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Här hittar du som verksamhetschef vägledning vid genomförande av kliniska studier.
Klinisk studie, även kallad klinisk prövning, är en undersökning på friska eller sjuka
människor för att studera effekten av ett läkemedel, en medicinteknisk produkt eller
behandlingsmetod.
Inom SU har man tagit fram riktlinjer som gäller för genomförandet av
forskningsprojekt Där framkommer bland annat att verksamhetschefen ansvarar för att
regler och rutiner är kända för verksamhetens personal samt ansvarar för att ekonomisk
plan och redovisning görs.
>> ”Regler och rutiner för forskningsprojekt inom SU” (SD 72/2012) (Insidan SU)
För att förenkla för dig som chef har Gothia Forum tagit fram ett vägledande dokument
som berör många delar av en klinisk studie, exempelvis vilka godkännanden som krävs,
vad som gäller vid försäkring av studiedeltagare, hantering av personuppgifter och
säkerhetsrapportering. Texten är uppdelad i en generell del och under varje stycke kan
det finnas delar speciellt gällande VGR respektive SU.
Här har vi också samlat relevanta länkar till de instanser som du behöver kontakta i
samband med en klinisk studie.
Detta dokument kommer att revideras kontinuerligt för att spegla uppdateringar av
lagar, regler och förordningar. Kontrollera därför att du har den version av detta
dokument som är senast publicerad på intranätet.
>> ”Vägledning vid genomförandet av kliniska studier” (Insidan SU)
Om du har frågor eller vill boka tid för rådgivning är du välkommen att kontakta Gothia
Forum.

www.gothiaforum.com
gothia.forum@vgregion.se eller
031 - 342 96 70
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Generellt om kliniska studier
Vad är kliniska studier?

Klinisk studie, även kallad klinisk prövning, är en
undersökning på friska eller sjuka människor för att studera
effekten av ett läkemedel, en medicinteknisk produkt eller
behandlingsmetod.

Vad är Kliniska Studier Sverige?

Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan
Vetenskapsrådet och Sveriges samverkansregioner.
Samarbetet syftar till att bygga upp en gemensam nationell
forskningsinfrastruktur för kliniska studier samt stärka de
regionala förutsättningar att bedriva kliniska studier. Bland
annat har Kliniska Studier Sverige skapat en webbplats med
övergripande information om alla steg i genomförandet av
kliniska studier (www.kliniskastudier.se).
VGR: Gothia Forum har uppdraget att verka som regional
nod för Västra samverkansregionen.

Vad är en prövare och vad är en
sponsor?
I enlighet med GCP finns det ett antal roller med olika
ansvar när man planerar och genomför en klinisk studie med
läkemedel eller medicintekniska produkter. Sponsorn är den
fysiska eller juridiska person som ansvarar för att starta,
organisera och/eller finansiera studien. Prövaren är den
person som ansvarar för genomförandet av den kliniska
studien på kliniken. I kliniska läkemedelsprövningar ska
prövaren vara legitimerad läkare eller legitimerad
tandläkare. Vid kliniska studier för medicintekniska
produkter kan andra kompetenser än läkare förekomma. I
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LÄNKAR
>> Kliniskastudier.se

vissa fall kan en individ vara både sponsor och ansvarig
prövare. I dessa fall ska denna person uppfylla det ansvar
som vilar på båda rollerna. Om en studie genomförs av en
grupp prövare på ett prövningsställe så är en person
huvudprövare (s.k. Principal Investigator, PI) och är ansvarig
för att leda studieteamet. De andra kallas medprövare
(Subinvestigators). Det ansvar som beskrivs för prövaren i
en studie ligger hos huvudprövaren. Det är viktigt att
klargöra vem som är sponsor respektive prövare.

När behövs ett godkännande från
Etikprövningsmyndigheten?
Lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser
människor ska tillämpas på forskning som innefattar
behandling av:
•

Personuppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s
dataskyddsförordning (känsliga personuppgifter),
eller

•

Personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar
brott, domar i brottmål, straffprocessuella
tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden.

Härutöver ska lagen tillämpas på forskning som:
•
•

•

•

innebär ett fysiskt ingrepp, på såväl levande som
avliden person
sker med en metod som syftar till att påverka en
människa fysiskt eller psykiskt eller innebär en
uppenbar risk att skada forskningspersonen fysiskt
eller psykiskt
utförs på biologiskt material från levande eller
avliden människa och kan härledas till den
människan
innefattar behandling av känsliga personuppgifter
eller uppgifter om brott

6

ANVÄNDBARA
LÄNKAR
>> Etikprövningsmyndigheten
(etikprovningsmyndig
heten.se)
>> Lagen om
etikprövning av
forskning som avser
människor
(riksdagen.se)
>>Dataskyddsförordningen (GDPR)

Det är forskningshuvudmannen som har det yttersta ansvaret
för forskningen och därmed också ska ansöka om
etikprövning. Med forskningshuvudman avses, enligt
Etikprövningslagen, en statlig myndighet eller en fysisk eller
juridisk person i vars verksamhet forskningen utförs.
Forskningshuvudmannen är ansvarig för att forskning som
omfattas av lagen inte utförs utan godkännande.
Om både universitet och landsting är involverade, och
ansvarig forskare är anställd av båda organisationerna, bör
huvudmannen vara den organisation där forskningen
huvudsakligen genomförs.

Hur görs en etikansökan?
Etikprövningsmyndigheten startade sin verksamhet den 1
januari 2019 och ersatte då de regionala
etikprövningsnämnderna. Myndigheten lämnade 27
september 2019 det ärendehanteringssystem som utvecklats i
Prisma för etikprövningar. Anledningen är att det inte ger det
stöd som var avsikten. Nu upphandlas istället ett nytt system
och ambitionen är att det nya ska finnas på plats under 2020.
Tills dess kommer myndigheten använda en
övergångslösning för att hantera etikprövningar. En bra
sammanställning på övergångslösningen hittar du på
Etikprövningsmyndighetens webbplats.
Att notera är att:
•

•

Information om stråldoser ingår i ansökan, dvs det
ingår som en bilaga till etikansökan och bedöms av
Etikprövningsmyndigheten.
När Etikprövningsmyndigheten har tagit emot din
ansökan skickas en bekräftelse via e-post till ansvarig
forskare och behörig företrädare. Där framgår
diarienummer för ansökan samt hur avgiften ska
betalas.
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(etikprovningsmyndig
heten.se)
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Oredlighet i forskning
Från och med den 1 januari 2020 gäller lag (2019:504) om
ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i
forskning. Lagen innebär enhetliga regler för hur misstänkt
oredlighet i forskning ska hanteras i praktiken och
föreskriver att forskaren ansvarar för att följa god
forskningssed i sin forskning. Forskningshuvudmannen har
det övergripande ansvaret för att forskningen utförs i
enlighet med god forskningssed.
Definition och utredningsansvar:
•

•

•

Lagen definierar oredlighet i forskning som
fabricering, förfalskning eller plagiering (FFP) som
begås med uppsåt eller av grov oaktsamhet vid
planering, genomförande eller rapportering av
forskning. I lagen benämns FFP som allvarlig
avvikelse från god forskningssed.
Nämnden för prövning av oredlighet i forskning är en
nyinrättad statlig myndighet som från den 1 januari
2020 har uppdraget att pröva frågor om oredlighet i
forskning.
Nämnden ska med sin prövning och sina beslut bidra
till att upprätthålla god forskningssed, och därmed
medverka till ett högt förtroende för svensk forskning
och Sverige som en ledande forskningsnation.
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>> Nämnden för
prövning av
oredlighet i forskning
(oredlighetsprovning.
se)

Vad är Good Clinical Practice (GCP)?
God klinisk sed (Good Clinical Practice, GCP) är en
internationell etisk och vetenskaplig kvalitetsstandard för hur
man designar, genomför, registrerar och rapporterar kliniska
studier med läkemedel eller medicintekniska produkter och
där försökspersoner medverkar. Syftet med GCP är att
säkerställa studiedeltagarnas rättigheter, säkerhet och
välbefinnande.
För läkemedelsstudier definieras GCP av International
Council for Harmonisation (ICH, ICH-GCP).

ANVÄNDBARA
LÄNKAR
>> Guideline for Good
Clinical Practice
(ich.org)
>> Klinisk prövning av
medicintekniska
produkter - God
klinisk praxis (ISO
14155:2011)(sis.se)

För kliniska studier med medicintekniska produkter används
en internationell standard (ISO 14155). Dessa dokument är
relativt lika, men innehåller vissa skillnader.

Måste man ha en dokumenterad
utbildning i GCP för att genomföra
en klinisk studie?
I föreskrifterna för läkemedelsprövning anges att prövaren
ska ha kunskap om och erfarenhet av kliniska prövningar av
det aktuella slaget. Detta innebär bland annat att det krävs
dokumenterad utbildning i god klinisk sed (GCP) och
dokumenterad erfarenhet av tidigare medverkan i klinisk
prövning samt god kunskap om prövningsläkemedlet.
Prövaren ska också 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 för
studien.
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>> Apotekarsocietetens mallar
(apotekarsocieteten.se)
>> Gothia Forum GCPutbildningar
(gothiaforum.com)

Samma sak gäller för studier med medicintekniska
produkter. Se bl.a. Läkemedelsverkets föreskrifter om
kliniska läkemedelsprövningar på människor; LVFS 2011:19
och ISO 14155:2011.
Utbildning och erfarenhet ska dokumenteras i ett CV,
generisk mall finns bland annat på apotekarsocieteten.se.
Övriga personer som deltar i studieteamet (t.ex. medprövare
och forskningssköterskor) och har delegerats uppgifter ska
vara kvalificerade för sina arbetsuppgifter och känna till
relevanta delar av studieprotokollet. Vissa sponsorer kräver
GCP-utbildning av flera i studieteamet. När stora
läkemedelsbolag är sponsorer kräver de i princip alltid GCPutbildning för de forskningssköterskor som är involverade i
studien.
Det finns inget lagkrav för hur ofta GCP-utbildningen ska
uppdateras men en uppdatering bör göras om regelverket
förändras. Vissa sponsorer kan ha egna krav för hur ofta
GCP-utbildningen ska uppdateras, t.ex. var 3:e-5:e år.
VGR: Gothia Forum erbjuder GCP-utbildningar för personal
inom VGR.

Vad är ett resursintyg?
Även om inte Etikprövningsmyndigheten begär att
resursintyg inkluderas i etikansökan tydliggör ett sådant
intyg från verksamhetschefen att det vid enheten finns de
strukturella, ekonomiska och personella resurser som krävs
för att garantera forskningspersonernas säkerhet (inklusive
forskningspersonernas integritet) under genomförandet av
studien. Intyget kan utformas enligt följande:
”Härmed intygas att vid …(institution/enhet eller liknande)
finns resurser som garanterar forskningspersonernas
säkerhet vid genomförandet av projektet… ”
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Måste man alltid följa GCP?
GCP måste följas vid kliniska läkemedelsstudier och vid
studier med medicintekniska produkter där resultatet ska
användas för ett regulatoriskt syfte, t.ex. som underlag för
CE-märkandet av en medicinteknisk produkt. Därutöver
rekommenderas att man följer principerna i GCP även vid
andra typer av kliniska studier. Särskilt starkt beskrivs detta i
GCP på medicintekniska produkter (ISO 14155) där det står
att principerna i GCP även gäller för alla andra kliniska
studier och bör följas så långt som möjligt med tanke på
studiens typ och kraven i nationella bestämmelser.

ANVÄNDBARA
LÄNKAR
>> Mallar för
planering och
genomförande av
kliniska studier
(gothiaforum.com)

Inom Kliniska Studier Sverige har en checklista för kliniska
studier som inte är kliniska prövningar tagits fram. Denna
finns tillsammans med andra mallar för planering och
genomförande av kliniska studier på Gothia Forums
webbplats.

Försäkring för studiedeltagarna
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.
För studier som genomförs inom sjukvården gäller
patientskadeförsäkringen. Alla regioner och landsting (dvs
all offentlig vård) har tecknat försäkring via LÖF;
Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Observera att
LÖF inte har ställt som villkor att landstinget/regionen är
forskningshuvudman för att försäkringen ska gälla. Men den
hälso- och sjukvård som ingår i forskningsstudien måste
utföras av personal som omfattas av 1 kap. 4 §
patientsäkerhetslagen inom ramen för dennes anställning vid
landstinget/regionen. Privata vårdgivare kan ha andra
försäkringsbolag.
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>> Landstingens
Ömsesidiga
Försäkringsbolag
(lof.se)
>>Läkemedelsförsäkringen (lff.se)

Säkerställ även att det finns en läkemedelsförsäkring i
studier med läkemedel. Det finns olika
läkemedelsförsäkringar och den vanligaste är
Läkemedelsförsäkringen via LFF Service AB. Försäkringen
gäller om tillverkande företag är delägare samt om den
kliniska prövningen har godkänts av Läkemedelsverket och
Etikprövningsmyndigheten.
Huvudregeln är att skador orsakade av läkemedel ersätts av
Läkemedelsförsäkringen, det finns dock undantag då skadan
som uppkommit beror på att förordnandet eller utlämnandet
av läkemedel skett i strid med föreskrifter eller anvisningar.
Ett exempel på sådana undantag är om en huvudman har
föreskrivit ”off label” användning av läkemedel.
I studier med medicintekniska produkter kan producenten
även behöva komplettera med försäkring för användandet av
medicinteknisk produkt.

Monitorering av kliniska studier
Monitoreringen är en kvalitetskontroll och en essentiell del
för genomförandet av en klinisk läkemedelsstudie eller
studie med medicintekniska produkter. Syftet med
monitoreringen är att verifiera att försökspersonernas
rättigheter, välbefinnande och integritet beaktas. Det är
sponsorns ansvar att utse en monitor. Studiens monitor ska
fortlöpande (före, under och efter) kontrollera att studien
genomförs enligt godkänt protokoll, att data samlas in på ett
korrekt sätt och att det går att verifiera mot källdata. När
monitor besöker kliniken för att genomföra en
kvalitetskontroll av studien behöver prövaren och annan
personal vara tillgänglig. Vidare behöver monitorn ha
tillgång till källdata. Källdata kan tex vara utskrifter från
journaler. För mer information se ICH-GCP och ISO 14155.
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>> Guideline for Good
Clinical Practice
(ich.org)
>> Klinisk prövning av
medicintekniska
produkter - God
klinisk praxis (ISO
14155:2011)(sis.se)

Hantering av biologiska prov
Biobankslagen medger att biologiska prov som insamlats
och/eller sparats i hälso-och sjukvården får användas till
forskning om provgivarna givit sitt samtycke. Alla prov som
tas inom hälso- och sjukvården och som sparas längre än två
månader ska sparas i en biobank. Prov som tas i
forskningssyfte inom hälso- och sjukvården ska oftast sparas
(registreras) i en biobank. Dock infördes 1 januari 2019 ett
undantag som innebär att biobankslagen inte är tillämplig på
prov som är avsedda för forskning och som analyseras inom
sex månader efter provtagningstillfället och som förstörs
omedelbart efter analysen. Biobank Sveriges tolkning är att
undantaget enbart gäller för studier som blivit etikgodkända
efter den 1 januari 2019. Detta då etikgodkännande och
samtycke måste stämma med hanteringen av prov.
Viktigt att notera är att:
• Den fysiska provtagningen och hanteringen av prov
omfattas av etikprövningslagen oavsett om prov
omfattas av biobankslagen eller inte.
• Om prov ska skickas till annan huvudman för analys
krävs ett Materialöverföringsavtal (Material Transfer
Agreement, MTA) oavsett om prov omfattas av
biobankslagen eller inte.
Mer information om hur undantaget ska tolkas och
användbara dokument finns på Biobank Sveriges hemsida.
VGR: Biobank Väst ger rådgivning till regionens
verksamheter berörda av biobankslagen och godkänner
biobanksansökningar samt erbjuder forskare service, t.ex.
provinsamling, provhantering, lagring och spårbarhet av
biobanksprov. Biobank Väst är ett samarbete mellan VGR
och Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet (GU).
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>>Biobank Sverige
(biobanksverige.se)
>>Biobank Väst
(biobankvast.se)
KONTAKT
Biobank Väst
biobankvast
@vgregion.se
Biobanksansökningar
skickas till:
rbcvast@vgregion.se

Hur blir man
forskningssjuksköterska?

ANVÄNDBARA
LÄNKAR

Att vara forskningssjuksköterska innebär att man har
kunskap om och erfarenhet av genomförandet av kliniska
studier. Det finns ingen formell utbildning men kurser och
vidareutbildning erbjuds av flera aktörer.
Forskningssjuksköterska är inte en skyddad titel. En
forskningssjuksköterska ska inte blandas samman med en
disputerad sjuksköterska som bedriver forskning.

>> Rollen som
forskningssköterska
(gothiaforum.com)
För att prenumerera
på nyhetsbrev för
forskningssköterskor:
emma.k.larsson
@vgregion.se

Exempeldokument för arbetsbeskrivningar för
forskningssjuksköterskor och arbetsplatsintroduktion finns
på Gothia Forums webbplats.
VGR: Det finns ett regionalt nyhetsbrev för
forskningssköterskor och annan personal som arbetar med
klinisk forskning som ges ut av Gothia Forum.

Personuppgifter och GDPR
Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data
Protection Regulation) gäller i hela EU och har till syfte att
skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av
personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom
Europa inte hindras.
Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som fanns
i personuppgiftslagen, men på vissa punkter skiljer de sig åt.
Att tänka på:
•
•
•

Att behandlingen är laglig och korrekt
Att man bara får samla in personuppgifter för
specifika, särskilt angivna och berättigade ändamål
Att det alltid måste finnas stöd för behandlingen av
personuppgifter i en s.k. rättslig grund
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>>Dataskyddsförordningen (GDPR)

•
•
•
•

•

•

Utvärdera riskerna i samband med projektets
datahantering
IT-system och rutiner bör utformas med
datasäkerheten i åtanke, så kallad inbyggt dataskydd
Samla inte in mer uppgifter än som behövs
(dataminimering)
Begränsa åtkomst och skydda personuppgifterna, till
exempel så att inte obehöriga får tillgång till dem och
så att de inte förloras eller förstörs. Lösenordskydda
mappar.
Pseudonymiserade (kodade) uppgifter räknas som
personuppgifter så länge kodnyckeln finns kvar
oavsett om den som har tillgång till de kodade
uppgifterna har kodnyckeln eller inte
Det är inte tillåtet att ladda ner personuppgifter på tex
USB och ta med hem för att jobba på privatdator. Läs
mer under Skydd av information.

Behandling och utlämnande av personuppgifter
Personuppgiftsbiträde, kallas den som behandlar
personuppgifter (utför en tjänst) för den
personuppgiftsansvarigs räkning. Blanda inte ihop detta med
utlämnande av personuppgifter (se nedan).
Personuppgiftsbiträde finns alltid utanför den
personuppgiftsansvariges organisation. Biträden ska kunna
ge tillräckliga garantier för att behandlingen uppfyller
kraven i dataskyddsförordningen och säkerställer att den
registrerades rättigheter skyddas. Detta dokumenteras i ett så
kallat biträdesavtal som ska upprättas. Vid tveksamheter
kontakta Dataskyddsombudet.
När personuppgifter ska behandlas/bearbetas på något sätt
utan att sedan lämnas tillbaka till personuppgiftsansvarige så
handlar det om ett utlämnande. Då behöver man inte teckna
något avtal men följa Offentlighet och Sekretesslagen, och
en menprövning ska göras innan uppgifterna ska lämnas ut.
Vid en utlämning till en annan myndighet följer vanligtvis
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LÄNKAR
>> Personuppgifter
och dataskydd
(Insidan SU)
>> Information om
GDPR och anmälan
om behandling av
personuppgifter
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sekretessen med till mottagaren, om det istället är t.ex. ett
företag överlämnas uppgifterna oftast med s.k. förbehåll om
att de exempelvis endast får användas för ett specifikt
ändamål.
Överföring av personuppgifter
Innanför EU/EES
Genom dataskyddsförordningen har alla EU:s medlemsstater
ett likvärdigt skydd för personuppgifter och personlig
integritet. Detta gäller även EES-länderna.
Utanför EU/EES (tredje land)
Överföring av personuppgifter till tredje land innebär att
personuppgifter blir tillgängliga för någon i ett land utanför
EU/EES-området. Dataskyddsförordningen innehåller regler
om under vilka förutsättningar det är tillåtet att föra över
personuppgifter till länder utanför EU/EES. Det finns inga
generella regler som ger motsvarande garantier som när man
överför personuppgifter inom EU/EES.
EU-kommissionen kan fatta beslut om att ett land har en
tillräckligt hög skyddsnivå och man får då föra över
personuppgifter dit utan något särskilt tillstånd. I
dataskyddsförordningen kallas det för adekvat skyddsnivå.
Det kan även gälla ett visst territorium, en internationell
organisation eller en eller flera sektorer i ett tredje land.
Lista på länder med adekvat skyddsnivå hittar du på
datainspektionen.se.
Privacy Shield är en överenskommelse om skydd för
personuppgifter mellan EU och USA. Företag i USA kan
ansluta sig till Privacy Shield genom att anmäla till
amerikanska handelsministeriet att de följer principerna och
garantera skyddsnivån.
Det finns vissa särskilda situationer och undantag, läs mer på
datainspektionen.se.
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Exempel på överföring av personuppgifter till tredje land:
•

•
•

•
•

När ett dokument som innehåller personuppgifter
skickas per e-post till någon i ett land utanför
EU/EES (observera att känsliga personuppgifter
aldrig får skickas via mail).
När PUA anlitar ett personuppgiftbiträde som är
etablerat i ett land utanför EU/EES.
När någon utanför EU/EES har tillgång, exempelvis
läsbehörighet, till personuppgifter som finns lagrade
inom EU/EES.
När personuppgifter lagras i en molntjänst som är
baserad utanför EU/EES.
När personuppgifter lagras, till exempel på en server,
i ett land utanför EU/EES.

VGR: All personuppgiftsbehandling ska registreras
(anmälas) till dataskyddsombudet för den förvaltning som
behandlar personuppgifterna. När en klinisk studie bedrivs
vid en klinik inom VGR, oavsett om sponsorn är extern eller
intern, så är förvaltningen som kliniken tillhör
personuppgiftansvarig för den data som samlas in. Som
personuppgiftsansvarig är en organisation skyldig att föra en
förteckning över vilken behandling av personuppgifter som
sker inom organisationen.
Tänk på att VGR/SU och GU är två olika myndigheter, så
flytt av personuppgifter mellan dessa två behöver regleras
precis på samma sätt som när personuppgifter förs mellan
andra skilda organisationer.
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Information från journalsystem vid
forskning
Patientdatalagen är inte tillämplig för forskningsändamål och
därför är det inte tillåtet att inom den egna vårdgivaren
behandla personuppgifter direkt från journalsystemen för
forskning. Trots att forskningen bedrivs inom samma
organisation ska alltså en prövning om utlämnande ske
eftersom forskning anses utgöra en självständig
verksamhetsgren och hälso- och sjukvård en annan. Det är
alltså inte tillåtet att använda den behörighet personal har i
egenskap av läkare etc. till journalsystemen när det handlar
om att ta fram personuppgifter för forskning. Uppgifterna
måste först formellt lämnas ut från verksamhetsgrenen vård
och behandling till verksamhetsgrenen forskning. Innan
uppgifterna får användas för forskning måste då en
menprövning ske utifrån sekretesslagstiftningen.
VGR: I vanliga fall råder s.k. stark sekretess inom hälsooch sjukvården men när VGR själva är forskningshuvudman
så råder svagare sekretess, 25 kap. 11 § 5 p. offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400) (OSL). Huvudregeln är då att
uppgifterna ska lämnas ut. Vem som utför menprövningen
kan skilja sig mellan de olika förvaltningarna inom VGR, det
kan exempelvis vara verksamhetschefen eller arkivet.
Koncernkontoret, VGR, har tagit fram juridisk information
rörande ST-läkares och studenters åtkomst till
patientuppgifter. Bland annat tas ST-läkarnas vetenskapliga
arbeten upp.
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Forskningsfinansiering

Ska du göra en forskningsstudie kan du söka projektmedel.
Ibland är det även möjligt att söka separata bidrag för
kostnader i samband med förberedelser som etikprövning
eller för att presentera resultat, till exempel på en konferens.
Villkoren skiljer sig mellan olika anslagsgivare och det är
viktigt att ta reda på vad som gäller för just den finansiering
man erhållit.
VGR: Stöd för större ansökningar om externa
forskningsmedel så som EU-projekt eller via Prisma
(Vetenskapsrådet, Forte och Formas) erbjuds av Grants
Office vid Gothia Forum. Där finns bl.a en Scientific Editor,
som hjälper till att säkerställa hög kvalitet och
konkurrenskraftiga forskningsansökningar. Tjänsten är
kostnadsfri för forskare anställda inom Västra
Götalandsregionen eller vid Göteborgs universitet.
SU: Det finns ett verkställandebeslut kring ”Regler och
rutiner för forskningsprojekt inom SU” (SD 72/2012). Där
definieras bland annat verksamhetschefens ansvar vid
forskningsprojekt samt rutiner för ekonomifunktioner.
Verksamhetschef
• Ansvarar för alla aktiviteter som bedrivs inom
verksamhetsområdet inklusive projekten
•

Ansvarar för att regelverk och rutiner för projekt är
kända av verksamhetens personal

•

Beslutar om projekt skall startas innan bindande
dokument upprättas mellan Sahlgrenska
Universitetssjukhuset och finansiär

•

Ansvarar tillsammans med projektledaren för att en
ekonomisk plan upprättas

•

Ansvarar för projektets ekonomiska redovisning

•

Ansvarar för att projekten avslutas
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Registrering i projektdatabasen
FoU i VGR

ANVÄNDBARA
LÄNKAR

>> Projektdatabasen
Enligt beslut från regiondirektören är det obligatoriskt för
FoU i VGR
forskningsaktiva som är anställda i VGR eller i verksamheter
(researchweb.org)
som har vårdavtal med VGR, att kontinuerligt registrera,
”Uppdragskontrollera och uppdatera uppgifter om sina
beskrivning för
forskningsstudier, akademiska meriter, vetenskapliga
forskningsaktiva i VGR
publikationer och arbetslivserfarenhet i projektdatabasen
avseende
FoU i VGR.
projektdatabasen
FoU i VGR”
Att ha tillgång till en samlad information om
>>Hitta din FoU-guide
forskningsproduktionen har stor betydelse för att kunna
(researchweb.org)
synliggöra den och följa dess omfattning och resultat över
tid. Projektdatabasen ger också forskare möjlighet att sprida
sina forskningsresultat och kanske hitta framtida
samarbetspartners. Om du vill veta mer, kontakta FoUguiden på din arbetsplats.

Hälsoekonomi
Hälsoekonomiska utvärderingar är ett verktyg för att bedöma
kostnader och effekter i samband med resursanvändning
inom vården. De gör det lättare att prioritera mellan möjliga
alternativa behandlingar och insatser. Syftet är att få ut mesta
möjliga hälsa för tillgängliga resurser.
I hälsoekonomiska utvärderingar jämförs två eller flera
alternativa behandlingar. Resultatet anges vanligtvis i
kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår, QALY. Om
kostnaden per vunnen QALY understiger en viss nivå, då
anses den nya behandlingen vara kostnadseffektiv.
För att möjliggöra hälsoekonomiska analyser i studier så är
det klokt att redan i studiedesignen ha det i åtanke, för att till
exempel ta med en validerad enkät som kan mäta livskvalitet
under studien eller mellan behandlingar.
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Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) anser att
effekten på livskvaliteten är självklar att ta med när nyttan av
ett läkemedel ska bedömas, och de har även bra information
om hälsoekonomiska aspekter av studier på sin hemsida.
VGR: Vid hälsoekonomiska frågor kan man kontakta
Gothia Forums hälsoekonom.

Vad är en registerstudie?
En registerstudie är en studie som baseras på uppgifter från
ett eller flera register som finns hos myndigheter eller andra
organisationer. Det finns olika typer av registerstudier. Det
kan till exempel vara en registerstudie på avidentifierade
data, en rent observationell registerbaserad studie, en klinisk
läkemedelsstudie med inhämtning/uppföljning via register
eller en registerbaserad randomiserad klinisk studie (RRCT).
Beroende på vilken typ av registerstudie som väljs är det
olika processer och krav som blir aktuella.
I Sverige har vi tillgång till olika typer av register. Det finns
nationella myndighetsregister (t.ex. Läkemedelsregistret hos
Socialstyrelsen och befolkningsregister hos Statistiska
Centralbyrån), kvalitetsregister i hälso- och sjukvård (tex
Nationella Diabetesregistret), biobanker och
forskargenererade data (t.ex. SCAPIS). Lokalt kan andra
register finns. Vega är VGRs vårddatabas och det innehåller
data från offentliga och privata vårdgivare inom regionen,
samt en del data för vård som regionens invånare erhållit
utanför regionen. Huvudsyftet med Vega är att vara ett
verktyg för vårduppföljning, men data kan även användas
för olika former av statistikframställning och forskning.
VGR: Registercentrum Västra Götaland ger stöd till
nationella kvalitetsregister. Vid frågor om registerstudier kan
man kontakta Gothia Forum för stöd.

21

ANVÄNDBARA
LÄNKAR
>>registerforskning.se
>> Gothia Forum
(gothiaforum.com)
>> Registercentrum
Västra Götaland
(registercentrum.se)

22

Läkemedelsprövningar
När behöver man göra en ansökan
till Läkemedelsverket?

En klinisk läkemedelsprövning är enligt LVFS 2011:19
”Varje undersökning som utförs på människor för att
fastställa eller bekräfta de kliniska, farmakologiska eller
farmakodynamiska effekterna av ett eller flera
prövningsläkemedel, att identifiera biverkningar av ett eller
flera prövningsläkemedel eller att studera absorption,
distribution, metabolism och utsöndring av ett eller flera
prövningsläkemedel, i syfte att säkerställa dessa läkemedels
säkerhet eller effekt.”
Vid klinisk läkemedelsprövning måste tillstånd fås av
Läkemedelsverket. Observera att ansökan om
läkemedelsstudie även kan behöva göras vid studier på redan
godkända läkemedel.
Är man osäker på om studien är en läkemedelsstudie kan
man läsa mer på läkemedelsverkets hemsida under rubriken
”Är studien en klinisk läkemedelsprövning eller en ickeinterventionsstudie? ”
Kostnaden för ansökan är 50 000 kr. Från och med 1 mars
2019 slopas den tidigare praxis som i praktiken inneburit en
generell avgiftsbefrielse för icke-kommersiella aktörer vid
vetenskaplig rådgivning och vid ansökan om klinisk
prövning. Man kan dock fortfarande ansöka om
avgiftsbefrielse av speciella skäl.
En ny EU-gemensam förordning (536/2014) har trätt i kraft
och kommer att ersätta nationell lagstiftning om klinisk
läkemedelsprövning. Förordningen börjar enligt nuvarande
plan gälla under 2020. Tidpunkten avgörs av när den
centrala portal som samordnas av europeiska
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läkemedelsmyndigheten EMA (European Medicines
Agency) är validerad och klar. I framtiden kommer inte
separata ansökningar om läkemedelsprövningar att skickas
till Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket, utan
alla handlingar skickas direkt till den EU-gemensamma
portalen och ett godkännande erhålls vilket inkluderar
godkännande från Etikprövningsmyndigheten och
Läkemedelsverket.

Hantering av läkemedel i kliniska
studier
Hantering och distribution av läkemedel styrs av lagen om
handel med läkemedel.
Genomförande av en klinisk läkemedelsprövning i Sverige
regleras av Läkemedelsverkets föreskrifter om kliniska
läkemedelsprövningar på människor; LVFS 2011:19. Där
ingår även regler för hantering och märkning av
prövningsläkemedel.
Det gäller olika regler för distribution av
prövningsläkemedel till prövningsställen inom sjukhus
respektive till prövningsställen utanför sjukhus (inklusive
primärvården). Prövningsläkemedel till sjukhuskliniker får
enligt Läkemedelsverkets föreskrifter distribueras av de
funktioner eller aktiviteter som utgör sjukhusapotek i lagens
mening medan prövningsläkemedel till primärvården får
distribueras av apotek som har öppenvårdsapotekstillstånd,
eller av den som har tillstånd att bedriva partihandel.
Partihandlare, läkemedelsbolag eller annan part utanför
Sverige, får inte skicka prövningsläkemedel direkt till klinik
i Sverige.
Avtal mellan sponsor och aktuell leverantör gällande
hanteringen och distribution av läkemedel för klinisk
prövning ska finnas för varje studie.
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Läkemedelsverket kan ibland göra vissa undantag i
hanteringen av läkemedel för prövarinitierade studier.
VGR: Sjukhusapoteket VGR har ingen egen praktisk
hantering av studieläkemedel utan har samarbetsavtal med
fem leverantörer (Oriola, Tamro, APL, ApoEx och Apoteket
AB). Samarbetsavtalen möjliggör att angivna leverantörer
ingår i VGRs sjukhusapotek för leverans av läkemedel för
kliniska prövningar till sjukvårdsinrättning inom VGR. De
skapar även större flexibilitet, stora lagervolymer lokalt på
sjukhuset undviks och bättre förutsättningar skapas för att
säkerställa att känsliga läkemedel levereras på ett optimalt
sätt.

Användandet av nya dyra
läkemedel i kliniska studier och
fortsatt behandling efter studiens
slut
VGR: Nya dyra läkemedel ska inom VGR i första hand
introduceras inom processen för Ordnat införande. Evidens
och samhällsnytta bör värderas före ett införande i
rutinsjukvård. Ett annat sätt att inleda behandlingar med nya
läkemedel kan ske inom ramen för kliniska studier när
läkemedelsföretag betalar för studieläkemedel. Det har hänt
att dyra läkemedel, i avsaknad av evidens för deras nytta,
introduceras den vägen. I vissa fall har man av etiska skäl
upplevt det svårt att avsluta mycket dyra behandlingar för
svåra åkommor efter att sådana studier avslutats, trots att
evidensen för läkemedlets nytta inte kunnat visas genom
studiens genomförande. Eftersom sådana mycket dyra
läkemedel då kanske inte har planerats inom ordinarie
budget kan finansieringsproblem uppstå. Därför är det
viktigt att verksamhetschefen innan studier av detta slag
startar har en plan för hur en ev. fortsatt
läkemedelsbehandling ska finansieras efter att studien
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(wma.net)

avslutats och därtill kan visa på hälsoekonomisk nytta. Se
paragraf 34 i Helsingforsdeklarationen. I vissa fall kan
verksamhetschefen vilja diskutera med företagen redan
innan han eller hon godkänner att studien startar. Det kan
t.ex. röra särläkemedel för ovanliga diagnoser eller
biologiska läkemedel som ofta är dyra. Verksamhetschefen
kan då ta kontakt med Styrgruppen för upphandling av
läkemedel och läkemedelsnära produkter i VGR. Där finns
representanter från inköpsorganisationen som för dialog med
företagen. Verksamhetschefer bör inte på egen hand föra
sådan dialog.

Säkerhetsrapportering
I kliniska prövningar med läkemedel ska alla misstänkta,
oförutsedda, allvarliga biverkningar (Suspected Unexpected
Serious Adverse Reactions, SUSAR) rapporteras till den
europeiska databasen EudraVigilance (LVFS 2011:19).
I prövarinitierade studier kan Läkemedelsverket hjälpa till
med rapportering av SUSAR i EudraVigilance. Enligt
Läkemedelsverkets webbplats: I prövarinitierade studier där
en icke-kommersiell sponsor saknar annan möjlighet att
rapportera SUSAR direkt i den europeiska databasen
(EudraVigilance), kan Läkemedelsverket hjälpa till med
detta när en SUSAR inträffar i Sverige. Detta ska i så fall
anges i ansökan till Läkemedelsverket.
Om verksamheten behöver stöd kan Klinisk farmakologi, SU
erbjuda tjänster inom farmakovigilans, som t.ex:
•

Registrering av sponsor och
studieläkemedel i EudraVigilance

•

Rapportering av SUSAR i EudraVigilance
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Vad är LIF-avtalet?
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och
Läkemedelsindustriföreningen (LIF) har en
överenskommelse för genomförande av kliniska prövningar
och icke interventionsstudier. Avtalet syftar till att ange
förutsättningarna för parternas samarbete rörande kliniska
prövningar och icke-interventionsstudier, samt att utgöra
utgångspunkten för avtal mellan företag och berörd
sjukvårdshuvudman. Detta avtal i kombination med
studiespecifikt avtal används vid studier med
läkemedelsindustrin.

ANVÄNDBARA
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>> Avtal och mallar
för kliniska prövningar
(lif.se)

De aktuella avtalen mellan sponsor och klinik ska vara
signerade av behöriga personer innan den kliniska
prövningen startar. Avtalet/-en reglerar bl. a. den
ekonomiska ersättningen som ska utgå för att genomföra
studien. Det är viktigt att man är noggrann vid beräknandet
av de kostnader, i form av personal, tidsåtgång och material
som behövs för genomförandet av studien och att dessa
kostnader täcks av sponsorn och inkluderas i avtalet.

Avtalsprojektet - Stöd vid
kostnadsberäkning och
avtalsskrivande
Ett avtalsprojekt där Gothia Forum deltagit har genomförts
inom Kliniska Studier Sverige. Syftet är att underlätta och
förkorta avtalsprocessen för forskare, klinik och industri.
Resultatet av projektet i form av en avtalsprocess och olika
dokument (t.ex. checklista för kostnadsberäkning) finns på
avtalsprojektet.se.
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Avancerade terapiläkemedel
Avancerad terapiläkemedel (Advanced Therapy Medicinal
Product, ATMP) är en del av regenerativ medicin. ATMP
kan i sin tur delas upp i fyra klassificeringar: Genterapi,
Cellterapi, Vävnadsterapi samt kombinerad ATMP.
Regelverket kring ATMP är utformat av European
Medicines Agency (EMA). Vid utvecklande av ATMP kan
man få råd av Läkemedelsverket men rekommenderat är att
ta kontakt direkt med EMA.
Sverige genomför just nu en stor nationell satsning inom
området. För att läsa om vad som händer inom området
ATMP i Sverige besök hemsidan www.atmpsweden.se.
Det nationella arbetet har resulterat i en regulatorisk guide
samt en rad stöddokument för att utföra en klinisk studie.
SU: Ett center för ATMP har etablerats för att kunna ge stöd
till forskare samt bereda vägen in för marknadsgodkända
ATMP i sjukvården.
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Kliniska studier med medicintekniska
produkter
Vad är en medicinteknisk produkt?
Begreppet medicintekniska produkter innefattar ett mycket
brett område av produkter som är avsedda att användas inom
alla former av hälso- och sjukvård. Hit hör allt från enkla
produkter som plåster och stetoskop till stora avancerade
system som till exempel magnetkameror och kirurgiska
robotar samt digitala beslutstöd så som appar. När en
produkt är CE-märkt innebär det att produkten
överensstämmer med regelverkets krav.
Generellt ansvarar verksamhetschefen för att endast ”säkra
och medicinskt ändamålsenliga medicintekniska produkter”
används (d.v.s. CE-märkta eller likvärdiga egentillverkade),
att de är korrekt installerade och att personalen har adekvat
utbildning och följer de instruktioner som finns. Se mer i
SOSFS 2008:1, www.socialstyrelsen.se.
Följande definition av medicintekniska produkter finns i
artikel 2.1 i förordning 2017/745.
"Medicinteknisk produkt: instrument, apparat, anordning,
programvara, implantat, reagens, material eller annan artikel
som enligt tillverkaren är avsedd att, antingen separat eller i
kombination, användas på människor för ett eller flera av
följande medicinska ändamål, nämligen
•

diagnos, profylax, övervakning, prediktion, prognos,
behandling eller lindring av sjukdom,

•

diagnos, övervakning, behandling, lindring av eller
kompensation för en skada eller
funktionsnedsättning, undersökning, ersättning eller
ändring av anatomin eller av en fysiologisk eller
30
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patologisk process eller ett fysiologiskt eller
patologiskt tillstånd,
•

tillhandahållande av information genom
undersökning in vitro av prover från
människokroppen, inklusive donationer av organ,
blod och vävnad,

och som inte uppnår sin huvudsakliga, avsedda verkan i eller
på människokroppen med hjälp av farmakologiska,
immunologiska eller metaboliska medel, men som kan
understödjas i sin funktion av sådana medel.”
Följande produkter ska också anses vara medicintekniska
produkter:
•
•

•

Produkter avsedda för befruktningskontroll
eller fertilitetsstöd.
Produkter särskilt avsedda för rengöring,
desinficering eller sterilisering av de
produkter som avses i artikel 1.4 och sådana
som avses i första stycket i denna punkt."
Artikel 1.4 i förordning 2017/745 innebär
att punkten närmast ovan refererar till
produkter avsedda för rengöring,
desinficering eller sterilisering av följande
kategorier:
− medicintekniska produkter
− tillbehör till medicintekniska
produkter
− produkter som listas i bilaga XVI
− produkter avsedda för
befruktningskontroll eller
fertilitetsstöd
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Varför görs kliniska studier med
medicintekniska produkter?
En tillverkare ska kunna visa att deras medicintekniska
produkt är säker och har de egenskaper som anges. För att
visa detta kan en klinisk prövning behöva göras. Kliniska
prövningar kan även göras av andra anledningar tex som ett
led i produktutvecklingen. Ansökan om kliniska studier med
medicintekniska produkter ska göras till Läkemedelsverket
för flera olika typer av studier. Behöver du hjälp med att veta
om en planerad prövning kräver ansökan eller anmälan till
Läkemedelsverket kontakta Läkemedelsverket eller Gothia
Forum.

Olika typer av studier och
verifieringar av medicintekniska
produkter
Utvecklingen av medicintekniska produkter följer inte
samma linjära process som för utveckling av läkemedel med
olika faser av studier utan är mer en iterativ form av
utveckling. Inom utvecklingen behövs kunskap från vården
och användarna. Det gäller vid bland annat riskanalys,
behovsanalys, test av användbarheten (usability testing) och
för kliniska prövningar. Usability-test utförs under faktiska
eller simulerade förhållanden, vanligtvis före användning på
faktiska patienter. Användbarhetsdata kan även ingå i
kliniska prövningar. Det är viktigt att identifiera vilken typ
av studie man avser genomföra då regelverk och standarder
skiljer sig åt vid genomförandet av en klinisk prövning och
test av användbarheten. Likaså skiljer sig regelverken åt då
det gäller genomförande av olika typer av kliniska
prövningar (t.ex. prövning med CE-märk produkt eller med
en produkt som inte är CE-märkt).
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Vad gäller vid egentillverkad
medicinteknisk produkt?
En egentillverkad medicinteknisk produkt är en
medicinteknisk produkt som en vårdgivare har tagit ansvar
för som tillverkare och som konstruerats och tillverkats för
att uteslutande användas i den egna verksamheten. I
begreppet ingår även befintliga medicintekniska produkter
som har modifierats eller flera medicintekniska produkter
som har kombinerats på ett nytt sätt som inte var avsett av
den ursprungliga tillverkaren. Egentillverkad medicinteknisk
produkt omfattas inte av Läkemedelsverkets föreskrifter som
reglerar medicintekniska produkter, utan regleras av
Socialstyrelsens föreskrifter (2008:1) om användning av
medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården.
Generellt ska egentillverkade medicintekniska produkter (i
tillämpliga delar) uppfylla de krav som ställs på CE-märkta
medicintekniska produkter. För egentillverkade
medicintekniska produkter ska det finnas en ”försäkran om
överensstämmelse” underskriven av verksamhetschefen för
den verksamhet där produkten ska användas. Underskriften
innebär att verksamhetschefen försäkrar att all
dokumentation finns på plats, motsvarande dokumentationen
för CE-märkning. En egentillverkad medicinteknisk produkt
får inte överlåtas till annan verksamhet.
Egentillverkning kommer att regleras av de nya regelverken
2017/745 (MDR) och 2017/746 (IVDR) från 26 maj 2021
respektive 26 maj 2022. Där tillkommer några nyheter:
•

Produkten får inte överlåtas till annan
juridisk enhet (istället för verksamhet)
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•

Egentillverkning får inte göras om avsedd
patientgrupps särskilda behov kan
tillgodoses på motsvarande prestandanivå
med en likvärdig befintlig medicinteknisk
produkt på marknaden.

Lagändringar för att förtydliga ansvaret runt egentillverkade
medicintekniska produkter är planerade.
SU: Medicinsk Fysik och Teknik (MFT) arbetar med att ta
fram en process för egentillverkning som ska fungera som
stöd till verksamhetschefer.

Ny lagstiftning rörande
medicintekniska produkter
Två nya EU-förordningar har tagits fram för att successivt
ersätta de nuvarande tre direktiven. Syftet med de antagna
förordningarna är att fastställa ett kraftfullt, öppet,
förutsebart och hållbart regelverk för medicintekniska
produkter och som garanterar en hög hälso- och
säkerhetsnivå och stöder innovation. Förordningarna gäller
direkt som lag i Sverige.
De nya förordningarna, förordningen om medicintekniska
produkter (MDR) och förordning om medicintekniska
produkter för in vitro-diagnostik (IVDR), kommer att gälla
parallellt med den tidigare lagstiftningen under en period på
tre (MDR) respektive fem år (IVDR) från och med maj
2017. OBS! P.g.a. Covid-19 pandemin skjuts verställandet
av MDR upp ett år till 26 maj 2021.
Exempel på områden som ändrats och som rör klinisk
forskning är:
•

Viss förändring av definition av medicintekniska
produkter
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Uppdatering av regler rörande kliniska prövningar
Förändring av anmälningsprocessen för
genomförande av kliniska studier
• Fler studier kommer att behöva anmälas till
Läkemedelsverket/EMA.
Kompletterande nationell lagstiftning till förordningarna om
medicinteknik är på gång.
•

GCP för medicinteknik, ISO 14155, kommer också
uppdateras för att vara samstämmig med förordningarna.

Säkerhetsrapportering
medicintekniska produkter
I kliniska prövningar med medicintekniska produkter som
kräver tillstånd från Läkemedelsverket ska alla allvarliga
avvikande händelser (SAE) och produktdefekter som kunde
ha lett till en allvarlig avvikande händelse rapporteras till
Läkemedelsverket under studiens gång. Mer information
finns i MEDDEV 2.7/3 revision 3 och ISO 14155 kap 6.4,
8.2.5 och 9.8.

Hur får man tag i ISO-standarder?
SKR prenumererar på ett stort antal ISO-standarder
däribland ISO14155:2011. Dessa kan hämtas kostnadsfritt
från SIS, Swedish Standards Institute, för användande av
personal inom VGR. Standarderna kan även nås via
medicinska biblioteket.
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Användbara länkar
>> ”Vägledning vid genomförandet av kliniska studier” (Insidan SU)
>> ”Regler och rutiner för forskningsprojekt inom SU” (SD 72/2012) (Insidan SU)
>> Projektdatabasen FoU i VGR (researchweb.org)

Generellt om kliniska studier
>> Kliniska Studier Sverige (kliniskastudier.se)
>> Helsingforsdeklarationen (wma.net)
>> Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (riksdagen.se)
>> Etikprövningsmyndigheten (etikprovningsmyndigheten.se)
>> Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (oredlighetsprovning.se)
>> Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (lof.se)
>> Läkemedelsförsäkringen (lff.se)
>> Hälsoekonomi (TLV.se)
>> registerforskning.se
>> ATMP Sweden (atmpsweden.se)
>> Apotekarsocietetens mallar (apotekarsocieteten.se)
>> Mallar för planering och genomförande av kliniska studier (gothiaforum.com)

Läkemedelsprövningar
>> The International Council for Harmonisation of Technical Requirements for
Pharmaceuticals for Human Use (ich.org)
>> Guideline for Good Clinical Practice (ich.org)
>> Läkemedelsverket - Klinisk prövning av läkemedel för människor
(lakemedelsverket.se)
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>> Läkemedelsverkets föreskrifter om kliniska läkemedels-prövningar på människor;
LVFS 2011:19 (lakemedelsverket.se)
>> EU-gemensam förordning (536/2014) (eur-lex.europa.eu)
>> Avtal och mallar för kliniska prövningar (lif.se)
>> Avtalsprojektet (avtalsprojektet.se)

Kliniska studier med medicintekniska produkter
>> Läkemedelsverket - Klinisk prövning Medicinteknik (lakemedelsverket.se)
>> SOSFS 2008:1, (socialstyrelsen.se)
>> Förordning 2017/745 (eur-lex.europa.eu)
>> Förordning 2017/746 (eur-lex.europa.eu)
>> Klinisk prövning av medicintekniska produkter - God klinisk praxis (ISO
14155:2011)(sis.se)
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