. 
En av de senare studierna visar på en 30‐40 procentig återbäring på investerat kapital 
inom hjärt‐ kärlområdet och psykiatrin, vilket skulle kunna påstås vara en ganska god 
samhällsekonomisk investering (Stendahl, 2011). 

 

Fler arbetstillfällen 

Marknadsbolagen hos de olika läkemedelsföretagen finns där läkemedelsprövningar 
utförs, så om prövningar utförs i Sverige finns marknadsbolagen i Sverige. 
Marknadsbolagen på läkemedelsföretagen är de som har hand om registrering, 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marknadsföring och kliniska prövningar, med ett nära samarbete med läkarkår, 
landsting och apotek.  

Rekrytering av forskningssjuksköterskor och administrativ personal är ytterligare en 
faktor som leder till fler arbetstillfällen som följd av att prövningar utförs i Sverige. Det 
kan ibland anses vara en riskfylld investering att anställa heltidspersonal med enda 
arbetsuppgift att sköta läkemedelsprövningar, men vid en diskussion med Sune Larsson 
på Akademiska Sjukhuset i Uppsala så beskrev han det som följer: 

”Att utföra kliniska prövningar kan leda till fler arbetstillfällen i form av forskningssjuksköterskor och 
administrativ personal som sköter det administrativa arbetet kring studien. Det bygger på att det finns en 
kontinuitet och ett tillräckligt högt flöde av studier för att denna personal ska hållas sysselsatt, men nås en 
kritisk massa rullande prövningar så ska detta fungera. Den stora variationen i flödet uppstår när man har 
väldigt få studier eller dåligt samordnade studier. Men har man ett stort antal studier gående så blir det som 

oftast när man har många parallella flöden att det totala flödet blir ganska jämt” (Larsson, 2011).  

 

Svensk läkemedelsindustris perspektiv  

Kliniska prövningar och icke‐interventionsstudier kan endast ske inom ramen för 
sjukvården, varför det är viktigt för läkemedelsföretagen att sjukvårdshuvudmannens 
inställning är positiv mot dessa verksamheter. Läkemedelsföretag har tidigare sett att 
Sverige levererar studier av hög kvalité och med god effektivitet, och har därför valt att 
förlägga kliniska läkemedelsprövningar i Sverige (Strandberg, 2011). Valet av land att 
genomföra en läkemedelsprövning i beror av ett flertal faktorer där kvalité, effektivitet 
och pris är de som graderas som viktigast (Brun, 2011). Sverige har länge haft en god 
kvalité och effektivitet till ett rimligt pris, men då andra länder börjar komma ikapp blir 
konkurrensen hårdare. Eftersom många länder i Europa nu är jämna avseende kvalité 
och effektivitet är det delvis en priskonkurrens som gäller, och då väljer oftare företag 
att lägga prövningar i Östeuropeiska länder där det fortfarande är lite billigare. I 
diskussion med Anders Ekblom, Sverigechef för AstraZeneca, uttryckte han det som 
följer: 

Vi som bolag har en kvalitetsstandard och då spelar det ingen roll om vi gör studien i Indien eller downtown 
New York, det är samma kvalitetskrav och samma etiska principer som gäller. Det är inte som bilar att man 

kan göra budgetversioner utan vi måste ha en dokumentationsstandard rakt av. (Ekblom, 2011) 

Det verkar alltså vara viktigast att de data som sjukvården levererar är tillförlitlig och 
även att den levereras snabbast möjligt. Vid frågan vilka faktorer som jämförs mellan de 
olika länderna svarade Johan Brun, Medicinsk Direktör på Pfizer, följande: 

Det är många faktorer. Man mäts på väldigt tydliga mått som egentligen alla handlar om tid. Globalt tittar 
man på var i världen är man snabbast, exempelvis: var får man snabbast kontakt med klinikerna, var får 

man snabbast kontakt med patienterna och var får man snabbast in en ansökan till 
läkemedelsmyndigheterna. Det finns sextio stycken mätvärden som man kan titta på när det gäller detta, 
vilket man använder för att ranka länderna och där det är snabbast, där förläggs studien.” (Brun, 2011).  

Sverige har varit och är fortfarande framstående inom forskning, med en relativt hög 
citeringsgrad bland publicerade artiklar. Däremot är Sverige inte särskilt framgångsrikt 
när det gäller att omsätta forskningen till produktion, vilket leder till att företag ofta inte 
tjänar på att vara kvar i landet (Källén, 2011). Sverige har haft en lång tradition inom 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läkemedelsindustrin, med framförallt två stora företag Astra (som grundades 1913) och 
Pharmacia (som grundades 1911). Astra fusionerar först år 1999 med det brittiska 
företaget Zeneca och bildar AstraZeneca med huvudkontor i London. Pharmacia säljs år 
2002 till amerikanska Pfizer. Ganska snabbt avvecklas läkemedelsfabriker och 
produktion, vilket leder till att många duktiga forskare får leta sig annanstans (Nilsson T. 
, 2010). I samband med att produktionskraven ökar i vården, med effektivitetsmått på 
antalet behandlade patienter och kostnader som största måttstock, minskar antalet 
kliniska läkemedelsprövningar i Sverige. En naturlig utveckling menar vissa då vi går 
mot ett tjänstesamhälle, medan produktion av varor läggs på låglöneländer. Frågan är 
bara om läkemedelsproduktion verkligen kan jämställas med industriell produktion 
(Källén, 2011).  

 

Näringslivets utveckling i Sverige 

Det är inte bara i Sverige som det har observerats denna nedåtgående trend. Även i 
andra länder i Västeuropa har detta hänt, där Britta Smedegaard Andersen, chef för 
Clinical trial alliance på Region Hovedstaden i Danmark, uttrycker sin oro över 
minskningen i Danmark: 

”Om prövningarna inte sker på danska sjukhus med danska läkare kommer läkarnas kunskap om företagens 
produkter att minska, och de kommer inte vara lika benägna att använda produkterna till sina patienter. 
Och om företagen varken utför sina studier eller har en stor marknad i Danmark, finns det heller inget som 
håller dem i landet. Det är bara en tidsfråga innan de flyttar sina forskningsavdelningar och kliniska 

prövningar någon annanstans.” (Helander, 2011) 

Detta uttalande kan även visas gälla för Sverige. Genom att erbjuda forsknings‐ och 
utvecklingsmöjligheter kan nya kompetenta medarbetare rekryteras till sjukvården och 
arbetet blir eftertraktat. På detta sätt bevaras kompetensutvecklingen i Sverige. Att 
antalet prövningar minskar i Sverige kan utifrån Sveriges perspektiv visas missgynna 
näringslivet och forskarvärdet i svensk sjukvård, då det har observerats att ett av de 
viktigaste kriterierna vid företags lokalisering av FoU och kliniska enheter är just närhet 
till världsledande forskning inom ett relevant område (McKinsey&Company, 2010). För 
svenskt näringsliv är det viktigt att behålla klinisk forskning och läkemedelsprövningar, 
där främst två argument har lyfts som de mest betydelsefulla. Att hela 
prövningsindustrin leder till ökade arbetstillfällen inom både sjukvården och hos 
företagen och att företag hellre stannar i ett land där forskning och utveckling premieras 
av vården och att en blomstrande life science industri är något som gynnar nationen. 

Utförandet av kliniska läkemedelsprövningar främjar innovationsklimatet och bidrar till 
att locka kompetens till sjukvård, akademi och industri. Det har även funnits tillfällen då 
utländska företag utför prövningar i Sverige och sedan flyttar en filial hit (Morath, 
2011). Inför nästa forsknings‐ och innovationsproposition diskuterades det bland annat 
att myndigheterna vill se över regler och handläggning av rekrytering av internationella 
forskare, för att få hit kompetens, och för att behålla den kompetens Sverige redan har. 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Närhet till prövningssite  

För svenska småföretag kan det vara viktigt att de tidiga faserna utförs i Sverige, dels av 
kostnadsskäl och dels eftersom det är lättare rent logistiskt om man har ”forskaren runt 
hörnet” (Strandberg, 2011). För den svenska delen av större företag är det prestigefullt 
internt om marknadsbolaget kan lyckas leverera bra svenska site, vilket medför att det 
på längre sikt påverkar arbetstillfällen på det svenska marknadsbolaget och ju färre 
prövningar som levereras från landet desto färre behöver arbeta med det på företaget i 
det landet (Brun, 2011).  

 

Studier i hemlandet och implementering är bra för försäljning  

Förskrivning av läkemedel regleras av olika förskrivningsindex (exempelvis Kloka 
Listan), och det är endast om ett preparat kvalar in på den som en läkare kommer att 
förskriva det. Branschen handlar alltså alltmer sällan av läkarnas egna preferenser och 
dessutom utgör Sverige endast ca 1‐2 % (AstraZeneca, 2010) (Pfizer, 2010) av de 
globala läkemedelsföretagens marknad så ur det perspektivet är implementering inte 
huvudmålet då kliniska läkemedelsprövningar utförs i Sverige. Däremot är 
implementering i svensk sjukvård av läkemedel som är utvecklade i Sverige viktig för 
svensk industri då läkemedlet ska säljas in till andra länder (Brun, 2011) (Mogren, 
2011). Efter deltagande i en prövning med en läkemedelskandidat som har visat goda 
resultat, har läkarna en bättre uppfattning om läkemedlet, och om det sedan godkänns 
för marknad så följer det sig naturligt att läkaren lättare väljer att förskriva det jämfört 
med om denne aldrig använt preparatet förut. I förlängningen är det även viktigt för 
svenska företag att forskning, prövningar och implementering sker i landet, eftersom om 
inte det som forskas fram i Sverige senare implementeras i Sverige blir det svårare att 
sälja det till andra länder. Dessutom påverkas innovationsviljan hos de svenska 
företagen av hur pass duktig vården är att ta till sig innovationer. Om den viljan inte 
finns, flyttar snart även företagen från landet (Mogren, 2011), och det kan inte förväntas 
att det ska satsas mycket på innovativ forskning i ett land om landet sedan inte är 
intresserade av att använda innovationerna, vilket beskrivs nedan av Anders Ekblom: 

”Jag tror att om man ska ha en innovativ verksamhet i ett land måste man även vilja använda 
innovationerna när de kommer ut, och här tycker jag att det finns en intressant diskussion. Är man 

intresserad av att vinna måste man inse att inställningen till innovationer i Sverige verkar vara att det är 
bra, men frågan faller alltid på hur vi ska kunna betala det. Man ska inte se det som ett kostnadsproblem 
utan man får fokusera på att nu kan man göra något som man inte kunnat göra tidigare. Det finns en 
attitydfråga där. Sedan måste man ju också förstå att det inte finns någon som lägger kliniska studier i 
Sverige för att vinna kommersiella fördelar då Sverige som marknad för globala företag är en bråkdel av 

resten.”  (Ekblom, 2011) 

Implementeringen av forskningsresultat i vården har visat sig vara en svag länk, vilket 
är ett problem såväl för industrin som för patienter (Nilsen, 2011). I och med att 
implementering inte sker ofta i svensk sjukvård minskar viljan för svenska företag att 
stanna kvar i Sverige och fortsätta forska på innovativa läkemedel. Risken är att fler och 
fler företag flyttar från Sverige vilket inte gynnar det svenska näringslivet. Det är därför 
viktigt för företagen att deras nya läkemedel implementeras i vården, dels ekonomiskt 
och dels för att om de inte säljer sina läkemedel på hemmaplan kan det vara svårt att 
sälja till andra länder (Brun, 2011) (Olsson, 2011) (Fregert & Jonung, 2007). 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Implementeras inte ny kunskap förlorar de helt sitt värde för hälso‐ och sjukvården och 
genomslagskraften av nya behandlingar och metoder påverkas av hur 
implementeringen sköts (Landstingsstyrelsensförvaltare, 2010).  

 

Sjukvårdens perspektiv 

Vid initierandet och utförandet av en prövning genomgår personalen utbildning för att 
kunna genomföra prövningen på ett bra sätt. Prövarpersonalen har kontinuerliga möten 
under perioden som prövningen sträcker sig vilket även detta bidrar till 
kompetensutveckling och tack vare att de som arbetar med prövningarna ständigt 
utforskar nya områden och nya arbetssätt, fås en stimulerande och innovativ 
sjukhusmiljö. Läkarna tränas i att ständigt utvärdera resultat och metoder, vilket även 
smittar av sig på resten av verksamheten och leder till en mer evidensbaserad vård.  

 

Landstingens perspektiv 

Välbehandlade och välbemötta patienter 

Patientnära forskning och utveckling bidrar till landstingets möjligheter att erbjuda nya 
behandlingar i form av läkemedel och diagnostiska metoder, och sjukvården får 
dessutom tidig vetskap om de senaste metoderna.  

 
”Genom att integrera vård och kliniska studier kommer vi i förlängningen att få en bättre sjukvård, 

patienterna till gagn.” (Hjelmqvist, 2011)  

Att nya behandlingar snabbt kommer vården till del garanterar att patienterna får bästa 
möjliga vård (Landstingsstyrelsensförvaltare, 2010).  Sune Larsson, FoU‐direktör på 
Uppsala Akademiska Sjukhuset, uttryckte det såhär: 

”Sjukhuset sköter detta [utförandet av läkemedelsprövningar] av två anledningar. Dels eftersom vi som 
universitetssjukhus måste vara drivande i detta, och det andra är rent egoistiskt – eftersom vi ser att kliniker 
som ägnar sig åt kliniska läkemedelsstudier blir väldigt bra på allt annat också. De får ordning och reda och 
en bättre kvalité i resten av vården också. Vi får även ganska tidigt vetskap om nya metoder som är på väg 

och kan då börja förhålla sig till dem inför när de väl kommer ut till vården.” (Larsson, 2011) 

Läkare som deltar i läkemedelsprövningar placerar sig i framkanten av forskning, och 
får möjlighet att arbeta med de senaste behandlingsmetoderna och läkemedlen. Vid 
utförandet av kliniska prövningar på sjukhus kommer läkarna att läras upp i nya 
behandlingssätt, de medverkande sjuksköterskorna kommer att tränas i de metoder 
som de ska använda i studien och personalen ser till att behandla patienterna med full 
uppmärksamhet. Detta leder till bättre vård då den inställningen oftast smittar av sig på 
de andra patienterna på kliniken, även de som inte är med i någon prövning (Rehnqvist, 
2011). Läkarna kan ge sina patienter bästa möjliga vård genom att de dels arbetar med 
patienterna på ett annat sätt och dels eftersom de blir öppna för att använda nya 
behandlingar istället för att fastna i rutin. De får därmed större motivation till och 
mindre rädsla för förändring. Den kliniken och den personal som utför kliniska 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prövningar får en ökad kunskap och kompetens då utbildning av deltagande personal 
sker i samband med prövningen. Intresse för innovation väcks hos den involverade 
personalen. Sjukhus som genomför prövningar har visats vara forskningsintensivare än 
sjukhus där de inte bedrivs. Detta kan dels vara kopplat till att forskningsintensiva 
sjukhus är mer intresserade av att testa nytt och utveckla sin verksamhet, men även tack 
vare att personalen kommer i kontakt med nya metoder och läkemedel blir de mer 
intresserade av att bedriva egen forskning och de får lättare nya idéer då de utsätts för 
nytt. Vilket som kommer först är svårt att utreda, men det har upplevts vara en positiv 
spiral som leder till förbättringar inom alla områden. 

”Det viktigaste med att behålla utförandet av kliniska studier i Sverige är att vi deltar i utvecklingen av 
sjukvården, vilket i sin tur innebär att vi blir bättre också på vården av patienter. Viktigt också för att 

behålla den breda kompetens som finns inom landet.” (Hjelmqvist, 2011) 
”Vården måste inse att kliniska studier ligger till grund för innovationer och för framgång i att kunna 

utveckla behandling för i sig dyra sjukdomar och därigenom återbetala i form av färre sjukskrivningar etc.” 
(Rolfs, 2011) 

När frågan ställdes till Göran Stiernstedt, chef för avdelningen för vård och omsorg på 
SKL, om vad Sveriges landsting gör för att förhindra den minskning som har observerats 
och hur de samordnar sig med de övriga aktörerna, var svaret: 

”Vi har inte gjort det alls tidigare, men nu klarar vi inte att stå utanför det här längre. Det är en viktig fråga 
för Sveriges konkurrenskraft och den evidensbaserade miljön.” (Stiernstedt, 2011) 

Tidigare har det inte varit nödvändigt för Sverige att slåss för tillfrågan om deltagandet i 
prövningar, vilket har inneburit att det inte har behövt finnas en diskussion om detta. 
Men i och med den minskning som har observerats kan landstingen och sjukvården inte 
längre blunda för utvecklingen, för vad skulle hända om vi inte fortsätter att trycka på 
vikten av att utföra prövningar i landet? Svaret på den frågan fick författaren i intervjuer 
med både sjukhusrepresentanter och företagsrepresentanter, där svaren bland annat 
löd som följer:  

”Sverige har alltid varit ett land som har haft en aktiv del i att forska, utveckla och ta fram läkemedel. Därför 
har Sverige också varit duktig på det. Svenska läkare hade stor kunskap om nya läkemedel, men sedan kan 

man säga att man utarmade hela den duktigheten och skickade den till ett annat land i och med att 
utförandet av prövningar minskade. Detta bidrar till två problem: dels så får vi andrahandsinformation om 
läkemedlen då studier inte utförs här, och sedan blir frågan: vad ska vi göra med alla duktiga svenska 
läkare? Får säga till dem att de får åka till ett annat land och forska. Då skickar man en signal till unga 
duktiga forskare att Sverige har abdikerat vad gäller forskning. Det är lite som att fråga sig varför måste 

man ha svensk biltillverkning etc.? Tillslut blir vi en tredjehandsnation.” (Brun, 2011) 

Som det ser ut nu har Sveriges befolkning ett högt förtroende för vården. Detta 
förtroende baseras på vårdens goda resultat, och för att fortsätta få bästa möjliga 
resultat måste vården hålla sig uppdaterad på nya tekniker och behandlingar 
(Landstingsstyrelsensförvaltare, 2010). I landstingstyrelsens förvaltares förslag till 
forskning, utveckling och utbildningsstrategi (FoUU‐strategi) nämns att 
förutsättningarna för att Sverige ska fortsätta att ha en framgångsrik sjukvård är att ha 
en väl integrerad infrastruktur för just forskning, utveckling och utbildning 
(Landstingsstyrelsensförvaltare, 2010). 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Sammanfattning  

Kliniska läkemedelsprövningar är viktiga för att utvecklingen av nya läkemedel ska 
kunna ske, då studier på människor är en förutsättning för godkännande. För 
läkemedelsföretagen är det därför essentiellt att utföra studierna. I och med den 
pågående globaliseringen är det däremot inte av lika stor vikt, från läkemedelföretagets 
aspekt, i vilket land dessa studier utförs. Tack vare att det blir lättare att kommunicera 
över landsgränser, och att länder som tidigare varit otänkbara att utföra studier i nu har 
kommit ikapp och visat sig fullt dugliga både kvalitets och effektivitetsmässigt, och 
dessutom billigare, blir det svårare att motivera till företagen att fortsätta att förlägga 
studier i Sverige. Däremot är det viktigt för Sverige nationellt, och det är viktigt att 
Sverige har en stark forskningsposition. Klinisk forskning, kliniska prövningar och en 
bra hälso‐ och sjukvård är starkt sammankopplade och det är därför nödvändigt för 
svenska patienter att klinisk forskning och prövningar fortsätter att förläggas i Sverige 
för att garantera bästa möjliga vård till svenska patienter och en stimulerande 
arbetsmiljö för svenska läkare (Stendahl, 2009). Läkemedelsprövningar i klinisk miljö är 
grunden till att nya läkemedel godkänns och kan introduceras på marknaden. En stark 
klinisk forskning är förutsättningen för en kunskapsstyrd hälso‐ och sjukvård av hög 
kvalitet (Stendahl, 2009). Det är alltså både viktigt för långsiktig utveckling av Sveriges 
hälso‐ och sjukvård, och för svensk industri. 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6.2 Utmaningar och förändringar 

Det har inom vården skett förändringar både nationellt och internationellt under de 
senaste åren. I detta delkapitel ligger fokus på de utmaningar som upplevs existera och 
vad inställningen är i vården idag, på landstingen och hos industrin. De områden inom 
vilka utmaningar har definierats har delats upp under tre huvudrubriker för de olika 
aktörerna: initiativtagarna (läkemedelsföretagen och universiteten), de aktörer som 
tillhandahåller resurser (landsting och sjukhusen) och de samordnande aktörerna (CRO 
företag och landstingsbundna samordnare).  

 

Initiativtagare 

Ur både läkemedelindustrins och universitetens perspektiv är den största utmaningen 
tiden (Brun, 2011). Fördröjning i prövningar är kostsamt då utveckling av nya läkemedel 
tar tid och varje dag denna tid förlängs kostar pengar, dels i direkta kostnader och dels i 
dagar som patentet närmar sig sitt utgångsdatum. I Sverige kan en utmaning inom detta 
område beskrivas med exempelvis patientrekrytering till vissa faser, där det är viktigt 
att patienterna rekryteras på tid och utan fördröjning. 

Evidens har tidigare antagits vara tillräckligt för att uppnå implementering av nya 
läkemedel i vården, men det verkar inte räcka ändå (Nilsen, 2011). Läkemedelsindustrin 
i Sverige har uttryckt att en konservativ implementering av nya läkemedel präglar 
svenska landsting, vilket kan leda till svårigheter vid försäljning till andra länder då 
företaget inte kan beskriva hur läkemedlet har fungerat på svenska patienter (Mogren, 
2011). Detta kan vara ett resultat av att priset inte kan motiveras av den förbättrade 
effekten vilket i sin tur innebär att prisdiskussionen mellan läkemedelsföretaget och 
tandvårds‐ och läkemedelsförmånsverket (TLV) inte har lyckats i den önskade 
utsträckningen. I det fallet ligger utmaningen i att det behövs en bättre prisdiskussion. 
En anledning kan vara att de nya läkemedlen oftast utgör förbättringar av redan 
befintliga läkemedel, vilket innebär att priset och hur stor skillnad effekten av det nya 
läkemedlet är jämfört med det gamla är viktigt vid bedömning av huruvida det ska 
implementeras eller inte (Ekström, 2011). Priset som sätts ska motsvara både 
förbättringen av läkemedlets effekt från patientens och samhällets perspektiv, 
balanserat mot de forskningsresurser som har lagts på utvecklingen av läkemedlet. Den 
samhällsekonomiska nyttan för en produkt är viktig, och detta är något som företagen 
bör tillhandahålla vid förhandling. Har landstingen åsikten att priset är för högt i 
förhållande till förbättringen så har prisdiskussionen misslyckats, och läkemedlet 
kommer inte att sälja (Ekblom, 2011). Allmän upphandlingskompetens är i detta 
avseende av central betydelse, men lagarna kan ibland anses vara stelbenta. Merparten 
av upphandlingarna sker idag på pris, och ofta är det svårt att finna metoder som även 
inkluderar exempelvis kvalitet (Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin, 2009). För att 
implementering ska ske krävs det även att läksak godkänner och skriver in läkemedlet i 
kloka listan. Läksak består av 22 expertgrupper som tillsammans arbetar fram 
rekommendationerna för kloka listan. Expertgrupperna består av kunniga 
sjukhusläkare, primärvårdsläkare, kliniska farmakologer och apotekare (Stockholms 
läns läkemedelskommitté, 2011). Det är även viktigt för de enskilda patienterna att nya 
läkemedel implementeras, och att de får bästa möjliga behandling. Även för svensk 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sjukvård är det viktigt att ny kunskap implementeras i vården, och att de ansvarige 
prövarna ser resultat av sina studier i form av att möjligheten till att det implementeras 
efter marknadsgodkännande ses som befintlig (Brun, 2011) (Mogren, 2011).  

Utifrån universiteten och läkarperspektivet kan en utmaning observeras i att ingen 
övergripande samling finns över vilka kliniker som utför läkemedelsprövningar, vilka 
kliniker som tidigare har visats vara bra på detta och vilka kliniker som är specialister 
på vilka sorters prövningar. Utan en sådan samordning finns det ingen given ingång till 
de svenska klinikerna, vilket kan leda till att andra länder väljs att utföra studier i. En 
sådan lista behöver vara dynamisk och kommer ständigt att förändras, men det är något 
som skulle underlätta processen att hitta kliniker som skulle kunna utföra prövningarna 
(Johansson, 2011).  

 

De aktörer som tillhandahåller resurser 

Landstingen 

En utmaning inom landstingen har beskrivits vara ansvarsfördelningen mellan de tre 
departement som ansvarar för de kliniska läkemedelsprövningarna: 
näringslivsdepartementet, utbildningsdepartementet och socialdepartementet. I och 
med denna ansvarsfördelning finns det vissa som menar att ansvaret faller mellan 
stolarna. De flesta av de 21st landsting som finns i Sverige har olika regler för 
implementering och prissättning, och där regioner har ett regionalt utvecklingsansvar 
som inkluderar att stötta näringslivet på ett annat sätt än landsting har. Exempelvis i 
Västra Götalandsregionen (VGR) kan regionen, som nämnts tidigare, sponsra 
samordningsorgan för klinisk forskning och läkemedelsprövningar. Detta är något som 
inte sker i till exempel Stockholm då landsting inte har samma utvecklingskrav som 
regioner. Produktion av vård går idag före forskningen i prioriteringslistan, vilket 
innebär att forskande kliniker inte alltid medges tid att fullfölja projekt och sjukvården 
kommer därför inte heller att åta sig att genomföra kliniska studier (Saco Vård klinisk 
forskning, 2010). Brist på forskande personal medför att de stora finansiella 
forskningssatsningar som staten nu gör inom universitet och strategiska 
forskningsområden inte kan utnyttjas och ny kunskap riskerar att inte få fullt genomslag 
i svensk sjukvård. Forskning och utveckling är däremot ett krav på landstingen vilket 
innebär att ett samband mellan upptäckt och tillämpning måste finnas och god vård kan 
bevisas vara ett resultat av att forskning sker (Brommels, 2006). Landstinget har därför 
ambitionen att stärka FoU‐området, som består i att öka samarbetet mellan landstinget, 
universiteten och näringslivet, förstärka möjligheterna för den kliniska forskningen, se 
till att vårdutbildningarna blir än mer ändamålsenliga och att landstingets behov av 
välutbildad arbetskraft kan tillgodoses (Landstingsstyrelsensförvaltare, 2010).  

Att ha en bra forsknings‐, utvecklings‐ och utbildningsstrategi (FoUU‐strategi) är viktigt 
för landstingets roll som arbetsgivare, då en betydelsefull del inom rollen som 
arbetsgivare är att bistå med en stimulerande och utvecklande arbetsplats. I en sådan 
arbetsplats ingår fort‐ och vidareutbildning och för landstinget specifikt som 
kunskapsorganisation är detta viktigt för att behålla en högkvalitativ vård 
(Landstingsstyrelsensförvaltare, 2010). Ett ansvar som landstingen har är att duktiga 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forskare har möjlighet att utvecklas inom vården och offentlig sektor, där ett problem 
idag kan vara att lämpliga personer söker sig annanstans eftersom de inte får den 
forskningsutmaning som de önskar. Genom att skapa enheter med speciella resurser för 
att möjliggöra utförandet av kliniska prövningar, skapas miljöer som kan förena kliniska 
studier med högkvalificerat patientarbete (Hjelmqvist, 2011). På så sätt skapas centra 
för att såväl utföra studier som att utveckla behandlingen av patienter. Ett flertal av de 
läkare som nu engagerar sig i forskning går i pension under det kommande decenniet, 
och därför måste fokus läggas på att motivera och rekrytera nya talanger (Saco Vård 
klinisk forskning, 2010). Kombinationstjänster har många gånger pekats ut som en 
lösning till detta, då en anställd kan arbeta i både en klinisk‐ och en forskningsmiljö. 
Detta är ett arbetssätt som används av exempelvis professorer där man delar sin tjänst 
mellan att lära ut och att forska, och verkar vara en potentiell väg till framgång för den 
kliniska forskningen (Hjelmqvist, 2011). Även företrädare för näringslivet ser bristen på 
nya engagerade forskare inom hälso‐ och sjukvården som ett av de allvarligaste hoten 
mot en fortsatt stark utveckling av svensk industri (Stendahl, 2009). 

 

Sjukvården 

Sjukvården i Sverige är både konkurrensutsatt och har fått ökade produktionskrav 
vilket har lett till minskade utrymmen för utbildning och forskning inom vården, och det 
kan ibland upplevas svårt att få loss personer för att genomföra studier.  

”Många kliniker kan känna sig pressade av produktionskravet och då anser de att det blir svårt att delta [i 
läkemedelsprövningar], medan andra kan se att det finns en vinst och att man därför kan frigöra tid för att 

delta i just detta.” (Malmqvist, 2011) 

Trots att landstingets ansvar i sjukvården huvudsakligen är produktion, måste 
produktionskravet balanseras mot det nationella behovet av kliniska studier i Sverige. 
(Alla vinner genom samverkan inom den kliniska forskningen, 2009). Det som tidigare har 
beskrivits som ”luft i systemet” har minskat, likaså incitamenten till utförande av 
läkemedelsprövningar. Sjukvården har allt mindre tid att utföra studier, då detta anses 
ske på bekostnad av antal behandlade patienter.  

”I sjukvården ses kliniska läkemedelsprövningar som en belastning som tar kraft från produktionen av vård. 
De budgetar som ligger styr endast på antal utförda åtgärder och det extraarbete som en klinisk studie 

innebär ska i princip kunna köras in i ordinarie verksamhet vilket det inte finns möjlighet för.” (Rolfs, 2011) 

Ofta anser klinikerna att de måste hyra in annan heltidspersonal för att täcka för den 
personal som genomför en studie, heltidspersonal som i princip är omöjlig att hitta på 
kort varsel (Sveriges Läkarförbund, 2009). Detta har märkts av då läkare upplever att de 
inte har tid att forska eftersom de är fullt sysselsatta med att säkerställa korta vårdtider 
och hög kvalité i den dagliga vården (McKinsey&Company, 2010).  

I uppföljning som görs av sjukhus mäts antalet besök de tar emot, tillgänglighet och hur 
mycket resurser de gör av med. Inga kvalitetsparametrar finns som säkerställer 
kompetens och uppdaterad vårdpersonal (Nordin, 2010). Det finns en risk med detta då 
aktuell kunskap från gårdagen kan vara inaktuell idag, eftersom stora framsteg tas 
dagligen inom läkemedelsutveckling runtom i världen (Brun, 2011). En indikation som 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visar på att Sverige inte längre prioriterar detta område är att Sveriges citeringsgrad 
inte har ökat lika mycket som i exempelvis Danmark och Tyskland, något som 
huvudsakligen har visats bero på en sjunkande ranking inom medicinska publikationer 
(Vetenskapsrådet, 2011). Det anses alltså inte alltid vara en del av en läkares tjänst att 
delta i läkemedelsprövningar på grund av att parametrar som deltagande i prövningar 
och forskning inte mäts, och därmed prioriteras inte den nödvändiga tiden för 
utförandet av detta. Resultatet blir en situation där pengarna finns, men utan att det går 
att få loss personal. Personalen får inte ledigt de nödvändiga timmarna i veckan 
eftersom det inte finns några ersättare som kan ta hand om deras patienter (Saco Vård 
klinisk forskning, 2010). Utmaningen blir därför att få in utförande av kliniska 
läkemedelsprövningar i läkarnas schema och resultatmål. Ett bra exempel på att 
resultatmål kan införas beskrev Sune Larsson, FoUU‐direktör på Akademiska Sjukhuset i 
Uppsala: 

Om man ser till storleken så har vi i särklass flest studier, och anledningen till detta är att vi har skapat en 
atmosfär där det är önskvärt att delta i denna typ av aktiviteter. När klinikerna presenterar för varandra 
vad de håller på med så ligger en del fokus på just antalet pågående studier. Är det en klinik som inte har en 

pågående studie ifrågasätter vi detta.  (Larsson, 2011) 

Då fokus har lagts på produktion av vård och att vårdgarantin uppfylls, har det dels varit 
svårt att få kliniker att tacka ja till att prioritera tid och resurser till forskning och 
kliniska prövningar (Ekström, 2011) och dels lett till att kliniker som ändå har valt att 
delta inte har haft prövningen på hög prioritet. Detta har i sin tur inneburit att kontrakt 
inte har mötts och inställningen har lett till en minskning i hela landet. Därför har 
förfrågan nu börjat falla till andra länder (Larsson, 2011). Precis som i andra industrier 
är det lika viktigt med ständig utveckling och anpassning till dagens kunskap som att 
produktion sker, och i vården särskilt viktigt då det handlar om individers välmående 
och forskningsframsteg som kan rädda liv.  

Ytterligare en utmaning har uttryckts vara meritvärde, personlig utveckling och 
ekonomiskt incitament för kliniken. Vid en diskussion med Göran Stiernstedt, chef för 
avdelningen för vård och omsorg på SKL, uttryckte han det som följer: 

Jag tror ändå att det handlar om det personliga incitamentet, du måste på individnivå känna en nytta i att 
göra det här. Det behöver inte alltid vara pengar i den egna fickan men du ska åtminstone kunna frigöra lite 
forskningsresurser etc. Sedan är det viktigt att det är lite utmaning, att det verkligen känns som att det är en 
innovation, klinisk prövning av läkemedel är inte egentligen någon större utmaning. (Stiernstedt, 2011) 

Klinisk forskning är meriterande och något som läkare gärna deltar i. Utvecklingsarbetet 
i form av läkemedelsprövningar och observation verkar däremot vara svårare att 
intressera läkare för. Forskningsvärdet är inte så stort i genomförandet av 
läkemedelsprövningar, men det kan däremot visas att kliniker som utför prövningar har 
fler forskningsidéer som de dessutom oftare förverkligar och att de är mer öppna för 
innovationer i vården än de som inte deltar. För både den enskilde läkaren och för 
kliniken är det viktigt att det finns incitamentsstrukturer vid deltagande i kliniska 
läkemedelsprövningar (Malmqvist, 2011).  

”Alla involverade myndigheter och huvudmän måste förstå att det ska bli ordentligt genomfört. Ur den 
enskilde anställdes perspektiv måste tid vara avsatt och det finnas stöd från ledningen att hålla på, för det är 

hårt arbete.” (Rolfs, 2011) 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Ett sätt att få ut ett meritvärde idag är om man är prövningsansvarig för hela landet 
eftersom prövningsledarens namn får vara med om studien leder till publikation 
(Rehnqvist, 2011). Men för att en prövning ska vara möjlig krävs även andra läkare, 
forskningssköterskor och administrativ personal. Frågan har ställts till respondenterna 
angående hur en förbättring av viljan att delta i studierna skulle kunna ske, och det mest 
frekventa svaret har varit att öka forskningsvärdet vid läkemedelsprövningar. Av denna 
anledning har det delvis framkommit att om fokus läggs på de tidigare faserna så skulle 
fler läkare kunna tänka sig att vara med, eftersom det i dessa faser bedrivs mer 
forskning. Det spelar alltså stor roll att incitament finns för de prövare som erbjuder 
arenan för utförandet av studier (Malmqvist, 2011).  

Sidokostnader för klinisk forskning i sjukvårdsmiljö uppstår alltid. Särskilda kostnader 
för infrastruktur på både klinik‐ och sjukhusnivå, och för personal som måste bokföras 
på rätt kostnadsbärare. Det kan uppstå problem då gränsen mellan sjukvård och 
forskning i vissa miljöer är otydlig, vilket kan leda till att sjukvårdens driftsbudget 
belastas istället för de tilldelade FoU‐medel och den ekonomiska ersättningen som 
kliniken får av läkemedelsföretaget (Sveriges läkarförbund, 2010). Ekonomiskt sett ska 
utförandet av kliniska läkemedelsprövningar vara kostnadsneutralt, det vill säga att 
kliniken får betalt vad det kostar från läkemedelsföretaget som vill utföra studien. 
Ekonomiskt är det däremot inte alltid ens så att klinikerna får ta del av överskottet från 
prövningen då detta medel går direkt till landstinget och då är det landstinget som 
bestämmer vad pengarna kommer att läggas på. Detta ska däremot förbättras, och 
landstingen bör se till att den ekonomiska ersättningen kommer klinikerna till gagn 
(Stiernstedt, 2011).  

 

Patientrekrytering  

Patientrekryteringen har pekats ut som en utmaning i Sverige, då det tar längre tid att 
locka patienter till att delta i kliniska prövningar än i andra länder i Europa (Sandwall, 
2011). En anledning har varit att incitamenten inte funnits att lägga tid på 
patientrekrytering till studier när fokus har legat på de patienter som behöver vård. En 
annan anledning har visats vara att Sverige har välbehandlade patienter, vilket medför 
att det kan vara svårt att hitta patienter som inte redan har ”fångats upp” av systemet 
(Hellqvist, 2011). En förklaring till varför exempelvis Kina och Indien lyckas få så pass 
många patienter snabbt är eftersom patienter som medverkar i studier får bättre 
uppmärksamhet i vården av läkarna och tillgång till mediciner som de annars inte hade 
haft råd med. I dessa länder kan deltagandet i en klinisk prövning vara det enda sättet 
att få tillgång till en behandling. I Sverige har patienterna redan denna tillgång vilket 
bidrar till en skillnad i incitamenten att delta i dessa studier för patienterna. Det kan 
vara svårt att övertyga en patient att övergå från en behandling de vet har effekt, till att 
testa om en ny behandling fungerar (Hellqvist, 2011).  

 
 

 



35 
 

Internationell konkurrens  

På internationell nivå har länder som Kina, Indien och Japan nu börjat spela en alltmer 
betydande roll vid läkemedelsutveckling. Sett till läkemedelsstudier innebär det att det 
som tidigare utfördes i princip utan konkurrens i Västeuropa och USA har nu börjat få 
dela med sig till Asien (Ekblom, 2011). Asien är en viktig ny marknad för 
läkemedelsindustrin då dessa stora befolkningar börjar få råd till läkemedel och 
läkemedelsindustrin har i och med detta sett en ny marknad öppna sig (Brun, 2011).  
Asiaters genetik skiljer sig från Västeuropéer och Amerikaner vilket betyder att även 
sättet som deras kropp tar upp och metaboliserar läkemedel skiljer sig. Detta innebär i 
sin tur att läkemedelsprövningar måste utföras i Asien om ett läkemedel ska 
introduceras och säljas i Asien (Ekblom, 2011). Denna omfördelning leder till en 
minskning av behovet av studier i hela Västeuropa, och en ökning av konkurrensen 
mellan de Västeuropeiska länderna om att utföra studierna (Larsson, 2011).  

Även länder i Östeuropa har börjat konkurrera om marknaden, då de har utvecklats 
mycket i avseende på både kvalité och effektivitet. Länder i Östeuropa har visat sig 
leverera bra data och en god mängd patienter och ligger dessutom än så länge lite lägre 
än Sverige i pris. De har en snabb patientrekrytering, då många patienter är intresserade 
av att delta i prövningar eftersom de då får en vård som de annars troligen inte haft råd 
med annars (Sandwall, 2011).  

Vid en jämförelse med andra länder har det även pekats ut att det under sommaren och 
julen är semesterstängt länge i Sverige. Etikprövningsnämnden har exempelvis inte 
sammanträde i juli månad, och många prövningar får läggas på is under sommaren då 
all personalstyrka måste ta hand om de mest akuta fallen.  

Primärvården i Sverige har semester under sommaren. Att starta en studie här under sommaren går nästan 
inte alls. Även exempelvis Radiumhemmet eller andra forskningsintensiva institutioner drar ofta ner under 
juli månad för att de måste prioritera den akuta vården. Samma sak att etikprövningsnämnden vanligtvis 

inte har sammanträde i julimånad så vi kan inte få igenom ansökningar under den månaden.  
(Fellenius, 2011) 

Sverige har en snabbare process avseende att få godkännande från alla nödvändiga 
instanser, medan det i Asien går långsammare för godkännande. Däremot har detta liten 
betydelse då det framkom vid en intervju med Pernilla Sandwall, ansvarig för kliniska 
prövningar på MSD att: 

Jo det är långsamt att få godkänt där [i Asien]; ca 12 månader, men sen rekryterar de sina patienter på en 
kafferast. (Sandwall, 2011) 

 

Samordnande aktörer, nationellt och på landstingsnivå 

I Sverige idag finns ett nationellt samordningsorgan av läkemedelsprövningar, Swedish 
Clinical Research Infrastructure Network, SweCRIN. Detta nätverk som arbetar ideellt är 
del av ett större nätverk som sträcker sig över Europa (ECRIN), som främst stöttar 
prövarinitierade prövningar men även för förbättring för läkemedelsprövningar 
generellt. Huvudutmaningen för SweCRIN är dels att nätverket är drivet helt på frivillig 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basis. En annan utmaning innan nätverket kommer att få genomslagskraft som nationell 
samordnare är att det idag endast fokuserar på de prövarinitierade studierna. 

Landstingsanslutna nätverk och samordningsorgan finns i alla de studerade 
landstingen: Karolinska Trial Alliance (i Stockholms landsting), Gothia Forum (i Västra 
Götalandsregionen), Clin Trials Skåne (i Region Skåne) och Clinical Research Center (i 
Uppsala) där vissa är nyare och vissa har funnits i flera år. Dessa landstingsanslutna 
nätverk verkar i sitt landsting och bidrar till en bättre organisation av prövningar i 
landstingen, men återgående till att Sverige är ett litet land så måste en mer 
övergripande instans bildas. Utmaningen för dessa är därmed att de patientgrunden 
som de erbjuder är liten i förhållande till om ett företag exempelvis kontaktar Office for 
Life Sciences i Storbritannien och för tillgång till hela deras patientunderlag för studien. 

Inom denna kategori har vi även CRO‐företagen (Clinical Research Organisations) vars 
existens i Sverige beror av att studier fortsätter att utföras i Sverige. Även dessa 
organisationer är därför måna om att läkemedelsprövningar fortsätter att utföras i 
landet. 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6.3 Sveriges styrkor 

För att Sverige ska återfå mark inom området har det i detta arbete ansets viktigt att 
Sveriges styrkor definieras. I följande kapitel sammanfattas därför vad Sverige har att 
komma med avseende utförande av läkemedelsprövningar i vården.  Vad gör Sverige 
bättre än något annat land? Hur ska Sverige marknadsföras och hur ska Sverige 
positionera sig?  

 

Svenska patienter och läkare 

Sverige är ett litet land med 9,4 miljoner invånare (SCB, statistik från 2010). Av ren logik 
följer att vi inte har lika många patienter med en specifik diagnos som exempelvis 
Tyskland, med sina ca 80 miljoner invånare. Men om man ser till Sveriges befolkning är 
det en homogen grupp med relativt goda levnadsvanor, vilket bidrar till att uppföljning 
av läkemedel i vardagen passar bra i landet. Det är en befolkning där alla har 
personnummer och ofta bor kvar i samma ort genom hela livet, vilket gör det lättare att 
behålla patienter i studien när de väl har gått med i en studie, och följa upp patienter i 
registren (Sandwall, 2011). 

Patientinställningen till att medverka i kliniska studier är generellt positiv i Sverige. 
Patientnyttan bör vara i fokus för både klinisk forskning som utbildning och 
utvecklingsarbete (Landstingsstyrelsensförvaltare, 2010). När svenska patienter väl har 
gått med i en studie är de väldigt duktiga på att engagera sig i prövningen. De 
dokumenterar noggrant, går på uppföljningsmöten och hoppar oftast inte av studien på 
samma sätt som patienter från andra länder visats göra i en större utsträckning. Detta 
kan väga upp en långsam patientrekrytering, då företag dels tittar på hur snabbt ett land 
kan rekrytera patienterna, och dels på hur stor andel av dessa patienter som fullföljer 
studien (Sandwall, 2011). 

Individer som är uppvuxna/boende i Sverige är relativt välutbildade, de flesta har en 
nioårig grundskoleutbildning och har globalt sett en relativt god hälsa. De förstår värdet 
i förebyggande medicin på ett annat sätt än individer som inte har en lika god utbildning 
eller kommer från länder där sjukvården inte är lika utvecklad, och kan därför tänka sig 
att lägga tid på att delta i en läkemedelsprövning. Denna sorts förebyggande mediciner 
och läkemedelsbehandlingar blir allt vanligare vilket innebär att patientrekrytering kan 
bli lättare i en framtid i Sverige (Fellenius, 2011). Välutbildade patienter leder även till 
att de har en större förståelse för varför det de dokumenterar är viktigt, och möjlighet 
att göra detta på bästa sätt (Sandwall, 2011). 

 

God kvalité och tillförlitlig data  

Kvaliteten i sjukvården förbättras om innovativ verksamhet premieras, och det är 
kvaliteten som ett litet land som Sverige måste fokusera på: 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”Men det som egentligen ligger i botten där som blir den intressanta frågan: hur stort måste det innovativa 
steget vara mellan dagens terapi och det vi kommer med för att man ska vilja betala och hur mycket är man 
villig att betala? Och i den frågan ligger vad som driver attraktionen för att göra saker i Sverige. Det är inte 
för att vi ska kunna sälja till Sverige sen, för att för stora bolag är Sverige som marknad extremt liten. Utan 
jag tror att vi då kommer tillbaka till: varför vill man inte göra kliniska studier i Sverige och varför vill man? 
Varför vill man inte göra forskning och varför vill man? Kvalitetsmässigt! Ett litet land kan aldrig konkurrera 

med volym utan endast med kvalitet, så det är där Sverige måste fokusera.” (Ekblom, 2011) 

De data som levereras från Sverige är oftast tillförlitlig och generellt anses det vara en 
tillgång att få med Sverige i en studie (Larsson, 2011). Svenska läkare är ärliga i 
rapporteringen av data och analyser och de patienter som deltar i kliniska 
läkemedelsprövningar i Sverige är duktiga på att dokumentera det de genomgår och på 
att fullfölja studien. Nya samarbeten mellan både den offentliga och den privata sektorn 
och mellan läkemedelsföretagen krävs för att lyckas med att ta fram nya läkemedel. 
Detta fungerar bra nu men skulle kunna förbättras (Helander, Pharmacias Baneman, 
2011). Både landsting och industrin har som mål att skapa en effektiv vård, där 
industrins mål är att tjäna pengar och landstingens mål att spara pengar. Det är viktigt 
med ett bra samarbete mellan de olika aktörerna för att deltagandet i klinisk forskning 
och kliniska prövningar ska kunna ske på ett effektivt sätt 
(Landstingsstyrelsensförvaltare, 2010). 

 

Kvalitetsregister, biobanker och grundlig folkbokföring 

Sverige har goda möjligheter till populationsbaserade studier och uppföljning då Sverige 
har en hög täthet av högkvalitativ patient‐ och sjukdomsregister, vilka möjliggör 
vårdgivare att följa hur det går för patienterna. Genom dessa kan landstingen öka 
effektiviteten och kvaliteten, forskare kan få tillgång till efterfrågad data och industrin 
kan visa sina produkters effekter på vårdkvaliteten (Boston Consulting Group, 2010). En 
lång forskartradition har tidigare gett svensk industri en stark position inom den 
kliniska forskningen, en hög andel medarbetare i vården är forskarutbildade och det 
finns ett bra underlag för kvalitetsregister och biobanker. Verksamheten i sjukvården 
dokumenteras både noggrant och kontinuerligt, och vid jämförelse med internationell 
standard kan man se Sverige som ett föregångsland (Brommels, 2006). En ökad 
tillgänglighet till data kan komma att leda till att patienter kan involveras i vård och 
forskning på helt nya sätt (Landstingsstyrelsensförvaltare, 2010) (Boston Consulting 
Group, 2010). Utnyttjas detta försprång nu, kan Sverige satsa på att bli världsbäst på 
något nytt i form av registerstudier, uppföljning och användning av denna enorma 
mängd data som finns.  

 

Högt anseende internationellt 

Det svenska läkemedelsverket har en hög och konsekvent kvalité på vetenskapliga råd, 
hög kompetens och en snabb hantering av ansökningar, och är en myndighet som 
kontaktas även av utlandet för att få råd och kunskap inför prövningar (Sandwall, 2011). 
Sjukvården i Sverige har en hög standard och detta är bra vid utförande av studier då 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det ofta krävs tillgång på rätt diagnostiska verktyg, analysmaskiner och kompetent 
personal. Jämfört med länder i Östeuropa har Sverige även en bra och tillförlitlig logistik. 

Det var något som man upptäckte när vi började gå över till öststaterna att logistik och kurirpost kostar 
oerhört mycket pengar och det är inte alltid det fungerar. Och det är ju något som är viktigt att det fungerar 

som det ska när man går in i olika länder. (Fellenius, 2011) 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7 Analys  

Den valda normativa teorin inom offentlig sektor, New Public Management, har inte 
funnits beskriva de problem eller möjligheter som medföljer innovation i offentlig 
verksamhet. Därför har innovationsteorier studerats och tillsammans med dessa teorier, 
de definierade utmaningarna och Sveriges styrkor har en del åtgärdsförslag arbetats 
fram. Den första delen av analysen kommer därför att beskriva New Public Management 
och innovation utifrån kliniska läkemedelsprövningar, och den andra delen beskriver 
åtgärdsförslagen som därför föreslås med utgångspunkt från dessa teorier. 

 

7.1 New Public Management och kliniska läkemedelsprövningar 

En relevant fråga under arbetet har varit aktualiteten av New Public Management. Det 
har uppmärksammats ett behov av nyare och modernare modeller för styrning inom 
offentliga organisationer. I denna första del av analysen beskrivs hur Sveriges 
organisation har påverkat innovationsmöjligheten i vården och hur vården beskrivs idag 
med New Public Management med utgångspunkt i kliniska läkemedelsprövningar. 
Vilken är den framtida utvecklingen inom offentlig sektor när det gäller styrning och 
organisation? Denna del av analysen påbörjas med att beskriva en del av situationen 
utifrån befintlig teori i NPM där fokus läggs på två av de tre avsnitten som tagits upp i 
den teoretiska referensramen (konkurrens och kontroll) och avslutas i hur 
läkemedelsprövningar och forskning i vården skulle kunna beskrivas med hjälp av ett 
innovationsbegrepp inom NPM. Som Sune Larsson från Akademiska sjukhuset i Uppsala 
beskriver det nedan, är det lika viktigt för framtidens hälso‐ och sjukvård att ha en 
verksamhet som driver forskning och innovation som att behandla de patienter som 
behöver behandling idag, och därför är det även viktigt att de teorier som beskriver 
offentlig verksamhet även beskriver innovationsaspekten. 

”Man måste få vården att inse att man skapar en önskvärd aktivitet. Många upplever nog att det är svårt att 
motivera till forskning, att utveckla morgondagens behandlingar är nog lätt att skjuta på när man har 

patienter som behöver vårdas nu. Men om man vänder på det: vi måste utveckla morgondagens 
behandlingar idag!” (Larsson, 2011) 

 

Konkurrensutsättning 

Kritiker kan påstå att den kostnadsreducering som sker vid för hård konkurrens sker på 
bekostnad av kvaliteten i verksamheten, vilket inom sjukvården innebär en försämring i 
forskningskvalitet och patientbemötande. Ett typexempel på denna konkurrenssituation 
har visats i och med vårdvalet, där patienterna själva fått välja vilken klinik de ska få 
vård hos. Konkurrensutsättning av verksamheterna sker även för utförandet av 
läkemedelsprövningar. Om man tittar på hur konkurrensutsättning av verksamheterna 
påverkar konkurrensen inom utförandet av läkemedelsprövningar, kan man se att 
svensk sjukvård inte är ekonomiskt beroende av detta, utan kliniker och sjukhus får 
betalt för patienter som får vård. I och med att en hård konkurrens råder om att få 
utföra läkemedelsprövningar och svensk sjukvård inte är beroende av att utföra dem, 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behöver klinikerna andra incitament för att slås om prövningarna. Utgångspunkten i 
förändring måste vara att öka universitetssjukhusens möjligheter att utföra sitt 
forskningsuppdrag integrerat med sjukvården och syfta till ökat forskningsfokus och 
därigenom höjd kvalitet inom såväl medicinsk forskning som hälso‐ och sjukvården 
(Stendahl, 2009). För att införa detta måste forskarkompetens ses som en merit vid 
tillsättning av högre tjänster (SACO, 2009). 

Inom kliniska läkemedelsprövningar i sjukvården kan man se att en effektiv marknad 
inte råder enligt definitionen. Det finns många länder och kliniker som utför 
läkemedelsprövningar medan de prövningar som sker nu har börjat avbrytas i förtid 
oftare nu än tidigare av sponsorn. Kliniker får betalt för utförandet av 
läkemedelsprövningar, men de ska inte gå med vinst på prövningarna. Eftersom 
läkemedelsprövningar inte är sjukhusens kärnverksamhet så blir de ekonomiska 
incitamenten att utföra prövningarna små och tidsåtgången förhållandevis stor sett till 
att sjukvårdens tid prioriteras åt att behandla de mest akuta fallen vilket ofta leder till 
att forskningen hamnar längre ner på prioriteringslistan. Taget dessutom att kliniker 
mäts på antalet behandlade patienter så förlorar kliniker på kort sikt på att utföra 
studier. För att kliniker ska kunna bedriva kliniska läkemedelsprövningar och tjäna på 
detta även på kort sikt, så måste tydligare incitament utformas. 

 

Kontrollmekanismer 

Skilda förhållningssätt mellan ledningen och tjänstemän som utför arbetet på kliniken 
kan leda till att en decentraliserad styrmetod motverkas. Detta kan observeras inom 
vården där ledningen exempelvis vill att fokus ska ligga på produktion, medan de 
enskilda läkarna gärna skulle vilja hinna forska och utföra läkemedelsprövningar men 
redan är schemamässigt överbelastade (Stendahl, 2011). Implementering av nya 
forskningsrön och besluten om genomförande av kliniska läkemedelsprövningar är 
däremot ändå beslut som måste tas på centralnivå, så redan här kan man finna 
skillnader i det faktiska utförandet i vården jämfört med hur det beskrivs av teorierna 
(Gaebler & Osborne, 1994). Målstyrning är numera vanligt inom offentlig sektor, där det 
exempelvis inom vården infördes ”kömiljarden” under 2009 där kliniker mäts på antalet 
patientbesök och får ersättning mot kvantitativa mått (Regeringskansliet, 2010).  

 

Innovation 

Innovation är något som hela tiden sker i vården, men tid måste prioriteras för detta om 
det ska bli något av de idéer som kommer fram. 

”Det är just därför det är viktigt med att ha prövningar i vården, eftersom det hela tiden ploppar ner nya 
idéer i samband med prövningarna, och eftersom det öppnar upp för nytänkande på alla plan för de 

ansvarige.” (Lindahl, 2011) 

”The need for innovation leaves the firms with the choice beteen the risk of not innovating and the risk of 
investing in failures.” (Rolland, 2003) 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Det har genom intervjuer och teoristudier framkommit att sjukvårdens fokus har blivit 
mer riktat mot produktion, och lean har införts i ett antal sjukhus för att på effektivaste 
sätt använda personalresurserna för att hinna behandla så många patienter som möjligt.  

I den nationella läkemedelsstrategin som publicerades av regeringskansliet under 2011 
finns det två mål som är särskilt intressanta (Nationell Läkemedelsstrategi, 2011):  

Mål 1: ”Medicinska resultat och patientsäkerhet i världsklass på läkemedelsområdet”  

Mål 4: ”Attraktivitet för innovation av produkter och tjänster”  

Dessa båda mål trycker på vikten av innovation i vården, och vikten av 
implementeringen av nya innovativa läkemedel i den svenska sjukvården. Innovativ 
verksamhet leder till bättre vård, då kunskapen inom området hela tiden fördjupas och 
nya upptäckter ständigt leder till förbättrade behandlingar. Detta vet svenska läkare och 
många läkare vill forska (Lindahl, 2011), men det kan idag upplevas svårt i vården att 
hinna driva andra projekt utöver produktion av vård (Ekström, 2011). Om ett skifte från 
att endast produktionskrav prioriteras till att även lägga vikt vid innovativ verksamhet 
och utveckling av framtidens hälso‐ och sjukvård kommer bättre vård att vara resultatet. 
I och med denna nya läkemedelsstrategi finns därför förhoppningen till högre prioritet 
för klinisk forskning och kliniska prövningar. 

Genom att utnyttja vårdens höga kompetens inom potentiella marknader för nya 
produkter och läkemedel kan den användas som innovationsstöd. Vid jämförelse med 
ett kunskapsintensivt företag så innebär detta att landsting borde investera i utveckling 
på samma sätt som företagen gör, och innovationssystemet är beroende av att de 
medicinska fakulteterna efterfrågar behovsbaserad forskning. Vårdens intresse är 
viktigt så att ny kunskap kommer patienter till nytta och inte stannar i preklinisk 
verksamhet, och vårdens kunskap är viktig vid utvecklandet av dessa nya produkter och 
läkemedel (Ekström, 2011). Det viktiga är just att detta ska omsättas i förbättrad vård, 
nya produkter, förbättrade processer och nya tjänster (Delegationen för samverkan 
inom den kliniska forskningen, 2009). Landstingen vill bli bättre som 
forskningsplattform, men har sällan medel eller samordning att förverkliga detta 
(Lundgren, 2010). 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7.2 Åtgärdsförslag 

Utgångspunkten i rapporten har varit att en utveckling av teorin New Public 
Management bör innehålla ett innovationsbegrepp. Tillsammans med de definierade 
utmaningarna, Sveriges styrkor och den valda innovationsteorin har därför en del 
åtgärdsförslag arbetats fram för att påvisa behovet av ett innovationsbegrepp i den mest 
använda normativa teori inom offentlig verksamhet. Detta avsnitt är uppdelat i två 
perspektiv: nationellt och landstings‐/sjukhusnivå. 

 

Nationellt 

Nationell plattform/forskningsportal 

Sverige är ett litet land och ett långsiktigt nationellt samarbete behövs för att de 
utmaningarna som enskilda kliniker/sjukhus/landsting ställs inför ska kunna lösas. 
Begränsningar ligger annars i de enskilda aktörerna att lösa frågeställningar som 
otillräckliga patientunderlag, kostnader, tillgänglighet och avsaknaden av breda 
kompetenser. För att bättra dessa är en nationell satsning ett sätt att öka Sveriges 
konkurrenskraft (Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin, 2009). I Sverige är resurser för 
att bedriva hälso‐ och sjukvård samt forskning fördelade till regioner, landsting, och 
kommuner. Därför är utgångspunkten för att skapa en svensk testbädd för klinisk 
forskning och utveckling att hitta en plattform som gör det möjligt att nå verklig 
slagkraft (Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin, 2009). 

Tittar man på andra framgångsrika forskningsnationer, så samordnar de sin medicinska 
och kliniska forskning i allt större omfattning, där Storbritannien utgör ett exempel. 
Deras stora framgångar inom den biomedicinska forskningen har tidigare inte fått 
genomslag i ökad folkhälsa. Man har därför vidtagit en lång rad åtgärder för att 
effektivisera kunskapsöverföringen (Stendahl, 2009). Storbritannien har som en del i 
satsningen på Life Science industrin exempelvis infört en ”Office for Life Sciences” vilken 
samordnar Life Science industrin i England. 

 

Bättre registeranvändning och uppföljningsstudier 

Sverige har idag ett försprång inom register och en fördel i hur välutvecklade dessa är, 
vilket är något som borde utnyttjas innan andra länder kommer ikapp.  

Biobanker och register är något som Sverige än så länge är relativt ensamma om att ha, 
men dessa register har inte kommit till användning på något bra sätt ännu (Boston 
Consulting Group, 2010). Just nu arbetar SKL tillsammans med Socialstyrelsen med att 
utveckla kvalitetsregistren, och förhandlingar pågår angående hur läkemedelsföretagen 
kommer att få nyttja registren. Det har dessutom utgått ett krav från myndigheterna att 
registrering i register ska ske aktivt gällande förskrivning och användning av läkemedel. 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Om ett lämpligt sätt att använda informationen i dessa register kan upptäckas finns det 
mycket att hämta. Exempelvis att genom registerstudier på sikt kan ersätta fas IV 
prövningar, och att samband mellan vilka patienter som läkemedlet ger effekt på och 
inte kan upptäckas snabbare: 

Läkemedelsbranschen blir alltmer intresserad av att följa läkemedel efter lansering. Ett system som 
möjliggör att fasIV prövningar kan göras snabbt och enkelt vore mycket attraktivt för branschen.” 

(McKinsey&Company, 2010) 

 

Satsa på framtiden 

Tidigare VD:n för Pharmacia, Fred Hassan sammanfattade situationen ganska bra då han 
uttalade sig om framtiden för svensk forskning. Cancervaccin, individualiserad 
diagnostik och terapi låg i fokus då dessa är områden som inte är så väl utvecklade ännu 
och som troligen kommer att bli ”big pharma” i framtiden. Sverige har en bra akademisk 
bas, bra material i biobankerna och en intellektuell forskning. Det viktiga är att vi inser 
detta och satsar på framtiden istället för att leva kvar i det vi tidigare har varit bra på. På 
grund av en stark generisk industri i Sverige så är det viktigt för företagen att satsa på 
nytt, då små molekyler har ett kortare kommersiellt liv nu än på 80‐ och 90‐talet 
(Helander, Pharmacias Baneman, 2011). Detta kan vara intressant vid en vidare analys 
av nya sätt att utföra kliniska studier med diagnostiska verktyg som fokuserar på gener 
och genetiskt anpassade läkemedel (Brun, 2011). På samma tema är det viktigt att 
Sverige satsar på något nytt, istället för att fortsätta tävlingen mot att komma ikapp i 
utförandet av studier. Uppfattningen har under arbetets gång bildats att istället för att 
tävla om att försöka återfå prispallen – bli bäst på något nytt.  

 

Satsa på vissa faser 

Delade meningar råder angående om landet ska välja att satsa på vissa faser, om det är 
viktigt för små Biotech företag att möjlighet finns till utförande av de tidiga faserna i det 
egna landet. Men en sak som de flesta verkar överrens om, det är vilka faser som är 
intressantast för Sverige att behålla. 

”En sidofråga är vilka faser man ska titta på där man tittar på vad vi kallar en värdekedja, vilket definieras 
som allt från att vi kommer på iden till att en produkt tas fram. Genom hela denna värdekedja ökar värdet av 
produkten och efter proof of principle och proof of concept, vilket innebär att detta är inte bara en väldigt 
bra idé utan att det faktiskt fungerar. Detta kan man endast testa på människor och det är ingen tvekan om 
att när denna fråga kommer upp att det är svårt för dessa små företag att resa kapital så att de kan bedriva 
studier global prövningsverksamhet. Kraven ökar ju senare i värdekedjan läkemedelskandidaten befinner sig, 
där det för fas III kan innebära exempelvis 20 000 patienter! Och värdet i att kunna bedriva kompetenta 
högkvalitativa prövningar och med närhet till folk som utför detta, är att det blir billigare och bättre och 
lättare. Man måste kunna ha en möjlighet att bedriva minimun fas II, har du proof of concept där du börjat 
kunna visa på dos och vad indikationen ska vara. Då har du kommit mycket längre i värdekedjan vilket gör 

att du kommer att kunna sälja av produkten till ett högre pris.” (Strandberg, 2011) 

Företagen får mer betalt för en läkemedelskandidat som har kommit längre i 
värdekedjan, och mindre företag kan uppleva det lättare att utföra prövningar i det egna 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landet med närhet till de prövare som utför studien. Däremot köper storföretag in 
läkemedelskandidater på alla nivåer, och Anders Ekblom svarar så här: 

Det är olika. Vi köper in alltifrån tidig idé till läkemedel som är färdiga för marknadsgodkännande. Så det är 
inte en avgörande faktor [hur långt läkemedelskandidaten har kommit] utan vi vill fylla ut vår portfölj i alla 

faser (Ekblom, 2011). 

Vid en jämförelse mellan de olika faserna kan man se att deltagande ger mest 
forskningsvärde för prövarna i de tidiga faserna, eftersom det i dessa faser studeras 
bland annat enzymmättnad och hur konkurrensdugligt preparatet är. Dessutom har 
Sverige bättre bas för rekrytering av friska frivilliga än patienter då Sverige redan har 
välbehandlade patienter. 

 

Landsting/sjukhus 

Kortare beslutsväg 

I enlighet med decentraliseringen som beskrivs av NPM, föreslås kortare beslutsväg från 
tillfrågan om deltagande i en läkemedelsprövning till beslut. Detta dels för att ju färre 
beslutssteg desto snabbare kan kliniken ge besked om deltagande, och ju mer 
individuellt ansvar ger motiverad personal. I Sverige följer denna beslutsväg oftast fem 
steg. Åtgärdsförslag som framkommit under arbetet har varit att korta detta, till 
förslagsvis tre steg som Sune Larsson har infört på Akademiska sjukhuset i Uppsala, som 
har tydliga nivåer och var och en med ett tydligt ansvar. Denna trestegsraket omfattar 
(1) läkaren, som ska ta ställning till om det är en vettig studie att genomföra: finns det 
en frågeställning som är adekvat och som förväntas kunna besvaras av denna studie. (2) 
Verksamhetschefen tittar sedan på om det blir kostnadsneutralt för verksamheten. Att 
studien utförs kostnadsneutralt är viktigt, då sjukhusen inte ska tjäna pengar på att 
utföra studier men inte heller förlora pengar. Om dessa två instanser är överens så går 
det till (3) FoU‐direktören som då har mandat att skriva under som sjukvårdshuvudman 
och representant från landstinget (Larsson, 2011). Det här är alltså två steg kortare än 
den processen i andra landsting, varför Uppsala har Sveriges kortaste tider från en 
förfrågan till att fatta ett beslut (Larsson, 2011). 

 

Incitamentsstrukturer 

Det är viktigt med incitamentsstruktur på arbetsplatsen och inom organisationen. På 
arbetsplatsen skapas incitament för forskning som bedrivs i samverkan genom att det 
finns en ledning som stödjer och uppmuntrar utveckling genom klinisk forskning och att 
detta har ett meritvärde både i lönekuvertet och i form av prestige (Delegationen för 
samverkan inom den kliniska forskningen, 2009). Forskarutbildningarna som finns i 
landet är i sin natur omfattande. Att gå en forskarutbildning är både tids‐ och 
resurskrävande vilket i sig kan vara inspirerande och givande, men i och med att tydliga 
karriärmöjligheter saknas efter genomförd utbildning så är det ändå svårt att rekrytera 
till dessa utbildningar. Förut var det endast docenter som kunde bli sjukhuschefer men 
så är det inte längre. Samtidigt ska man vara tydlig med att kliniska 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läkemedelsprövningar sällan medför någon akademisk forskningshöjd, och därför måste 
belönas vid utförande (Malmqvist, 2011). De prövningar som generar forskningshöjd är 
fas I/II, alternativt då nya idéer och innovationer uppstår i samband med prövningarna. 
Resultatet av sjukhusets verksamhet är beroende av hur ledarskapet utövas, och det är 
därför viktigt med kompetenta chefer inom sjukhuset, och sjukhusets förmåga att 
rekrytera, utveckla och behålla dessa är av denna anledning avgörande för vårdens 
fortsatta utveckling. (Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen, 2009, 
s. 18). Oftast leder utvecklandet av kunskap till viktiga forskningsframsteg. Sverige 
måste medverka i denna utveckling och har med en lång och god tradition på området 
också goda möjligheter. Svensk medicinsk forskning har under ett flertal år levererat 
viktiga forskningsresultat som bidragit till att placera Sverige på den internationella 
arenan (Stendahl, 2009). 

 

Schemaläggning 

Ytterligare en viktig aspekt gällande tid är hur prövningar schemaläggs i vården. Läkare 
upplever sig inte ha tid att utföra läkemedelsprövningar då de redan är överbelamrade 
med arbete, medan vissa sjukhus och kliniker har sett att då möjlighet har givits att 
utföra prövningar har detta lett till att även produktionen av vård blir bättre också. 
Möjliggörs utförande av prövningar på kliniken blir det lättare för läkare att ta sig tid.   

”Om jag har en studie som förväntas ta en dag i veckan så ska jag lägga in det en dag i veckan. Sedan se till 
att det finns sidoresurser för det här i form av forskningssköterskor som lägger upp patientregister etc. så att 

hela organisationen fungerar väl. För i sjukhus som inte har denna förberedelse kan man lätt säga nej 
eftersom man inte orkar med allt pappersarbete som det kan leda till. Har man personer runtomkring som 

kan stödja och göra detta så blir det lättare att tacka ja till att vara med.” (Larsson, 2011) 

Tid måste prioriteras för att prövningar ska gå att genomföra. 

 

Forskningssjuksköterskor och administrativ personal 

Den största utmaningen som har framkommit under arbetet har definierats som tid till 
deltagande i kliniska läkemedelsprövningar. För att förenkla utförandet av kliniska 
läkemedelsprövningar skulle det hjälpa om det dels fanns forskningssköterskor och 
administrativ hjälppersonal och dels att ordinarie personal utbildades till att genomföra 
studier (Brommels, 2006). Detta eftersom om läkarna ser att de redan är överbelamrade 
med arbete, kommer de inte att tacka ja till att utföra mer. Om de däremot upplever att 
det finns hjälpfunktioner runtomkring som underlättar den ökade administrativa 
bördan och hjälper till med de nödvändiga extra provtagningarna är ett jakande beslut 
troligen närmre att ta. Ju högre tröskeln är, desto svårare blir det att tacka ja till att 
utföra en studie.  

”Det bästa är att ha en standardiserad mall i hur sjukhuset ska gå tillväga vid förfrågan om deltagande i en 
studie, eftersom oavsett vilket läkemedel som man ska beforska så är processen relativt lika.” (Larsson, 

2011) 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8 Slutsats och avslutande diskussion 

En minskning av kliniska läkemedelsprövningar har skett i Sverige, vilket har 
uppmärksammats, och åtgärder har börjat tas. En åtgärd som förespråkas i och med 
detta arbete är att en utveckling av den normativa teorin New Public Management sker, 
för att förbättra innovationspotentialen i offentlig sektor där läkemedelsprövningar har 
använts som underlag. I detta avsnitt kommer därför en slutsats om det teoretiska 
bidraget, överförbarhet till andra organisationer och förslag på fortsatt forskning att gås 
igenom. 

 

8.1 Teoretiskt bidrag 

Inom vården och utförande av kliniska läkemedelsprövningar i vården kan man se att 
just möjliggörandet av läkemedelsprövningar främjar innovation enligt definitionen 
given inom den teoretiska referensramen. De åtgärdsförslag som finns beskrivna i 
analysen kan i stora drag hänvisas till de förslag som ges inom att driva en innovativ 
verksamhet som ett större företag. 

Genom schemaläggning av utförande av läkemedelsprövningar kommer läkarna att 
känna att de har tid att genomföra prövningarna ordentligt, och dessutom hinna 
analysera resultaten. I och med att läkarna i prövningar använder andra preparat och 
verktyg än de brukar, behandlar patienterna på ett annat sätt och är mer 
uppmärksamma på patienternas svar, gynnar detta innovativt tänkande (Skarzynski & 
Gibson, 2008). 

Att prövningarna utförs av de som jobbar i den bredare organisationen och inte senior 
management är också något som har definierats som innovationsfrämjande. Det är 
dessa anställda som definieras som de som har störst diversitet i sina tankesätt, och de 
som definieras som den innovativa kraften i ett företag (Skarzynski & Gibson, 2008), och 
även då inom sjukvården.  

Under genomförande av läkemedelsstudier samarbetar läkarna med annan personal 
inom verksamheten än de vanligen gör, exempelvis med forskningssjuksköterskor och 
andra läkare som deltar i studien men som de vanligen inte jobbar med, och med 
personal utanför deras verksamhet, exempelvis de från läkemedelsföretaget. Då 
kunskap tas från olika håll verksamheten blir den kombinerade kunskapen större 
(Skarzynski & Gibson, 2008).   

I de beskrivna sätten att studera verksamheten genom ”nya ögon” (Skarzynski & Gibson, 
2008) tas det upp bland annat: att värna om diskontinuitet och se samband som man 
inte tidigare har observerat, utnyttja kompetenser och strategiska tillgångar och förstå 
behov som inte ännu uttryckts. Allt detta är något som genomförs just under kliniska 
läkemedelsprövningar, och det kan på så sätt visas att en innovationsstrategi behövs i 
vården. 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8.2 Överförbarhet 

I arbetet har kliniska läkemedelsprövningar använts för att exemplifiera innovativ 
verksamhet i offentlig sektor, men även i annan offentlig verksamhet är det viktigt med 
innovativt utrymme. Regeringen utsåg under 2011 ett nationellt råd för innovation och 
kvalitet i offentlig verksamhet (Regeringen, 2011), där just innovation ska främjas i 
offentlig verksamhet och en del av uppdraget innebär att beskriva statliga myndigheters 
arbete med innovation, kvalitet och verksamhetsutveckling.  

 

8.3 Förslag på fortsatt forskning 

För att detta ska valideras ytterligare föreslås en mer ingående fallstudie på ett 
landsting och ett universitetssjukhus, med flera intervjuer på olika nivåer i 
verksamheterna. På detta sätt fås en mer djupgående bild av innovation i offentlig sektor 
än vad som har framkommit i denna rapport. Förslag på tre områden för mer 
djupgående forskning inom området är att fokusera på:  

• Tjänsteinnovation och processer för denna, exempelvis framgångsfaktorer, hinder 
samt spridningsmekanismer.  

• Studier på interna faktorer som organisation, roller, ledarskap, kompetens, metoder 
och resurser.  

• Studier på externa faktorer såsom samarbete med forskare, användande av konsulter 
etc. 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10 Bilagor 
 
Bilaga 1: Intervjuguide 
 
Frågeställningar till företag/landsting/sjukhus 
Om respondenten/aktören 

- Vad är din roll? 
- Vad är landstingets/företagets roll i den kliniska forskningen? 
- Hur samordnar sig landstinget/företaget med övriga aktörer på marknaden? 
- Vilka är de största utmaningarna inom klinisk forskning ur ett 

landstingsperspektiv/företagsperspektiv? 
- Vilka förbättringsmöjligheter/utrymme finns för att förbättra den kliniska 

forskningen? 
- Vad är den största utmaningen i er position avseende kliniska studier? 
- Hur går det typiskt till vid initiering och utförande av kliniska studier för ert 

företag/i vården? 
- Vad skulle du säga är det viktigaste med att behålla utförandet av kliniska studier 

i Sverige? Hur skulle det förbättra svensk forskning och utveckling? 
- Hur går forskarinitierade kliniska studier till? 
- Vad är det som sker på landstingsnivå gällande kliniska studier? 
- Hur kan man justera incitamenten så att det blir optimalt att utföra studier på 

vald klinik? 
- Hur skulle ett bra samarbete kunna se ut mellan offentliga sektorn och 

läkemedelsindustrin för att få in innovationer i vården, och för att kunna forska 
fram nya effektiva läkemedel? 

- Hur ser finansieringen ut idag? Industriinitierade och forskarinitierade studier 
och forskning. 

- Hur ser sjukvårdssystemet ut kring klinisk forskning och kliniska studier? 
 
 

Läget nu/konkurrensfördelar/‐nackdelar 
- Hur anser du att inställningen är just nu gällande kliniska studier? Vill svenska 

sjukhus utföra kliniska studier?  
- Vem/vilka faktorer är det som bestämmer vilken klinik/vilket landsting/land en 

studie hamnar hos? 
- Vad tror du är anledningen för minskningen av utförda kliniska studier i Sverige? 
- Hur kan man öka konkurrensfördelarna hos svenska sjukhus jämfört med andra 

länder? Vilka andra länder lägger ni hellre kliniska studier i, och i så fall varför? 
- Vilka faser känns viktigast att behålla i Sverige, fas I/II/III/IV 
- Hur sker finansieringen av forskarinitierade studier? 

 
Förbättringar/åtgärder 

- Vilka förbättringar skulle du i din position önska se gällande utförandet av 
kliniska studier? Hur skulle ett optimalt bemötande från landstingen/sjukhusen 
se ut från ett läkemedelsföretagsperspektiv (eller tvärtom)? 

- Hur påverkas valet av klinik med avseende på möjligheten till implementering 
efter avslutad studie? Hur kan man ändra de förutsättningarna? 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- Hur kan man höja statusen på att utföra kliniska studier i vården? I kliniker? För 
enskilda läkare? 

- Kontinuerlig utbildning av sjukvårdspersonal är viktig, ser du utförandet av 
kliniska studier som en viktig del av den utbildningen?  

- Kan man höja statusen på att som läkare leda kliniska studier, eller exv ge det 
betydelsefulla meritvärden som kan vara av värde om man söker högre tjänster 
sedan. Tror du av din erfarenhet att läkare skulle vara mer intresserade av att 
delta i organisationen av kliniska studier om det var mer meriterande för deras 
karriär än hur det är nu? (Fråga till landsting/sjukvårdspersonal.) 

- Hur mycket extra tid tar det för vården för varje patient som ingår i studien? 
(Kanske mer relevant att fråga landstings‐/kliniker.)  

- Hur ser det ut för läkare och sjukvårdspersonal tidsmässigt? Känns det som att 
det är tidsbrist mer än ekonomiskt som det brister? Kan det vara en prioritering 
mellan att minska vårdköer eller att utföra kliniska studier på sin klinik?  

 
 
Frågeställningar till andra utredare 

- Hur anser du att läget är just nu? 
- Vilka aktörer anser du är de viktigaste vid genomförandet av kliniska studier? 

 
I Sverige 

- Hur anser du att inställningen är just nu gällande kliniska studier? Vill svenska 
sjukhus utföra kliniska studier? 

- Vilka skulle du säga är Sveriges största utmaningar vad gäller den kliniska 
forskningen, varför har Sverige halkat efter? Ur ett landstingsperspektiv? 
Näringslivsperspektiv? 

- Varför är det viktigt för Sverige att behålla utförandet av kliniska studier i landet 
anser du? Hur skulle det förbättra svensk forskning och utveckling?  

- Vad skulle du anse är det bästa sättet att öka samarbetet mellan landstinget, 
universitetet och näringslivet? 

- Hur anser du att samarbetet mellan landstingen, industrin och sjukhusen 
fungerar idag? 

- Vad kan förbättras och hur kan det förbättras? 
- Vilka faser känns viktigast att behålla i Sverige, fas I/II/III/IV 

 
Sverige vs internationellt 

- Vilka anser du är de största konkurrensfördelarna utländska sjukhus har jämfört 
med Sverige?  

- Vilka anser du är Sveriges konkurrensfördelar? 
- Hur ser du på teorin att vissa studier flyttas från Sverige eftersom möjlighet till 

implementering av nya läkemedel kan upplevas lägre i Sverige än i andra länder? 
Vad är det i så fall som skiljer möjligheten till implementering i andra länder från 
Sverige? 

- Hur skiljer det sig mellan mindre nationella företag jämfört med internationella 
företag. Är det oftare så för mindre företag att de väljer att ha kliniska studier i 
det land där de är verksamma? Är det det vi ska oroa oss för istället ‐ att mycket 
grundforskning och mindre företag flyttar utomlands och därmed i förlängningen 
även kliniska studier? 

- Förslag på möjliga åtgärder 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Bilaga 2: Intervjulista och lista över deltagande observationer 

Företag  Roll   Respondent 
Pfizer AB  Medicinsk Direktör  Johan Brun 
AstraZeneca AB  Executive Vice President  Anders Ekblom 
AstraZeneca AB  Clinical Research Director, Norden  Carin Fellenius 
AstraZeneca AB; Investor  Vice styrelseordförande; 

Styrelseledamot 
Håkan Mogren 

Swedish Orphan BioVitrum  Clinical Study Manager  Anna Olsson 
Moberg Derma  FoU direktör  Kjell Rensfeldt 
Trial Form Support  Regional Managing Director Northern 

Europe 
Jan Hellqvist 

     
Myndigheter/landsting     
SKL  Direktör för avdelningen för vård och 

omsorg 
Göran Stiernstedt 

Akademiska Sjukhuset i Uppsala  FoUU direktör och sjukvårdshuvudman  Sune Larsson 
NDA Advisory Board; 
Läkemedelsverket 

Ordförande; Första Generaldirektör på 
Läkemedelsverket  

Kjell Strandberg 

SACO vård klinisk forskning  Ordförande  Hans Hjelmqvist 
Läkarförbundet  Talesperson i läkemedelsfrågor  Mikael Rolfs 
Gothia Forum; MSD  Senior Patient Recruitment Specialist  Pernilla Sandwall 
SweCRIN; Karolinska Trial 
Alliance 

Styrelseledamot  Hanna Johansson 

SLL  FoU direktör  Thorbjörn Ekström 
Karolinska Universitetssjukhuset  FoUU direktör  Sten Lindahl 
Praktikertjänst  VD  Carola Lemne 
Clinical Trials i Region Skåne  VD  Ulf Malmqvist 
     
Utredningar     
Klinisk forskning – ett lyft för 
sjukvården 

Professor, styrelseledamot i 
Vetenskapsrådet 

Olle Stendahl 

Samverkan inom den kliniska 
forskningen 

Ordförande för delegationen  Nina Rehnqvist 

Klinisk forskning i Sverige  Projektledare, Kungl. 
Ingenjörsvetenskapsakademin 

Arvid Söderhäll 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Samordnare  Namn på konferens 
 
Kungliga 
Ingenjörsvetenskapsakademin 
Avdelning för Bioteknik 

 
Vadan och varthän – strategisk framtidsdiskussion 

VINNOVA  Årskonferens 

Kungliga 
Ingenjörsvetenskapsakademin 
Avdelning för Bioteknik 

Intern diskussion: Behöver Sverige läkemedelsindustrin?  
Behöver läkemedelsindustrin Sverige? 

CTMH  •Vad krävs för att driva förändring i sjukvården 
•Sjukhusets styrsystem 

Trial Form Support  Industrins egna möjligheter att positionera Norden som en  
attraktiv klinisk forskningsnation 

 


