
 
 
 
 

   
 

Verksamhetsberättelse, sektionen för 
kliniska studier, 2020 
 

Verksamhetsberättelsen omfattar perioden mellan respektive års årsmöten, dvs från den 15 november 
2019 till den 14 november 2020. 
 
Medlemmar 
Antalet medlemmar var 1007 stycken den 26e oktober 2020. Motsvararande tid 2019 (3 oktober) var 
antalet medlemmar 1131 stycken.  
 
Styrelse och övriga funktionärer 
Ordförande:  
Karin Leire, Permobil, Kista 
 
Ledamöter: 
Ingegerd Dalfelt, Dalfelt Clinical Trials Consultancy, Lund  
Fredrik Hansson, CTC Clinical Trial Consultants, Uppsala  
Suzanne Kilany, Astellas Pharma, Kastrup  
Marja-Liisa Lammi Tavelin, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå  
Lena Liliebladh, PRA Health Sciences, Lund  
Louise Lunt, Läkemedelsverket, Uppsala 
Erik Rein-Hedin, CTC Clinical Trial Consultants, Uppsala 

Tina Wolmeryd, Västra Götalandsregionen, Göteborg  
Anna Christiansson, Västra Götalandsregionen, Göteborg 
 
Adjungerade ledamöter: 
Hanna Rickberg, Läkemedelsakademin, Stockholm 
 

Ledamöter/suppleanter i fullmäktige: 
Karin Leire och Marja-Liisa Lammi Tavelin som ordinarie ledamöter. Suzanne Kilany, Anna Christiansson, 
Fredrik Hansson, Tina Wolmeryd, Lena Liliebladh, Ingegerd Dalfelt, Louise Lunt, Erik Rein-Hedin och Sara 
Zarjam som suppleanter. 
 
Valberedning (sammankallande): 
Terese Brunsell 
 
Valberedning (ledamöter): 
Anders Hellgren 
Eva Adås 
 
 
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. 

 

Verksamheten 2020 har varit kraftigt påverkad av covid-19 pandemin i form av färre nätverksaktiviteter på 

plats i vårt hus på Wallingatan, men med ett stort uppsving i deltagande på våra digitala aktiviteter.  

 

Under året har styrelsen haft 5 styrelsemöten. Därutöver har styrelsen haft ett dygns planeringskonferens i 

början av verksamhetsåret.  
 

 
Genomförda aktiviteter 
Aktiviteter som genomförts, samarrangemang med sektioner eller andra 
 

Aktivitet Datum Antal fysiska 
deltagare 

Antal online-
anmälningar 

ATMP i Sverige – vad händer? 
 
Etiska aspekter vid informerat samtycke 
 
Temadag Kvalitet: Kliniska Studier 
 
MDR, kliniska studier 
 
Virtuella kliniska prövningar 
 

2019-11-05 
 

2019-11-14 
 

2020-03-17 
 

2020-04-24 
 

2020-10-20 

13 
 

31 
 

- 
 

- 
 

- 

ej streamad 
 

ej streamad  
 

64 
 

90 
 

120 

 
Inspelningen finns tillgänglig under ’Inspelade aktiviteter’ vilket man når som inloggad på 
Apotekarsocietetens hemsida. Den nya tekniken har möjliggjort vida spridning av viktig information till 
sektionens medlemmar.  
 
Sektionens generiska mallar för kliniska studier är fortsatt välanvända och har under året uppdaterats för 
att möta gällande krav och riktlinjer. 
 
Stipendier 
Ett stipendium på max 5000 kronor att användas till en kurs/temadag anordnad av Läkemedelsakademin 
eller Apotekarsocieteten/Sektionen för kliniska studier delas varje år ut av sektionen. Stipendiet är instiftat till 
Bert Erstrands minne och kan sökas av medlem i sektionen. 
Bert Erstrandstipendie 2020 delades ut till Kristina Wigsten från Stockholm.  
 
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. Stipendiaten för 2020 har vid skrivandet av denna verksamhetsberättelse ännu ej utsetts. 

Prövningen och Q & A 

Sektionens medlemstidning Prövningen kommer ut med tre till fyra nummer årligen. I år blev det tre vanliga 
nummer och ett specialnummer för covid-19. 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 sex redaktörerna är Suzanne Kilany, Karin 
Johansson, Ann-Catrin Petersson Olmås, Lena Bossmar, Ida Jacobs, Kajsa Hammarström, Eva Adås och 
Lina Nordahl. 
 

Samarbete med Läkemedelsakademin 
Styrelsen arbetar aktivt tillsammans med Läkemedelsakademin för att definiera behov, delta i projektteam 
och föreläsa/identifiera föreläsare till utbildningar.  
 
 
 
Karin Leire 
 
Stockholm 27 oktober 2020 
Ordförande i sektionen för kliniska studier 
  

 


