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Hvorfor?
Slå inn åpne dører?

Dere er sannsynligvis her fordi dere har ønske om å delta i eller være 
ansvarlig for forskerinitierte kliniske studier

..og det er bra 

Motivasjonen kan likevel være forskjellig – og det er også greit!
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Kliniske studier

Økonomi

Retningslinjer

Møteopplevelser

Livskvalitetsmålinger

(PROM)

???

Personlige erfaringer

Hvorfor klinisk forskning; resultat  endret behandling?
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Akademiske studier  Industrifinansierte studier
Ingen motsetning!

• de samme normer og regler
• de samme krav til etiske vurderinger og vitenskapelig etterrettelighet

men…

• ulike kliniske problemstillinger?
• ulike pasientgrupper?
• ulik design?
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Ulik motivasjon?
• markedsføringstillatelse av medikament etter lang utviklingstid

• bruk av eksisterende medikamenter i nye kliniske situasjoner
• Viagra – hjertemedisin med ereksjon som bivirkning

• …

• utfordrende klinisk problemstilling

• ønske om forfatterskap/phd fast stilling

• inspirasjon, faglig /klinisk nysgjerrighet, hjelpe en venn

• …. og svært mange andre grunner



Ny, nyttig, nyttiggjort

• litt slitt, men fortsatt gjeldene…

• mange medikamenter og andre metoder kan framstå som nye, 
lovende og spennende

• må testes ut i robuste studier i relevante pasientpopulasjoner for å 
avklare om behandlingen/metoden er nyttig

• MÅ implementeres i helsetjenesten for å bli nyttiggjort
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Forskerinitierte kliniske studier
• ta utgangspunkt i en klinisk problemstilling? 

• løse et problem vi møter i klinisk praksis?

• tilpasse behandlingen til den «virkelige» pasienten
• med comorbiditet
• høy alder
• andre forhold som ofte medfører eksklusjon fra industrifinansierte studier

• ønske om at kliniske studier er et behandlingstilbud?

• ønske om at mange flere pasienter i helsetjenesten skal behandles i 
kliniske studier
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Negative studier
• kan være vel så viktige som positive studier for det medisinske samfunn

• ofte en finansiell nedtur for industrifinansierte studier

• negative COVID-19 studier; særdeles viktig  resultat

• unngå (kostbar) behandling med potensielle bivirkninger – uten effekt

patients with primary HNSCC treated with Aranesp
had significantly poorer tumor control after radiotherapy.
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Hvorfor en handlingsplan nå?



En bærekraftig 
helsetjeneste
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Bedre og tryggere 
pasientbehandling

Mål

Flere nyttige kliniske behandlingsstudier

Økt tilgang til ny 
behandling

Flere pasienter deltar i kliniske studier

Utvikling av 
helsenæringen 

Formål



Klinisk forskning  - en integrert 
del av behandlingstilbudet
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• Persontilpasset medisin tvinger frem integrering 

• Krever ledelsesforankring

• Krever endring i tankesett og kultur

• Krever endring i prioriteringer 

• Krever indikatorer for kliniske studier, rapportering og oppfølging 

• Pasienter må få informasjon om kliniske studier

• Det må tilrettelegges for enklere samtykke

• Finansieringsordninger og regelverk må understøtte utviklingen



Øke samarbeidet 

• Partnerskap mellom industri og tjenesten 

• NorCRIN "En vei inn" – NorTRIALs

• League tabell

• Nye metoder sikrer innføring i hele pasientpopulasjonen

• Nasjonalt, nordisk og internasjonalt samarbeid

• KlinBeForsk,  Kommunenes Strategiske Forskningsorgan

• Nordic Trial Alliance (ECRIN), Nordic-NECT 

(Nordic early clinical trials), Nordic PedMed

• Norske satelittstudier – sende norske pasienter til utlandet 

ved behov

• Horisont Europa
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Hvorfor akademisk forskning?
• nødvendig for å kunne gi optimalisert behandling

• nyttig for helsetjenesten

• morsomt, utviklende og givende for oss som er involvert

• arbeide sammen, be om og ta i mot veiledning og hjelp
 svært gode forutsetninger for spennende og nyttige kliniske studier 
av høy kvalitet

Lykke til!                      


