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Verksamhetsplan 2022-2023
UTGÅNGSPUNKT
Regeringen beslutade 2014 att det inom Vetenskapsrådet (VR) ska finnas en särskild enhet
”Kliniska Studier Sverige” med uppgifter att stödja och utveckla förutsättningarna för alla
typer av kliniska studier i Sverige och att VR skall vidta de åtgärder som krävs för att påbörja
verksamheten i fråga om nationell samordning av kliniska studier. Enligt beslut har VR
förlagt en nationell enhet (kansliet Kliniska Studier Sverige) till Göteborg medan det i varje
sjukvårdsregion har etablerats en regional nod. Samverkansnämnden i Uppsala-Örebro
Sjukvårdsregion beslutade 5 december 2014 att inom Regionala Forskningsrådet (RFR) bilda
en enhet benämnd Regional Nod för Samordning av Kliniska Studier och att RFRs styrelse
gavs uppdragsansvar för den regionala noden medan Uppsala Clinical Research Center (UCR)
har arbetsgivaransvar.
Sjukvårdsregion Mellansveriges Forskningsråd (RFR) utgör ett avtalsbaserat samarbete kring
klinisk forskning som bedrivs inom Regionerna Uppsala, Örebro län, Sörmland, Värmland,
Dalarna, Västmanland och Gävleborgs län. RFRs övergripande syfte är att stödja klinisk
forskning som kräver hälso- och sjukvårdens stöd och resurser inom de sju regionernas
verksamhetsområden, i enlighet med ”Strategi för forskning inom hälso- och sjukvården
2018-2024”. Det avtalsbaserade forskningssamarbetet omfattar två huvudinriktningar. Den
ena inriktningen avser samordning av kliniska studier ”Forum Mellansverige” vilket omfattas
av denna verksamhetsplan, den andra har till primärt uppdrag att hantera forskningsansökningar och anslag för regionövergripande forskning. Verksamhetsplanen tar sin
utgångspunkt i avtal om en gemensam sjukvårdsregional satsning på klinisk forskning samt i
samarbetsavtal om Kliniska Studier Sverige mellan Sveriges sjukvårdsregioner och VR och
syftar till skapandet av en effektiv sjukvårdsregional forskningsinfrastruktur. Ett av Forum
Mellansveriges viktigaste uppdrag är att bidra till uppfyllande av målen beskrivna i RFRs
”Strategi för forskning inom hälso- och sjukvården 2018-2024”.

VERKSAMHETENS HUVUDINRIKTNING
Forum Mellansverige - den regionala noden för samordning av kliniska studier
I Forum Mellansveriges uppdrag har ingått att etablera en välfungerande sjukvårdsregional
forskningsinfrastruktur för att stödja genomförandet av alla typer av kliniska studier genom
att bilda lokala noder i sjukvårdsregionens sju regioner, det s.k. Lokala Nodnätverket (LNN).
Beskrivning av de lokala nodernas uppdrags-, och verksamhetsbeskrivning finns i annex 1.
Forum Mellansveriges vision och mission
Vision:
Kliniska studier är en integrerad del av hälso- och sjukvården och erbjuder
förutsättningar för alla patienter att delta i kliniska studier.
Mission:
Genom nationellt och regionalt samarbete utvecklar och erbjuder vi stöd för
genomförande av kliniska studier. Vi bidrar till morgondagens vård och
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behandling genom samverkan mellan hälso- och sjukvård, akademi och
näringsliv.
Det övergripande uppdraget för Forum Mellansverige är att i nationell och sjukvårdsregional
samverkan skapa möjligheter för bättre och effektivare kontakter mellan hälso- och
sjukvården, industri, akademi, olika forskningscentra samt patienter och förbättra
förutsättningarna att genomföra och delta i kliniska studier. Syftet är att förbättra
förutsättningarna genom att underlätta processer, skapa mallar och verktyg, höja kvalitet och
öka tillgänglighet för kliniska studier inom hälso- och sjukvården och därmed öka antalet
kliniska studier regionalt och nationellt. Uppdraget är långsiktigt och syftar till att stötta
samverkan inom sjukvårdsregionen mellan olika intressenter av kliniska studier och regionala
verksamhetsföreträdare. Forum Mellansveriges kansli stöttar lokala noder med lokalt
resursstöd, administrativt stöd och i implementering av nya överenskomna processer.

PRIORITERADE STRATEGISKA MÅL
I.

II.

erbjuda en forskningsinfrastruktur inom hälso- och sjukvården som stärker
förutsättningarna för forskare och life-science företag att genomföra fler kliniska
studier av hög kvalitét
verka för att öka patienters möjlighet till deltagande i kliniska studier

III.

erbjuda en nationell och regional ingång till stöd och kontakt för genomförande av
kliniska studier i svensk hälso- och sjukvård

IV.

bidra till att öka kunskapen om kliniska studier och dess betydelse för hälso- och
sjukvården

Strategiska delmål
I.

Forum Mellansverige är en välfungerande sjukvårdsregional forskningsinfrastruktur
som förbättrar förutsättningarna att bedriva kliniska studier av hög kvalitet i regionen
 Regionala nodens infrastruktur har väletablerade arbetsformer och processer
och inkluderar sjukvårdsregionala samarbetspartners, akademi, industri,
innovation och andra verksamhetsföreträdare inom hälso- och sjukvården.
 Effektiva processer för implementering av nationella utvecklingssatsningar.
 Antalet kliniska studier av hög kvalitet ökar i sjukvårdsregionen.
 Effektiva processer för insamling av data över pågående kliniska studier i
sjukvårdsregionen.
 Ha en effektiv och transparent studieförfrågansprocess.
 Utveckla effektiva system för snabbare och effektivare omsättning av
forskningsresultat i praktiken och stötta kunskapsstyrningen.

II.

Patientengagemang
 Antal patienter som deltar i kliniska studier ökar i sjukvårdsregionen.
 Förbättra tillgänglig information om pågående kliniska studier och underlätta
för patienter att anmäla intresse att delta i kliniska studier.
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III.

Tjänster och effektiva sjukvårdsregionala processer som underlättar planering,
uppstart och genomförande av kliniska studier av hög kvalitet
 Genom etablerad studieförfrågansprocess erbjuda företag och forskare hjälp att
identifiera prövare och kliniker för deltagande i specifik studie.
 Organisera olika typer av nätverk som stöd för kliniska studier.
 Tillgängliggöra rådgivningsfunktioner för forskare.
 Tillgängliggöra relevanta utbildningar inom sjukvårdsregionen, utveckla och
genomföra olika utbildningssatsningar.
 Tillgängliggöra mallar och verktyg som underlättar för genomförandet av
kliniska studier.
 Aktivt deltagande i nationella arbetsgrupper.

IV.

Effektiv kommunikation och information om incitament för kliniska studier som ökar
intresse och underlättar genomförandet av studier
 Utveckla olika parters kännedom om uppdrag och incitament för
genomförande av kliniska studier.
 Verka för att forskning är en integrerad del av grunduppdraget i hälso- och
sjukvården.
 Verka för jämlika förutsättningar för att bedriva forskning.
 Rapportera relevant data om pågående kliniska studier i regionen.
 Forum Mellansverige och lokala noderna har en gemensam målbild och är ett
professionellt samarbete med hög kompetens.
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Annex 1: Lokala noders uppdrags- och verksamhetsbeskrivning
Uppdrag
Det Lokala Nodnätverket (LNN) etablerades i mars 2016 av Forum Uppsala-Örebro på
uppdrag av Samverkansnämnden. LNN koordineras av Forum Mellansverige och har som
huvuduppdrag att agera som Forum Mellansveriges operativa arm på lokal regionnivå. LNNs
uppdrag omfattar bl. a. det lokala ansvaret för informationsdelning, kontakter med kliniker,
nätverksbyggande med forskningspersonal, utbildningar och deltagande i utveckling och
implementering av nationella utvecklingssatsningar.
• Varje nod koordineras av lokala nodsamordnare som finansieras med medel från Forum
Mellansverige/RFR där den lokala regionen har arbetsgivar- samt uppdragsansvaret.
• Varje lokal nod placeras inom en relevant lokal organisation såsom t ex FoU-avdelning eller
Centrum för Klinisk Forskning (CKF) så att uppdraget från Forum Mellansverige kan utföras
på ett effektivt sätt.
Verksamhet
Lokala nodernas huvudsyfte är att vara en del i en sjukvårdsregional infrastruktur för effektiv
information-, och resurssamverkan där LNN är en grundförutsättning för Forum
Mellansveriges lokala verksamhet. Den huvudsakliga verksamheten för de lokala noderna
omfattar:
• Vara ett lokalt kontakt- och informationsutbytesforum via lokal nodsamordnare och lokal
FoU/CKF-organisation för att i samverkan med den regionala noden förbättra möjligheterna
att genomföra kliniska studier, genom att:
– Bidra till lokal samverkan av kompetenser och resurser inom kliniska studier för ett
sjukvårdsregionalt övergripande mål för samverkan
– Insamla och rapportera pågående kliniska studier till Forum Mellansverige
– Vara en tillgänglig resurs för aktörer som avser att bedriva eller medverka i kliniska
studier
– Genom studieförfrågningar assistera företag och forskare att identifiera intresserade
prövare och kliniker
– Etablera nätverk och vara en kontaktpunkt för t ex forskningssköterskor, prövare och
forskningsstödjande personal
– Förmedla kontakter till rådgivning, utbildning, biostatistiker, epidemiologer och
hälsoekonomer m.m.
– Främja lokal medverkan i nationella utvecklingssatsningar tillsammans med Forum
Mellansverige.
– Tydliggöra incitament för intressenter involverade i kliniska studier.
– Bidra till den regionala nodens årliga aktivitetsplan och verksamhetsberättelse och
rapportera gemensamma mätetal.

