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Informationsblad från Apotekarsocietetens sektion för kliniska studier december 2022

Året 2022 går mot sitt slut och som sig bör skall detta 
summeras och lärdomar skall dras. Vi inom sektionen 
har sett en god medverkan från våra medlemmar på 
de olika aktiviteter som genomförts i vår regi. Det ger 
oss en styrka att inför 2023 skapa ännu intressantare 
aktiviteter och sammankomster.

En lärdom som vi dragit är att våra aktiviteter som 
genomförs som hybrider, dvs. både som F2F och som 
virtuella har genomgående haft ett stort antal delta-
gare utanför de orter där aktiviteten satts upp. Vad vi 
måste bli bättre på under 2023 är att öka möjligheten 
till interaktiva diskussioner på ett sätt som idag har 
varit både bra och lite sämre. Glädjande är att vi tror 
på konceptet, då detta möjliggör och medför att kun-
skapen som förmedlas vid dessa tillfällen når ut till 
alla, obereonde av var man befinner sig.

Detta speglar också lite var kliniska studier är idag 
och kommer vara i framtiden, med ökad decentrali-
sering och möjligheten för patienter att vara med i 
studier även om man inte är inom det så kallade ”nor-
mala” upptagningsområdet för dessa. Det kommer 
också säkert reflekteras i att generaliserbarheten av 
den data som samlas in blir större och därmed också 
mer tillförlitlig i framför allt den tidiga utvecklingen 
av en produkt.

Vi som sitter i styrelsen för sektionen har alltid pla-
neringsdagar under januari månad där vi framförallt 
diskuterar vilka aktiviteter vi vill genomföra under 
det kommande året. Även om det finns mycket erfa-
renhet inom styrelsen avseende kliniska studier, så är 
vi helt övertygade om att det är ni, våra medlemmar, 
som besitter den breda kunskapen och det vill vi ta 
vara på mer under 2023. Därför ser vi gärna fram-
emot förslag från er på aktiviteter och vi tar också 
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Prövningen
gärna emot hjälp att genomföra dessa. Gå in på sek-
tionens sida där ni hittar mer information 

Avslutningsvis vill jag önska er alla ett gott slut på 
2022 och ett fantastiskt 2023. För att det skall kunna 
bli verklighet så krävs det att det blir ett slut på kri-
get mot Ukraina. Jag hoppas att även ni, som dagligen 
strider för detta, kommer att få ett 2023 som uppfyl-
ler det.

Fredrik Hansson, ordförande
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Sektionen för kliniska studier

Sektionen för kliniska studier har cirka 1  000 medlemmar
och är därmed den största sektionen inom Apotekar- 
societeten.

Sektionens vision är att främja utvecklingen och höja 
kompetensen inom området kliniska studier och vara  
en mötesplats för personer med professionellt intresse 
för läkemedel. Sektionen vill också generellt öka med-
vetenheten om och förståelsen för kliniska prövningars 
centrala roll i den medicinska utvecklingen.

Sektionen medverkar aktivt i diskussioner kring regel-
verket som styr den kliniska prövningsprocessen och blir 
därför ofta nyttjad som remissinstans för utredningar 
och förslag om föreskrifter som berör kliniska prövningar 
och godkännande av läkemedel.

Medlemmar
Medlemmarna är verksamma både inom sjukvård, 
industri, myndigheter och den akademiska världen till 
exempel som kliniska prövningsledare, forskningssjuk-
sköterskor, läkare, apotekare och har positioner inom 
olika myndigheter. 

Utbildning
I samarbete med Läkemedelsakademin anordnar vi 
även utbildningsaktiviteter som är mycket uppskattade, 
bland annat kurser i GCP samt temadagar för att främja 
fortbildning och debatt.

Inom sektionen finns lokala nätverk som anordnar 
möten med intressanta föreläsningar inom aktuella 
ämnesområden runt om i landet. Som medlem går du 
kostnadsfritt på dessa träffar.

Stipendier
Ett hedersstipendium delas årligen ut av sektionen till 
en person som på ett förtjänstfullt sätt bidragit till att 
främja klinisk prövning.

Ett stipendium instiftat till Bert Erstrands minne kan 
sökas av medlem i sektionen för att användas till en 
kurs/temadag anordnad av Läkemedelsakademin eller 
Apotekarsocieteten/Sektionen för kliniska studier. Detta 
uppgår till max 5 000 kronor och delas ut varje år. 

Generiska mallar
Vi har tagit fram generiska mallar som t.ex. mall för CV,
temperaturlogg, källdata samt signatur/delegationslogg
som kan användas i samband med kliniska prövningar.
Dessa mallar finns att hämta både på sektionens och 
LIF:s hemsida. Via Läkemedelsverkets och Kliniska  
Studier Sveriges hemsida finns länkar.

Tidskrifter
Sektionens informationsblad Prövningen utkommer med 
3-4 nummer per år och denna får du kostnadsfritt via  
e-mail liksom Apotekarsocietetens nyhetsbrev och  
nyhetsbrev från Läkemedelsvärlden.se. Du får också 
rabatt på böcker utgivna av Apotekarsocieteten.
Mer information finns på www.apotekarsocieteten.se

Redaktionen
Suzanne Kilany, suzanne.kilany@hotmail.com 
Karin Johansson, karin.ie.johansson@mhmail.se 
Ann-Catrin Petersson Olmås, 
ann-catrin.petersson.olmas@vgregion.se
Eva Adås (frågor och svar), eadas@its.jnj.com 
Victoria Niclasson (frågor och svar), Victoria.niklasson@hotmail.com 
Sitaf Jumaa (frågor och svar), SJumaa@ITS.JNJ.com
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Uppsala
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Prövningen sammanfattar nyheter från

Nytt från Läkemedelsverket 

Nationella mallar för CTR publicerade
Enligt den svenska Läkemedelsförordningen 
(2015:458) ska bl.a. dokumentation i den nationella 
delen (del II) av en klinisk prövningsansökan enligt 
förordning 536/2014 (Clinical Trials Regulation, 
CTR) vara på svenska. På Läkemedelsverkets hemsi-
da finns nu sex svenska mallar till hjälp för sponsorer 
som planerar att skicka in ansökan i Sverige. Mallarna 
bygger på de engelska förlagor som finns publicerade 
på EU-kommissionens hemsida (EudraLex – Volume 
10 (europa.eu)) och är översatta och anpassade till 
svenska förhållanden. Dokumenten är framtagna av 
Läkemedelsverket, Etikprövningsmyndigheten och 
Biobank Sverige i samarbete med de regionala no-
derna inom Kliniska Studier Sverige.

Information om ansökningsdokumentionen finns 
på: Ansöka om klinisk läkemedelsprövning enligt för-
ordning 536/2014 | Läkemedelsverket (lakemedels-
verket.se), och relevanta mallar finns att hitta under 
respektive rubrik.

Uppdaterad vägledning om säkerhetsrappor-
tering i kliniska prövningar av medicintekniska 
produkter och tillhörande rapporterings formulär
Nu finns en reviderad version av den EU gemen-
samma vägledningen MDCG 2020-10/1 Rev 1 som 
beskriver hur säkerhetsrapportering i kliniska pröv-
ningar av medicintekniska produkter ska gå till med 
tillhörande rapporteringsformulär 2020-10/2 Rev 1. 
Dokumenten finns tillgänglig på EU-kommissionens 
webbplats: 
MDCG 2020-10/1 Rev 1_Safety reporting in clinical 
investigations of medical devices under the Regula-
tion (EU) 745
MDCG 2020-10/2 Rev 1_Guidance safety report form

Den statliga utredningen ”Uppdrag att lämna förslag 
på åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för 
kliniska prövningar och en starkare life science sek-
tor”, näringsdepartementet, intervjuade Apotekarso-
cieteten ang bl a frågor som gäller Sveriges styrkor 
och svagheter som kliniskt prövningsland, utveck-
lingen under åren, stödsystemen som finns eller det 
finns behovs av och Apotekarsocietetens kompetens 
och roll i framtida utveckling. 

Utredningens syfte är  att kartlägga hur utveckling-
en för kliniska prövningar ser ut och identifiera vilka 
eventuella hinder och möjligheter som finns för att 
kliniska prövningar ska komma till stånd samt föreslå 
åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för kli-
niska prövningar, särskilt företagsinitierade läkeme-
delsprövningar. Uppdraget ska redovisas senast den 
15 mars 2023.

Bokstavsutredningen  
– Näringsdepartementets utredning om kliniska prövningar

https://www.lakemedelsverket.se/sv/tillstand-godkannande-och-kontroll/klinisk-provning/lakemedel-for-manniskor/provningsforordning-536-2014/ansoka-om-klinisk-lakemedelsprovning-enligt-forordning-536-2014
https://www.lakemedelsverket.se/sv/tillstand-godkannande-och-kontroll/klinisk-provning/lakemedel-for-manniskor/provningsforordning-536-2014/ansoka-om-klinisk-lakemedelsprovning-enligt-forordning-536-2014
https://www.lakemedelsverket.se/sv/tillstand-godkannande-och-kontroll/klinisk-provning/lakemedel-for-manniskor/provningsforordning-536-2014/ansoka-om-klinisk-lakemedelsprovning-enligt-forordning-536-2014
https://health.ec.europa.eu/system/files/2022-11/md_mdcg_2020-10-1_guidance_safety_reporting_en.pdf
https://health.ec.europa.eu/system/files/2022-11/md_mdcg_2020-10-1_guidance_safety_reporting_en.pdf
https://health.ec.europa.eu/system/files/2022-11/md_mdcg_2020-10-1_guidance_safety_reporting_en.pdf
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Vetenskapsrådet stödjer och utvecklar förut-
sättningarna för kliniska studier i Sverige. En 
viktig del i arbetet är att stödja det nationella 
samarbetet Kliniska Studier Sverige, som arbe-
tar med att förbättra förutsättningar att genom-
föra kliniska studier av hög kvalitet och bidra till 
att stärka Sverige som ett konkurrenskraftigt 
och attraktivt land att genomföra kliniska stu-
dier i. 

www.kliniskastudier.se i ny regi 
Kliniskastudier.se har nylanserats och samarbetet 
Kliniska Studier Sverige har tagit över ansvaret för 
webbplatsen från Vetenskapsrådet. Nylanseringen 
innebär ett nytt utseende och ett utökat innehåll i 
form av bland annat olika typer av mallar och check-
listor, liksom information om stödfunktioner som 
finns i de olika regionerna. Webbplatsen har också 
kompletterats med ett digitalt formulär för Kliniska 
Studier Sveriges tjänst för studieförfrågningar, Fea-
sibility Sweden, som underlättar för prövare och 
kliniker att svara på förfrågningar om studier går 
att genomföra i den svenska hälso- och sjukvården.  
www.kliniskastudier.se

Noderna bidrar i arbetet kring nationell rådgiv-
ning för hälsodata
Vetenskapsrådet har fått i uppdrag från regeringen att 
inrätta en rådgivande funktion för bättre nyttjande av 
hälsodata. Den nationella rådgivningen kommer att 
omfatta kunskapshöjande och koordinerande stöd 

Nationell samordning av kliniska studier

och därtill ska oklarheter och hinder kartläggas. Ve-
tenskapsrådet har beviljat medel till de sex noderna 
inom Kliniska Studier Sverige för att bidra i arbetet. 
De ska bland annat kartlägga regionalt forskningsstöd 
kopplat till hälsodata och registerforskning, samt bi-
dra till utredning av behov och nationell samordning 
på området. Noderna ska också delta i det löpande 
arbetet via en gemensam arbetsgrupp samt uppdate-
ra kliniskastudier.se med relaterad information. Läs 
mer om Vetenskapsrådets uppdrag: https://www.
vr.se/aktuellt/nyheter/nyhetsarkiv/2022-04-06-ve-
tenskapsradet-etablerar-nationell-radgivning-for-
halsodata.html

Nationell konferens för kliniska studier, 4-5 maj 
i Göteborg
Den 4-5 maj 2023 är det dags för femte upplagan av 
Nationell konferens för kliniska studier, som arrang-
eras av Kliniska Studier Sverige, med stöd av Veten-
skapsrådet. Konferensen är en mötesplats för dig 
som vill medverka till att stärka förutsättningar för 
kliniska studier i svensk hälso- och sjukvård. Preli-
minärt program och anmälan kommer inom kort på: 
https://kliniskastudier.se/nationell-konferens-for-
kliniska-studier

Missa inget viktigt 
Registrera dig för att prenumerera på nyheter och ka-
lenderaktiviteter på: 
https://www.kliniskastudier.se/prenumerera.html

Prövningen sammanfattar nyheter från

https://www.kliniskastudier.se
https://www.vr.se/aktuellt/nyheter/nyhetsarkiv/2022-04-06-vetenskapsradet-etablerar-nationell-radgivning-for-halsodata.html
https://www.vr.se/aktuellt/nyheter/nyhetsarkiv/2022-04-06-vetenskapsradet-etablerar-nationell-radgivning-for-halsodata.html
https://www.vr.se/aktuellt/nyheter/nyhetsarkiv/2022-04-06-vetenskapsradet-etablerar-nationell-radgivning-for-halsodata.html
https://www.vr.se/aktuellt/nyheter/nyhetsarkiv/2022-04-06-vetenskapsradet-etablerar-nationell-radgivning-for-halsodata.html
https://kliniskastudier.se/nationell-konferens-om-kliniska-studier
https://kliniskastudier.se/nationell-konferens-om-kliniska-studier
https://www.kliniskastudier.se/prenumerera.html
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Biobank Sverige har publicerat en engelsk infor-
mationssida gällande kliniska prövningar som 
innefattar biobanksprov. Syftet är att bidra till 
ökad kännedom av processen för ansökan i Sve-
rige inför nästa års breda införande av CTIS.

Tidigare i år lanserade Biobank Sverige en samlings-
sida med information om kliniska prövningar enligt 
EU:s nya regelverk. Informationen som syftar till att 

förenkla processen för sponsor har nu översatts till 
engelska och resulterat i nya informationssidor. För-
hoppningen är att detta ska bidra till att fler kan ta 
del av aktuell information inför att biobanksprov ska 
användas vid klinisk prövning. 

För information på engelska om kliniska prövningar, 
besök: https://biobanksverige.se/en/research/clini-
cal-trials/ 

Informationssidor på engelska för kliniska prövningar som 
innefattar biobanksprov

Ny mall på svenska för kliniska prövningar av läkemedel 
som innefattar biologiska prov

Nytt från Biobank Sverige

EU:s nya ansökningsprocess för kliniska pröv-
ningar av läkemedel enligt CTR ställer krav på 
dokumentation. Nu finns en mall på svenska 
som ska underlätta för sponsor i samband med 
ansökningar om kliniska prövningar av läke-
medel som innefattar humanbiologiska prov i 
Sverige.

Läkemedelsverket publicerade nyligen ett fler-
tal svenska mallar för del II av ansökan om klinisk 
prövning av läkemedel. Bland dessa återfinns en ny 
svensk motsvarighet till dokumentet ”Compliance 
with applicable rules for biological samples” som ti-
digare tagits fram av EU Clinical Trials Expert Group. 
Den svenska versionen är framtagen i samverkan 
mellan Läkemedelsverket, Biobank Sverige och Etik-
prövningsmyndigheten och är tänkt att underlätta 
processen för kliniska prövningar av läkemedel som 
innefattar biologiska prov.

Kravet på att alla ansökningar om klinisk prövning 
ska skickas in i den nya ansökningsportalen CTIS bör-
jar att gälla den 31 januari 2023 men redan nu har 
många sponsorer ansökt enligt EU:s nya processer, där 
avsaknaden av en svensk mall inneburit utmaningar 
både för sökande och utredare:

– Mallen på svenska har varit väldigt efterfrågad av 
sponsorer som vill ansöka enligt den nya processen 
för kliniska prövningar av läkemedel. Tidigare har alla 
fått skapa sina egna svenska dokument för att leva upp 
till svensk lagstiftning som reglerar vilken dokumenta-
tion som ska skickas in på svenska. Den nya mallen kan 
därför ses som ett viktigt hjälpmedel för sponsorer att 

få med relevant information i ansökan och minska be-
hovet av kompletteringar, säger Hanna Schierbeck, na-
tionell samordnare för Biobank Sverige.

Mallen på svenska som heter ”Följsamhet med reg-
ler för hantering av biologiska prov” finns tillgäng-
lig på Läkemedelsverkets webbplats men också som 
en direktlänk nedan:

Följsamhet med regler för hantering av biologis-
ka prov (lakemedelsverket.se)

Läs mer om nya mallen: https://biobanksverige.se/
nu-finns-en-mall-pa-svenska-for-kliniska-provningar-
av-lakemedel-som-innefattar-biologiska-prov/ 

https://biobanksverige.se/en/research/clinical-trials/
https://biobanksverige.se/en/research/clinical-trials/
https://biobanksverige.se/nu-finns-en-mall-pa-svenska-for-kliniska-provningar-av-lakemedel-som-innefattar-biologiska-prov/
https://biobanksverige.se/nu-finns-en-mall-pa-svenska-for-kliniska-provningar-av-lakemedel-som-innefattar-biologiska-prov/
https://biobanksverige.se/nu-finns-en-mall-pa-svenska-for-kliniska-provningar-av-lakemedel-som-innefattar-biologiska-prov/
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Inspelade aktiviteter
Här finns några av de aktiviteter som Apotekar-
societeten genomfört. Som medlem kan du logga 
in och få tillgång till fler inspelade aktiviteter och 
livesändningar från Apotekarsocieteten. 

ATMP i pipeline och i vården – aktuell lägesbild
31 mars 2022
Aktuell lägesbild när det gäller godkännanden av ATMP 
och introduktion i vården.

Temadag för forskningssjuksköterskor och forsknings-
stödjande personal
17 mars 2022
Nationella nätverket presenterar ett axplock ur kompe-
tensutvecklingsmöjligheter för forskningssjuksköterskor 
och forskningsstödjande personal i Sverige.

Nya vacciner mot covid-19 på väg – om vad vi har lärt 
och aktuell forskning
21 januari 2022
Björn Eriksson berättar om covid-19-vacciner i olika 
faser av godkännandeprocessen och Mattias Forsell 
berättar om sin och andras forskning om virologin hos 
sars-cov-2.

Läkemedelsakademin 
– aktuella utbildningar

Design och statistisk analys av kliniska prövningar
15-16 mars 2023, Stockholm

Klinisk läkemedelsprövning – grundkurs
14-16 november 2023, Stockholm

Monitorering av prövarinitierade studier
28-29 november 2023, Stockholm

GCP och klinisk prövning – från studiestart 
till avslut
e-kurs

GCP webbtest
e-kurs

Biobankslagen 
e-kurs (kostnadsfri)

Snabbguide biobanksansökningar
e-kurs (kostnadsfri)

Fler utbildningar finns på lakemedelsakademin.se

Apotekarsocieteten 
– aktuella föreläsningar

Kvalitetsregister för forskning 2023 
11 maj 2023, Stockholm/Online

Välkommen till 2023 års konferens. Dagen anordnas årli-
gen i samarbete mellan Sveriges Kommuner och Regioner, 
Vetenskapsrådet och Apotekarsocieteten.

Syftet med dagen är att öka den allmänna kompetensen i 
frågor relaterade till kvalitetsregisterforskning. Det ges 
också en möjlighet för intresserade av kvalitetsregister-
forskning att mötas över disciplin- och professionsgränser 
för att diskutera metoder och andra gemensamma frågor.

Fler föreläsningar finns på apotekarsocieteten.se

Kalendarium

År 2023

”Learn from yesterday, live for 
today, hope for tomorrow. The 
important thing is not to stop 
questioning.” 
(Albert Einstein)

https://www.apotekarsocieteten.se/utbildning-och-aktiviteter/inspelade-aktiviteter/
https://www.apotekarsocieteten.se/utbildning-och-aktiviteter/inspelade-aktiviteter/
https://www.apotekarsocieteten.se/utbildning-och-aktiviteter/inspelade-aktiviteter/
http://www.lakemedelsakademin.se
https://www.apotekarsocieteten.se/produkt/forsakringar-i-klinisk-provning/


7 Prövningen december 2022

Välkommen till Frågor och Svar – spalten där 
vi tar upp aktuella frågor som rör arbetet med 
kliniska studier. Frågorna från läsekretsen 
diskuteras och svaren stäms av med tolknings-
företrädare/ämnesföreträdare samt styrelsen. 
I styrelsen sitter representanter för såväl Läke-
medelsverket, läkemedelsindustrin, sjukvården 
och apoteken.

Fråga: Läkemedelsverket (LV) har ju sedan ti-
digare tydliggjort att SUSAR-rapporteringen till 
prövarna ska, i enlighet med EU CT-3, ske i ett 
format och med ett intervall som är anpassat till 
den aktuella prövningen, och att det därför inte 
är acceptabelt att använda ett fast intervall på till 
exempel 2, 3 eller 6 månader för alla prövningar 
som görs på företaget.  Av informationen på LVs 
hemsida, ”Prövningsförordning EU 536/2014, 
Säkerhetsrapportering” framgår att detta krav 
kvarstår oförändrat för studier som godkänns och 
genomförs enligt EU-CTR. Det förefaller dock som 
om medlemsstaterna inte gjort samma tolkning 
av EU CT-3-kravet gällande en anpassad SUSAR-
rapportering per prövning och det bedöms som 
ett krav specifikt för den svenska myndigheten. 
Alternativt har den riskanpassade bedömningen 
inte tydliggjorts inom medlemsländerna. Är detta 
en aspekt som LV skulle kunna lyfta inom EMA så 
att det blir en samsyn i frågan och att detta kom-
municeras inom de olika medlemsstaterna?  Det-
ta skulle underlätta fortsatt utveckling och för-
bättring av processer i globala företag. 

Svar: Processen kring säkerhetsrapportering i en 
klinisk prövning handlar i grunden om att kunna ga-
rantera ett säkert omhändertagande av försöksper-
sonerna. Både sponsor och prövare har därmed ett 
stort ansvar och ett gemensamt intresse av att kom-
munikationen fungerar smidigt. Sponsor ansvarar för 
att under prövningens gång löpande hålla prövarna 
uppdaterade om relevant ny säkerhetsinformation 
(ICH GCP 5.16-17). Detta ska i enlighet med ICH GCP 
5.16.2 göras omgående (”promptly”). 

Läkemedelsverkets förväntan på denna rapporte-
ring är i samsyn med ”Detailed guidance on the collec-
tion, verification and presentation of adverse event/
reaction reports arising from clinical trials on medici-
nal products for human use (‘CT-3’)” och den EU-ge-
mensamma vägledning som publicerats i dokumentet 
Regulation (EU) No 536/2014 Questions & Answers 
som finns publicerat i EudraLEX Volym 10, kapitel V. 

Q&A-dokumentet uppdateras löpande, aktuell version 
när detta skrivs är 6.2, September 2022:

“7.30 Question: Should sponsors also send SU-
SARs to investigators of a clinical trial? 
Answer: The sponsor should promptly notify all 
concerned investigators/institutions of findings that 
could adversely affect the safety of the subjects and 
should expedite the reporting of all SUSARs to all con-
cerned investigators/institutions (ICH E6). The most 
important thing is to inform investigators of safety 
profile changes, not of individual SUSAR reports. For 
example, information derived from SUSAR reports 
could be provided via investigators’ letters including 
both an updated benefit-risk evaluation and risk 
mitigation measures. However, SUSAR reports con-
tain unblinded data that usually should not be sent 
to investigators. The submission of individual safety 
reports to investigators may be justified if unblinded 
data is relevant for the management of the SAR. The 
safety information for investigators should be conci-
se and practical. Whenever possible, the information 
on SUSARs should be at least a list of SUSARs that oc-
curred at their MS, national territory, together with a 
summary analysis of safety profile and updated bene-
fit risk for the ongoing clinical trials.”

Förväntan från Läkemedelsverket är, under pröv-
ningsförordningen (CTR) liksom tidigare, att sponsor 
säkerställer att denna rapportering sker i ett format 
och med en frekvens som underlättar för mottagaren 
att tillgodogöra sig innehållet i rapporterna och som sä-
kerställer att mottagaren får informationen tillräckligt 
snabbt för att kunna ta ställning till om den nya infor-
mationen påverkar försökspersonerna. Formatet vad 
gäller listningar beskrivs på ett liknande sätt i både CT-3 
och ovanstående Q&A kopplad till CTR. Ovanstående 
Q&A kopplad till CTR framhåller förutom att prövarna 
ska informeras, särskilt vikten att informera prövarna 
när det sker förändringar i säkerhetsprofilen.

Därav följer att vad som är lämpligt intervall för 
kommunikation angående SUSARs och förändrad sä-
kerhetsprofil behöver baseras på risk och anpassas 
till t.ex. typ av prövning och till tidigare kunskap om 
prövningsläkemedlets användning. Det intervall man 
initialt implementerat för en viss prövning kan även 
behöva justeras under prövningens gång beroende på 
händelseutvecklingen. 

Läkemedelsverket följer utvecklingen inom EU vad 
gäller implementeringen av CTR, och kommer att upp-
datera hemsidan om något nytt framkommer.

https://health.ec.europa.eu/system/files/2022-09/regulation5362014_qa_en.pdf

