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Välkomna på ”Nationell konferens om kliniska studier” som i år kommer att hållas 
på Clarion Hotel Malmö Live 6-7 februari 2019. 
  
Konferensen arrangeras av Kliniska Studier Sverige/Vetenskapsrådet och vänder sig till dig som arbetar 
med kliniska studier inom hälso- och sjukvård, tandvård, akademi och industri samt till dig som är 
patient. Konferensen vänder sig också till dig som är chef, tjänsteperson eller politiker med ansvar för 
hälso- och sjukvård och forskning. 
  
Temat för årets konferens är ”Värdet av kliniska studier” och temat kommer att belysas utifrån 
perspektiven samhälle/medborgare, hälso- och sjukvård, akademi och industri.  
  
Några exempel på frågeställningar som kommer att belysas under konferensen är: 
  

• Vilka värden skapar kliniska studier och för vem? 
• Hur skapar vi rätt förutsättningar för kliniska studier i hälso- och sjukvården? 
• Hur får vi fler uppdragsstudier förlagda i Sverige? 
• Hur tar vi tillvara på patienternas kunskaper i forskning och innovation? 
• Hur vässar Sverige arbetet inom Life Science? 

  
Årets regionala värd är Kliniska studier Sverige -Forum Söder, som är en stödstruktur för alla forskare i 
regionen. Vi kommer att finnas på plats bland utställarna för att svara på frågor och berätta om vår 
verksamhet. 
https://sodrasjukvardsregionen.se/kliniskastudier/  
  
Kliniska studier Sverige är ett samarbete mellan de 6 olika sjukvårdsregionerna i landet och 
Vetenskapsrådet, som syftar till att öka, förbättra och underlätta klinisk forskning i Sverige. 
  
Klinisk forskning är nödvändig för att vi skall kunna upprätthålla och utveckla evidensbaserade och 
innovativa behandlingsmetoder samt ge patienterna tidig tillgång till dessa samt tillgång till nya 
läkemedel. Vidare skapas gynnsamma miljöer för högkvalitativ utbildning, akademisk forskning, 
attraktiva arbetsplatser, näringslivsutveckling och nya arbetstillfällen. Därför måste vi bli en attraktiv 



region och ett attraktivt land för industrin att förlägga uppdragsstudier i. För att nå hit behöver vi 
gemensamt diskutera förutsättningar, utmaningar och framgångsfaktorer samt ta del av varandras 
erfarenheter. Tillsammans är vi starka och kan göra skillnad.  
  
Bland våra talare möter ni: 
Peter Asplund, sektionschef för Kliniska forsknings- och utvecklingsenheten, biträdande 
verksamhetschef Blod och Tumörsjukdomar, Akademiska sjukhuset, Uppsala. 
Enheten är ledande i Sverige på integration av både akademiska studier och uppdragsstudier i den 
kliniska verksamheten. De har utvecklat en modell som tydligt illustrerar hur man skapar utrymme för 
klinisk forskning och just nu pågår 130-140 kliniska studier i olika faser inom onkologi, hematologi och 
onkologisk endokrinologi.  
Aleksander Giwercman, ReproUnion, överläkare, professor i andrologi, Reproduktionsmedicinskt 
centrum, Skånes universitetssjukhus 
ReproUnion är ett gränsöverskridande samarbete inom reproduktionsmedicin mellan Sverige och 
Danmark som är världsledande i att övervinna infertilitet. 
Susanna Axelsson, generaldirektör Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU). 
  
Ni kan även läsa mer om programmet på hemsidan, där du även kan göra din anmälan: 
https://konferens.kliniskastudier.se/ 
  
Stort tack till vår bidragsgivare SweLife, SLL och Region Skåne 
Bland utställarna hittar ni: IQVIA, Novartis, Roche AB, IRW Consulting, Researchweb, EDC Scandinavia, 
Medicase, Link2Trials, Akademiska, Marken och Medeon 
  
Har du frågor om konferensen, kontakta: Matilda Almgren: matilda.MA.almgren@skane.se  
  
Hoppas att vi ses i februari! 
Ulf Malmqvist, nodföreståndare Kliniska Studier Sverige - Forum Söder. 
Chris Heister, ordförande Kommittén för kliniska studier, Vetenskapsrådet. 
  
  
  


