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Formulera forskningsfrågan, det du vill studera 
När du har en idé och vill ta reda på om den är bärkraftig är det lämpligt att starta med en 
inventering av vad som redan finns dokumenterat på området. Formulering av forskningsfrågan 
blir underlag till den forskningsplan som behövs i ansökan till Etikprövningsmyndigheten. Läs 
mer på kliniskastudier.se  och Etikprövning.se 

Affiliering/anknytning KI 
För att kunna starta en studie på Karolinska Universitetssjukhuset så behöver ansvarig 
forskare/prövare för projektet en affiliering/anknytning till KI. Information om affiliering 
hittas här 

GCPutbildning 
I Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:19) om kliniska läkemedelsprövningar på 
människor anges i 3 kap 5§ att prövaren ska ha kunskap om och erfarenhet av kliniska 
prövningar av det aktuella slaget. Med detta avses dokumenterad utbildning i god klinisk sed 
(Good Clinical Practice, GCP), dokumenterad erfarenhet av tidigare medverkan i klinisk 
prövning samt god kunskap om prövningsläkemedlet. 

I föreskrifterna (LVFS 2011:19, 4 kap 3§) står även att prövaren ska ansvara för att det finns 
tillgång till kompetent och för uppgiften lämplig personal på prövningsstället. I praktiken 
innebär detta att även andra medarbetare som delegerats uppgifter i prövningen ska ha 
adekvat kunskap inom GCP-området för att kunna genomföra sina arbetsuppgifter enligt 
delegeringslistan. 

Saknar du GCPutbildning eller inte har gått någon ”inom en rimlig tidperiod” kan du gå en via 
KTA 

Forskningsplan 
Kliniska studier som genomförs i Sverige behöver godkännande från en etikprövningsnämnd. 
Det är i den som forskningsproblemet ska presenteras, liksom lämpliga teorier, metoder och 
avgränsningar, samt tidigare forskning inom fältet. Se mer på kliniskastudier.se , 
Etikprövning.se (vägledning till forskningsplan) 

Statistisk analysplan, SAP 
För att planera hur studiedata ska analyseras görs en statistisk analysplan. Planen kan vara 
olika detaljerad och kan bestå av några korta rader formulerat i forskningsprotokollet eller 
som ett längre dokument (statistisk analysplan, SAP) med ett mer detaljerat innehåll. Innan 
den kliniska studien påbörjas bör en plan för datahantering och analys ha tagits fram genom 
att skriva en kort sammanfattning av din frågeställning/hypotes, vilka variabler som är av 
intresse och hur dessa mäts Det är viktigare att datahantering och analys har beskrivits i 
detalj i en studie som syftar till att ge konfirmerande resultat än i en explorativ studie som 
syftar till att generera preliminära resultat. Läs mer på Kliniskastudier.se 

https://www.kliniskastudier.se/for-dig-som-forskar/kliniska-studier---steg-for-steg/ide.html
https://etikprovning.se/
https://ki.se/medarbetare/anknuten
https://karolinskatrialalliance.se/utbildning/
https://www.kliniskastudier.se/for-dig-som-forskar/kliniska-studier---steg-for-steg/ide.html
https://etikprovning.se/
https://www.kliniskastudier.se/for-dig-som-forskar/kliniska-studier---steg-for-steg/analys.html
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Blankett, underlag till PFC/POC 
Blanketten fylls i av prövaren/forskaren och lämnas till PFC för att denne ska kunna ta 
ställning till om studien kan vara lämplig att genomföra på PO:t. Signerad blankett följer 
sedan med till POC inför signering av resursintyg och Etikprövningsansökan Underlag 
POC/PFC 

Intyg ansvarsfördelning KI/KS 
Karolinska Institutet (KI) och Karolinska Universitetssjukhuset (K) har kommit överens om att 
inför varje studie som kräver etisk ansökan med någon av dessa huvudmän ska ett 
dokument– intyg om ansvarsfördelning – upprättas och signeras av berörda företrädare 
inom KI och/eller K. Intyg ansvarsfördelning KI/KS 

Budget/finansiering 
Redan i idéfasen behöver projektets finansiering säkerställas. En studie som ska bedrivas 
inom sjukhuset ska oavsett typ ha en kostnadstäckande finansiering från ex: anslag, industri, 
akademi, konsortium, EU  

För att kunna genomföra en klinisk studie behöver man bl. a estimera kostnad för resurserna 
i form av personella, strukturella resurser. En studiebudget är en beräkning av samtliga 
kostnader i projektet. Listan på kostnader omfattar till exempel personal, utbildning, 
ansökningar, avtal, datahantering, programmering, Tillverkning av 
studieläkemedel/placebo/medicintekniskprodukt, labprover, CRF, Apotek, statistisk analys, 
biobank och administration mm. En post i budgeten är monitorering som är obligatoriskt för 
studier med läkemedel och för de studier på medicintekniska produkter som ska anmälas till 
Läkemedelsverket. Om man vill att studien ska följa GCP även om den inte uppfyller 
ovanstående så måste den monitoreras. Se underlag kostnadssammanställning vilka 
kostnader man måste tänka på för att kunna genomföra sin kliniska studie 

För hjälp med beräkning av projektbudget inför anslagsansökan eller beräkning och 
förhandling mot sponsor gå in på avtalsprojektet.se eller ta kontakt med  KTA support som 
har olika typer av tjänster för hjälp med detta. 

Försäkringsskydd, studiedeltagare 
Den som är forskningshuvudman för en klinisk studie ska se till att det finns försäkring som 
täcker eventuella skador som kan uppkomma i samband med genomförandet av studien. Du 
behöver ta reda på vilket försäkringsskydd som finns för deltagarna i din studie och se om 
kompletterande försäkring behöver tecknas. I ansökan till Etikprövningsmyndigheten ska det 
anges om patientskadeförsäkringen gäller eller om särskild försäkring tecknats för projektet 

http://lis01.sll.se/prod/karolinska/lis/verksamhetshandbok/CentralaStaber.nsf/8831d344796a5abdc1256bce0042d1a4/23b7d15f362d672ec125818c002c6955?OpenDocument
https://avtalsprojektet.se/
https://karolinskatrialalliance.se/avtalssupport/
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Hälsoekonomisk utvärdering 
Fundera också på om du ska lägga till en hälsoekonomisk utvärdering till din studie. I en 
sådan utvärdering tar man reda på om en medicinsk åtgärd är kostnadseffektiv, det vill säga 
om det finns en rimlig relation mellan kostnader och effekt mätt i förbättrad hälsa och höjd 
livskvalitet, så kallad Health Related Quality of Life (HRQoL) 

Randomisering 
Randomisering betyder att urvalet av patienter/försökspersoner till olika grupper sker på ett 
slumpartat sätt, genom lottning. Randomisering utförs för att få så objektiva svar som 
möjligt när t ex effekten av olika behandlingar jämförs med varandra. Randomisering 
möjliggör statistisk hypotesprövning och tillsammans med blindning minimeras risken för 
selektionsbias som kan uppkomma om dessa moment saknas och t.ex. prövarpersonalen 
influeras av vilken behandling som kan anses som fördelaktigast för försökspersonen. 
Randomisering vid icke blindade studier är viktigt så att den givna behandlingen sker enligt i 
förväg uppgjord plan. Det finns olika typer av randomisering; Enkel randomisering, 
Randomisering i block, Stratifierad randomisering m.fl. För hjälp kan KTA support kontaktas. 
Randomize – exempel på en hemsida som ägs av Interrand Inc i Kanada där de 
tillhandahåller en internetbaserad randomiseringstjänst 

Monitorering 
Är obligatoriskt för studier med läkemedel (inklusive ATMP) och för medicinsktekniska 
produkter som ska anmälas till Läkemedelsverket. Om man är osäker så finns en guide på 
Läkemedelsverkets hemsida man kan titta på. Om man vill att studien ska följa GCP även om 
den inte uppfyller ovanstående så måste den monitoreras. I monitoreringen ingår bland 
annat riskanalysering, monitoreringsplan, antal sites som ska monitoreras, monitorering av 
siten och den dokumentation som finns. 

Datamanagement 
Data, det vill säga information från studien, ska samlas in i ett format som senare kan 
analyseras, rapporteras och publiceras på ett säkert sätt. Ett datainsamlingsformulär (CRF 
Case Report Form) skapas utifrån godkänd forskningsplan/forskningsprotokoll och bör vara 
färdigställt i god tid före studiestart. När du bestämt vilken typ av data som ska samlas in för 
att besvara forskningsfrågan behöver du också bestämma hur data ska samlas in. Ska data 
samlas in i pappersformat eller elektroniskt format. Utifrån vad som ska samlas in upprättas 
CRF (Case report forms) antingen i pappersform eller elektroniskt. 

Vid multicenterstudier är det extra viktigt att tänka på datainsamlingsformatet och tydligt 
ange hur data ska genereras genom att noggrant specificera de metoder som ska användas 
samt definiera enheter, antal decimaler och hur avsaknad data ska registreras för att 
säkerställa att data blir jämförbara och underlätta analysarbetet. I de flesta fall ska 

https://karolinskatrialalliance.se/admin%C2%ADis%C2%ADtra%C2%ADtiv-sup%C2%ADport-kliniska-studier/
http://randomize.net/
https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Foretag/Lakemedel/Kliniska-provningar/Ansokan-steg-for-steg/
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studiedeltagarens identitet inte framgå i datainsamlingsformuläret, utan namn ersätts med 
en unik studiekod. En lista som kopplar studiedeltagarens identitet till den unika 
studiekoden upprättas i de fall man behöver kunna knyta data till patientens identitet. 

Electronic Data Capture: EDC-system 
Det finns en mängd olika EDC system vilka man i systemet bygger 
datainsamlingsformulär/CRFer och sedan matas data in. Exempel på system finns här.  

Läs mer på kliniskastudier.se, eller kontakta KTA support som också tillhandahåller ett 
eCRFsystem 

Etikprövningsansökan PRISMA 
Kommer att bli elektronisk from 1/1-2019. Då upphör också Etikprövningsnämnderna sin 
verksamhet och Etikprövningsmyndigheten tar över ansökningarna. För att en forskare 
fr.o.m. 1 januari 2019 ska kunna ansöka om etikprövning måste forskningshuvudmannen ha 
ett organisationskonto i Prisma med en organisationskontoansvarig som byggt upp en 
signeringsstruktur. Forskaren själv måste ha ett personkonto i Prisma. Läs mer på 
Etikprövning.se 

Informerat samtycke 
Innan en studiedeltagare samtycker till att delta i en klinisk studie ska hen få tillgång till 
all den information både skriftligen och muntligen som en person rimligtvis kan behöva 
känna till för att kunna ta ställning till deltagande i ett forskningsprojekt. Vägledning till 
hur informationen till studiedeltagare ska utformas  

Resursintyg 
Behörig företrädare för forsknings-/sjukvårdshuvudmannen intygar att erforderliga 
ekonomiska, strukturella och personella resurser finns att tillgå på kliniken, under hela 
studiens genomförande genom att signera Resursintyg som medföljer EPNansökan. 
Från och med 1/1 2019 när Ansökan blir elektronisk så kommer resursintyget inte 
längre att skickas med ansökan. Det innebär att när behöriga företrädare för 
forsknings-/sjukvårdshuvudmannen signerar och ansökan skickas in så intygas 
samtidigt att finansiella, personella och strukturella resurser finns att tillgå på alla 
deltagande center.  

Under piloten så kommer resursintyget att vara kvar och ska följa med till POC inför 
signering av EPNansökan. För att POC ska kunna signera måste också dokument; 
underlag PFC/POC vara signerat av PFC och medfölja ansökan till POC:en 

Läkemedelsverket 
För de flesta kliniska studier med läkemedel och/eller medicinsk teknik behövs tillstånd även 
hämtas in från Läkemedelsverket. På Läkemedelsverkets webbplats finns ett test som kan 
hjälpa dig att avgöra om din läkemedelsstudie behöver tillstånd från Läkemedelsverket eller 
inte (pdf, 154 kB)  . Om studien behöver tillstånd från läkemedelsverket så behöver studien 
registreras och ges ett EudraCTnummer för att ansökan ska kunna göras. 

http://1.edcmarket.appspot.com/edcsystems
https://www.kliniskastudier.se/for-dig-som-forskar/kliniska-studier---steg-for-steg/ide.html
https://karolinskatrialalliance.se/avtalssupport/
https://etikprovning.se/
https://www.epn.se/start/
https://www.epn.se/start/
https://www.apotekarsocieteten.se/sektioner-kretsar/sektioner/klinisk-provning/generiska-mallar/
https://lakemedelsverket.se/upload/foretag/humanlakemedel/klinisk-provning/%C3%84r%20din%20l%C3%A4kemedelsstudie%20en%20klinisk%20pr%C3%B6vning%202015-09-25.pdf
https://lakemedelsverket.se/upload/foretag/humanlakemedel/klinisk-provning/%C3%84r%20din%20l%C3%A4kemedelsstudie%20en%20klinisk%20pr%C3%B6vning%202015-09-25.pdf
https://lakemedelsverket.se/upload/foretag/humanlakemedel/klinisk-provning/%C3%84r%20din%20l%C3%A4kemedelsstudie%20en%20klinisk%20pr%C3%B6vning%202015-09-25.pdf
https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Foretag/Lakemedel/Kliniska-provningar/Ansokan-steg-for-steg/
https://www.epn.se/media/2573/vaegledning-till-forskningspersonsinformationgdpr-med-korrigeringar.pdf
https://lakemedelsverket.se/upload/foretag/humanlakemedel/klinisk-provning/%C3%84r%20din%20l%C3%A4kemedelsstudie%20en%20klinisk%20pr%C3%B6vning%202015-09-25.pdf
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Ansökan läkemedel steg för steg hittar du här 

Ansökan medicinsk teknik steg för steg hittar du här 

Prövningsläkemedel tillverkning/placebo ATMP  

Prövningsläkemedel och placebo 
Är en farmaceutisk beredning av en eller flera aktiva substanser eller placebo som 
används som referens vid en klinisk läkemedelsstudie. Det räknas också som 
prövningsläkemedel om det är godkänt för försäljning men kommer beredas eller 
förpackas annorlunda i studien det godkända. Det är också ett prövningsläkemedel om 
det används för icke godkänd indikation eller om man vill få ytterligare information om 
en redan godkänd användning. LVFS2011:19 §2,  

ATMP 
Avancerade terapiläkemedel (eng. Advanced Therapy Medicinal Products – ATMP), 
baseras på celler, vävnader eller gener. De delas in i somatiska cellterapier, genterapier 
och vävnadstekniska produkter, samt kombinationsläkemedel som innehåller 
avancerade terapiläkemedel.  

Precis som för andra läkemedel, ska säkerhet och effekt visas genom kliniska 
prövningar. Avancerade terapiläkemedel ska alltid tillverkas under så kallad god 
tillverkningssed (eng. Good Manufacturing Practice – GMP), oavsett om de används 
inom klinisk läkemedelsprövning eller under sjukhusundantag. Tillverkningstillstånd 
ska alltid sökas hos Läkemedelsverket. 

Läs mer på läkemedelsverket. Om det är ATMP och/eller celler för transplantation. 
Dokument Begäran om yttrande från KCC kan behöva fyllas i läs mer på KCCs hemsida: 
KCC, Eller via karolinska INUTI:KCC. Dokumentet hittas på någon av hemsidorna. 

Säkerhetsrapportering 

AE/SAE 
Incident – Adverse Event och allvarlig incident – Serious Adverse Event.  

En incident/allvarlig incident är en oönskad händelse för en försöksperson vilken inte 
behöver ha samband med det som utvärderas i studien. I sitt studieprotokoll behöver 
man beskriva hur en s.k. incident definieras och hur intensiteten, svårighetsgraden och 
sambandet med studieläkemedlet bedöms och rapporteras till sponsor. Beskriv också 
hur allvarliga definieras och hur intensiteten, svårighetsgraden och sambandet med 
studieläkemedlet bedöms och hur de kommer att rapporteras till sponsor inom 24 
timmar från kännedom av personal på prövningsstället samt att kravet på att 
sambandet med studieläkemedlet bedöms. Se krav på biverkningsrapportering under 
kliniska läkemedelsprövningar, i föreskriften och vägledningen till LVFS 2011:19, ICH GCP  

 

https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Foretag/Lakemedel/Kliniska-provningar/Ansokan-steg-for-steg/
https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Foretag/Medicinteknik/Kliniska-provningar/
https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Foretag/Lakemedel/Kliniska-provningar/GMP-for-provningslakemedel/
https://www.karolinska.se/kcc
http://inuti.karolinska.se/Inuti/Verksamheter/Centrala-staber/FoU/FoU-verksamheter/Karolinska-Centrum-for-Cellterapi-/
https://lakemedelsverket.se/upload/lvfs/LVFS_2011_19.pdf
https://www.ich.org/fileadmin/Public_Web_Site/ICH_Products/Guidelines/Efficacy/E6/E6_R2__Step_4_2016_1109.pdf
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ADR/SADR 
Biverkan - Adverse Drug Reaction och allvarlig biverkan – Serious Adverse Drug Reaction 

En incident/allvarlig incident som misstänks ha samband med ett läkemedel. Synonymt 
med läkemedelsbiverkan. Skadliga och oavsiktliga reaktioner på ett läkemedel som är 
antingen relaterat till någon dos eller godkänd dos bör anses vara biverkningar  

LVFS 2011:19, ICH GCP  

SUSAR 
Misstänkt oförutsedd, allvarlig, oönskad reaktion - Suspected Unexpected Serious 
Adverse Reaction  

Är termen som används för att hänvisa till en biverkan som inträffar hos en deltagare i 
en klinisk studie, vilket bedöms av sponsorn och/eller prövaren som oväntad, allvarlig 
och där det kan finnas ett möjligt orsakssamband med studieläkemedlet och som inte 
finns med i prövarhandboken (Investigator´s Broschure - IB) eller produktresumén) 
SUSAR rapporteras till Läkemedelsverket och  Etikprövningsmyndigheten samt 
europeiska databasen över biverkningar (den s.k. prövningsmodulen av EudraVigilance). 
Se mer på Läkemedelsverket, LVFS 2011:19, ICH GCP 

Årlig säkerhetsrapportering (DSUR) 
Sponsorn ska årligen sammanställa säkerhetsinformation DSUR (Development Safety 
Update Reports) rörande det testade prövningsläkemedlet. Rapporten ska innehålla en 
sammanfattning av biverkningsrapporter (SAE). Rapporten skickas till Läkemedelsverket 
och till Etikprövningsmyndigheten. 

EMA:s guideline för årlig säkerhetsrapportering, DSUR (pdf, 216 kB)  

ICH:s guideline för årlig säkerhetsrapportering, DSUR (pdf, 216 kB)  

Läkemedelsverket 

Multicenter/singelcenter 
Multicenterstudier innebär att studierna utförs på flera olika centra och ibland, om behovet 
är stort vad gäller patientantal eller att det gäller ovanliga sjukdomstillstånd som skall 
undersökas, så kan det även behöva utföras i flera länder vilket benämns multinationella 
kliniska studier.  Multicenterstudier är forskningsstudier och kliniska prövningar där mer än 
en sjukvårdshuvudman är inblandad. 

Avtal med övriga sjukhus,  
I prövarinitierade/akademiska studier där flera kliniker är deltagare behövs avtal med dessa 
upprättas. Både utifrån deras ansvar samt hur finansieringen ser ut ex om klinikerna ska få 
betalt för sitt deltagande i studien. avtalsprojektet.se 

https://lakemedelsverket.se/upload/lvfs/LVFS_2011_19.pdf
https://www.ich.org/fileadmin/Public_Web_Site/ICH_Products/Guidelines/Efficacy/E6/E6_R2__Step_4_2016_1109.pdf
https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Foretag/Lakemedel/Kliniska-provningar/
https://lakemedelsverket.se/upload/lvfs/LVFS_2011_19.pdf
https://www.ich.org/fileadmin/Public_Web_Site/ICH_Products/Guidelines/Efficacy/E6/E6_R2__Step_4_2016_1109.pdf
https://www.ema.europa.eu/documents/scientific-guideline/ich-e-2-f-development-safety-update-report-step-3_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/documents/scientific-guideline/ich-e-2-f-development-safety-update-report-step-3_en.pdf
EMA:s%20guideline%20f%C3%B6r%20%C3%A5rlig%20s%C3%A4kerhetsrapportering,%20DSUR%20(pdf,%20216%20kB)
EMA:s%20guideline%20f%C3%B6r%20%C3%A5rlig%20s%C3%A4kerhetsrapportering,%20DSUR%20(pdf,%20216%20kB)
https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Foretag/Lakemedel/Kliniska-provningar/
https://avtalsprojektet.se/
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2009/09/WC500002827.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2009/09/WC500002827.pdf
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Diarienummer 
Både Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet omfattas av de regler och 
lagar som rör offentlighetsprincipen. Detta innebär bland annat att de flesta handlingar ska 
diarieföra eller registreras. Sekretessbelagda uppgifter ska alltid registreras. Syftet med att 
diarieföra handlingar är att kunna hitta information nu och i framtiden. Diariet är därför ett 
viktigt informationssystem. För mer information gällande Karolinska Universitetssjukhuset 
klicka här samt för Karolinska Institutet klicka här 

registrator@ki.se kan begäras när besked om anslag inkommit 

registrator@sll.se Begärs när alla avtal är signerade 

PUH anmälan 
Om en databas eller annat register med personuppgifter ska upprättas ska detta anmälas till 
personuppgiftsombudet. Med personuppgifter avses all slags information som direkt eller 
indirekt kan hänföras till en fysisk person som är livet. Anmälningsskyldigheten omfattar alla 
register, oavsett för vilket ändamål det är upprättat för. Anmälningsskyldigheten påverkas 
inte av att namn/personnummer ersätts med ett löpnummer så länge som det finns en 
kodnyckel. Även enklare Excel-filer kan omfattas av anmälningsskyldigheten.  

Det är enbart personuppgiftsbehandling som Karolinska Universitetssjukhuset är s.k. 
personuppgiftsansvarigt för som ska anmälas. PUH 

Forskningsstudier som Karolinska Institutet eller annan institution är forskningshuvudman 
för ska anmälas till KI personuppgiftsanmälan. 

Ibland kan även ett personbiträdesavtal krävas. Läs mer om detta och GDPR på KI och/eller 
Karolinska 

Behöver du hjälp kan du ta kontakt med KTA 

Biobanken 
Prover som tas inom en studie kan falla under biobanken och biobanksprover om de tex tas 
på studiespecifika tider eller sparas längre tid. Läs mer om detta på Stockholms biobank, 
biobank Sverige, kliniska studier Sverige samt Lag 2002:297, Biobanksansökan 

Behöver du hjälp kan du ta kontakt med KTA 

MTA 
När prov ska skickas för analys inom eller utomlands så behövs ett MTA upprättas med varje 
laboratorium där analyserna ska genomföras. Mer information finns på biobank Sverige. 
MTA (Material Transfer Agreement) 

http://inuti.karolinska.se/Inuti/Verksamheter/Centrala-staber/Administration-Information-Service/Administration-Information-Service-verksamheter/kansliavdelningen/kansliavdelningen-verksamheter/Dokumenthantering/Hantera-handlingar/diarieforing/
https://ki.se/medarbetare/registratur-och-diarieforing?_ga=2.132228750.1203481244.1544605890-214492483.1517233318
mailto:registrator@ki.se
mailto:registrator@sll.se
http://inuti.karolinska.se/Inuti/Verksamheter/Centrala-staber/Administration-Information-Service/Administration-Information-Service-verksamheter/kansliavdelningen/kansliavdelningen-verksamheter/Juridik/Personuppgiftshantering/
http://inuti.karolinska.se/Inuti/Verksamheter/Centrala-staber/Administration-Information-Service/Administration-Information-Service-verksamheter/kansliavdelningen/kansliavdelningen-verksamheter/Juridik/Personuppgiftshantering/
https://ki.se/medarbetare/vanliga-fragor-om-anmalan-av-personuppgiftsbehandlingar
https://ki.se/medarbetare/vanliga-fragor-om-gdpr?_ga=2.234063774.1203481244.1544605890-214492483.1517233318
http://inuti.karolinska.se/Inuti/Verksamheter/Centrala-staber/IT/Dataskyddsforordningen-GDPR/
https://karolinskatrialalliance.se/admin%C2%ADis%C2%ADtra%C2%ADtiv-sup%C2%ADport-kliniska-studier/
http://biobankstockholm.se/forskning-och-klinisk-provning
http://biobanksverige.se/wp-content/uploads/k7-biobanksguide180808.pdf
https://www.kliniskastudier.se/for-dig-som-forskar/kliniska-studier---steg-for-steg/ansokan.html#Upprattandeavbiobank
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2002297-om-biobanker-i-halso--och_sfs-2002-297
http://biobanksverige.se/valjare.html
https://karolinskatrialalliance.se/admin%C2%ADis%C2%ADtra%C2%ADtiv-sup%C2%ADport-kliniska-studier/
http://biobanksverige.se/forskning/skicka-prov-pa-analys/
http://biobanksverige.se/forskning/skicka-prov-pa-analys/
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Strålskydd 
Om du ska göra en studie där undersökningar som avger joniserande strålning ingår så 
behövs en strålskyddsanmälan. Denna skickas in till Etikprövningsmyndigheten tillsammans 
övriga dokument. Läs mer på: Etikprovning.se 

Registrering i offentlig databas 
Förutom de regulatoriska krav gällande registrering skall ske för att t.ex. erhålla ett 
marknadsgodkännande eller de specifika krav en anslagsgivare kan ha så står det skrivet i 
den senaste versionen av Helsingforsdeklarationen (2013) att alla humanstudier skall 
registreras i en offentlig databas före rekrytering av den första forskningspersonen. Se citat 
nedan, från punkt 35. För att inte förlora möjligheten att publicera i en önskad tidskrift bör 
man själv läsa vad som gäller för den tidskriften. 

“…Every research study involving human subjects must be registered in a publicly accessible 
database before recruitment of the first subject…” (Helsingforsdeklarationen 2013). 

Läs mer på: 

ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors),  

World Medical Association - Helsingforsdeklarationen 

Exempel på register är clinicaltrials.gov, EudraCT 

Avtal 
Vilka ekonomiska avtal behövs i studien? Interna/externa? Ex CTA, LIF, NCTA, avtal med olika 
kliniker inom/utomlands vid Akademiska studier, studiecenter, Radiologiska undersökningar, 
apotek m.fl. Läs mer på Avtalsprojektet 

Kontrollera att alla godkännanden finns 
För att studien ska kunna starta så behöver alla godkännanden finnas och sitta i 
Sponsorpärm/prövarpärm. Studieinformation läggs in i översikt studier mer delar eller översikt 
studier beroende på vilket alternativ PO:t har valt 

Studieplanering, logistik 
Detta är en viktig del på kliniken för att komma i ordning inför start av inklusion i studien. 
Här lägger man upp hur studien ska genomföras och vilken personal man behöver delegera 
in i studien. Genomförande av eventuella träningar (eCRF, IVRS, Elektroniska dagböcker, 
annan studiespecifik utrustning), Upprätta instruktioner för provhantering, checklistor för 
besök mm. 

 

https://etikprovning.se/
http://www.icmje.org/
http://www.icmje.org/
https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/
https://clinicaltrials.gov/
https://eudract.ema.europa.eu/
http://inuti.karolinska.se/Inuti/Verksamheter/Funktioner/Karolinska-Universitetslaboratoriet1/Karolinska-Universitetslaboratoriet-verksamheter/Studiecenter-for-laboratoriemedicin/
http://inuti.karolinska.se/Inuti/Verksamheter/Funktioner/Funktion-Bild-och-funktion/Uppdrag-ledning-och-styrning/FoU/Kliniska-provningsenheten/
https://www.apoteket.se/vard-foretag/tjanster/kliniska-provningar/
https://avtalsprojektet.se/
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Boka SIV/initieringsmöte 
Den som är sponsor för en studie ansvarar för att det görs SIV på varje site. SIV står för Site 
Initiation Visit och är ett startmöte för kliniken/klinikerna. Utsedd monitor deltar också på 
detta möte då det räknas som ett första monitoreringsbesök. Mötet kan också i sin helhet 
delegeras till monitorn (kan också kallas CRA (Clinical Research Associate). På detta möte gås 
studiens alla delar igenom och kontroll att kliniken är redo att faktiskt börja inkludera i 
studien sker.  
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Bra Hemsidor  

EMA-Clinical trials in human medicine 

Läkemedelsverket 

ICH GCP Guidelines med addendum E6(R2) 

Etikprövningsmyndigheten 

kliniskastudier.se 

Karolinska Trial Alliance 

Avtalsprojektet.se 

Stockholms Biobank 

Biobank Sverige 

KCC 

Clinicaltrials.gov 

European commission – clinical trials 

EU 

Finansiering och Horizon2020 

 

https://www.ema.europa.eu/
https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Foretag/Lakemedel/Kliniska-provningar/Regelverk/
https://www.ich.org/fileadmin/Public_Web_Site/ICH_Products/Guidelines/Efficacy/E6/E6_R2__Step_4_2016_1109.pdf
https://etikprovning.se/
https://www.kliniskastudier.se/
https://karolinskatrialalliance.se/
https://avtalsprojektet.se/
http://biobankstockholm.se/
http://biobanksverige.se/
https://www.karolinska.se/kcc
https://clinicaltrials.gov/
https://ec.europa.eu/health/human-use/clinical-trials_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/funding-grants_sv
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
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