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Föreningens styrelse 

Karin Leire, ordförande, Permobil, Kista  

Katarina Berndtsson Blom, Ladulaaskliniken, Borås  

Ingegerd Dalfelt, PRA Health Sciences, Lund  

Fredrik Hansson, CTC Clinical Trial Consultants AB, Uppsala  

Suzanne Kilany, Astellas Pharma A/S, Kastrup  

Marja-Liisa Lammi Tavelin, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå  

Lena Liliebladh, PRA Health Sciences, Lund  

Lisbeth Norlander, ApoEx, Lund  

Johanna Nurbo, Läkemedelsverket, Uppsala  

Cecilia Roos, Sanofi AB, Stockholm  

Tina Wolmeryd, Västra Götalandsregionen, Göteborg  

Anna Christiansson, Västra Götalandsregionen, Göteborg (adjungerad)  

Hanna Rickberg, Läkemedelsakademin, Stockholm (adjungerad) 

Marie Eklund, Läkemedelsakademin, Stockholm (adjungerade) 

 

Föreningssekretariatet/Medlemssupport 

Stort tack till Frida Wallentin som bistått med administrativ support på ett utomordentligt sätt. 

Valberedningen 

Sammankallande Louise Lunt 

Ledamot   Anders Hellgren 

Ledamot  Helena Lindberg 

Medlemmar 

Idag (2017-10-16) har sektionen 1063 registrerade medlemmar (det var 1058 medlemmar vid 

samma tidpunkt 2016). Våra medlemmar är främst verksamma inom kliniska studier av 

läkemedel och medicintekniska produkter och anställda inom industrin, konsultbolag (såsom 

CRO), akademi, apotek eller landsting. Vi har också studerande och pensionärer som 

medlemmar. 

Styrelsearbetet 

Sektionens vision är att främja utvecklingen och höja kompetensen inom området kliniska 

studier och vara en mötesplats för personer med professionellt intresse för kliniska studier 

som verktyg för att utveckla t.ex. läkemedel, medicintekniska produkter, functional food och 

diagnostika. Sektionen vill också generellt öka medvetenheten om och förståelsen för kliniska 

studiers centrala roll i den medicinska utvecklingen. 

I enlighet med sektionens vision och verksamhetsplan för 2017 har styrelsen initierat/startat 

upp och/eller genomfört följande aktiviteter:  

• Anordnat en nätverksträff i Stockholm i maj. 
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• Regionala arbetsgrupperna i Lund och Göteborg har anordnat två respektive en 

nätverksträff  

• Utgivit 3 nummer av Prövningen 

• Uppdaterat de generiska mallarna 

• Startat en Facebooksida för sektionen (Apotekarsocieteten – kliniska studier) 

• De remisser styrelsen kommenterat är: 

o DS 2016:46 – En ny organisation för etikprövning av forskning 

o Distribution av prövningsläkemedel (tillägg till apoteksmarknadsutredningen), med 

besök av handläggaren på vårt styrelsemöte för direkta inspel 

o SOU 2017:10 - Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning 

o SOU 2017:40  - ”För dig och för alla” delbetänkandet av utredningen om regleringen 

av biobanker 

o SOU 2017:53 – Delbetänkande av utredningen om samordning av utveckling för god 

och nära vård 

o Dir. 2016-45 – Översyn av regelverken för forskningsetik och gränsområdet mellan 

klinisk forskning och hälso- och sjukvård 

o SOU 2017:48 - Kunskapsbaserad och jämlik vård förutsättningar för en lärande hälso- 

och sjukvård 

 

Under året har styrelsen haft 10 styrelsemöten, varav 5 var telefonmöten. Dessutom har 

styrelsen haft en heldags planeringskonferens inledd med en middag på kvällen och 

övernattning. 

Rollfördelning i styrelsen 

Roll/Funktion/Ansvar Styrelseledamot/Styrelseledamöter 

Ordförande Karin Leire 

Vice Ordförande Cecilia Roos 

Sekreterare Lena Liliebladh och Tina Wolmeryd 

Prövningen (Huvudredaktör) Suzanne Kilany 

Q & A ansvarig Cecilia Roos 

Stipendiatansvarig Ingegerd Dalfelt 

Extern kommunikation Anna Christiansson 

Medlemshantering Katarina Berndtsson-Blom 

Remissgruppering Marja-Liisa Lammi Tavelin, Ingegerd Dalfelt, Johanna Nurbo 

och Fredrik Hansson   

Utbildningar/ temadagar 

Styrelsen har i samarbete med medlemmar och Läkemedelsakademin utarbetat, arrangerat 

och/eller varit delaktig i följande aktiviteter: 

• E-learning om biobanker  

• Styrelsemedlemmar har bistått i planeringen av nya utbildningar/temadagar arrangerade av 

Läkemedelsakademin 

• Läkemedelskongressen (deltagit i planeringen) 

• Kvalitetsregister för forskning (deltagit i planeringen) 

• Nätverksträff i Stockholm med patientinformationen i fokus – 73 deltagare 

• Nätverksträff i Lund vid internationella Clinical Trials Day - Kliniska studier Sverige – 29 

deltagare 
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• Nätverksträff i Göteborg vid internationella Clinical Trials Day – 35 deltagare 

• Nätverksträff  - samverkan ger fler kliniska studier till Sverige – 35 deltagare 

• Nätverksträff i Lund ”Nya ICH-GCP – vad är det?” – 64 anmälda 

 

Vidare har Läkemedelsakademin utfört flera utbildningar under året som har sitt ursprung ur 

sektionen för kliniska studier såsom ’Grundkurs i klinisk läkemedelsprövning’. 

Planeringskonferens 

Den 16:e februari genomförde styrelsen den årliga planeringskonferensen. Syftet med denna 

mötesform var att styrelsen under lugnare former med mindre tidspress gavs möjlighet att 

diskutera framtida verksamheter. 

I år diskuterades aktiviteter och utbildningar för 2017 och 2018. 

Stipendier 

Ett stipendium på max 5000 kronor att användas till en kurs/temadag anordnad av 

Läkemedelsakademin eller Apotekarsocieteten/Sektionen för klinisk prövning delas varje år 

ut av sektionen. Stipendiet är instiftat till Bert Erstrands minne och kan sökas av medlem i 

sektionen. 

Bert Erstrandstipendie 2017 delades inte ut eftersom ingen sökte. 

I samband med att Sektionen för klinisk prövning inträdde i Apotekarsocieteten instiftades en 

fond. Ur denna utdelas en gång per år ett hedersstipendium till person som på olika sätt 

främjat utvecklingen inom klinisk prövning. Stipendiat för 2017 är Helena Lindberg, GCP 

inspektör på Läkemedelsverket, Uppsala.  

Prövningen och Q & A 

Sektionens medlemstidning Prövningen kommer ut med tre till fyra nummer årligen (år 2017 

blir det 3 nummer). Ambitionen är att belysa aktuella frågor inom kliniska studier, diskutera 

problemområden samt låta aktörer/experter och medlemmar komma till tals.  Sektionens 

medlemmar visar stort intresse för medlemstidningen. Styrelsen har fortsatt arbetet med att 

öka medlemmarnas engagemang att skriva i Prövningen. De åtta redaktörerna är Suzanne 

Kilany, Karin Johansson, Emma Larsson, Ann-Catrin Petersson, Lina Svenaeus, Christina 

Junvik, Eva Adås och Cecilia Roos. 

 

 

Stockholm den 16:e oktober 2017 

 

 

 

Karin Leire 

Ordförande, Sektionen för kliniska studier 


