Nätverket som ska dra fler
kliniska prövningar till Sverige
Antalet kliniska prövningar har minskat stadigt i Sverige,
men ett nytt nätverk av företag som specialiserat sig på
prövningar ger hopp om att trenden ska kunna vändas.
Statistiken över kliniska prövningar
i Sverige är ingen rolig läsning. Enligt
statistik från Läkemedelsverket och
branschorganisationen LIF har antalet
prövningar i det närmaste halverats
sedan 2004 och antalet patienter som
deltar i prövningar har minskat med 60
procent.
Det här har återverkningar på hela
branschen i och med att Sverige inte
fram-står som något attraktivt alternativ
för stora globala läkemedelsföretag
när de letar efter länder att påbörja nya
prövningar i.
En anledning till att antalet prövningar
minskat är att sjukhusen inte genomför

lika många prövningar längre. Många
sjukhus upplever att de har ont om tid att
utföra sitt uppdrag även utan prövningar
och prioriterar därför ner det arbetet.
Men allt är inte nattsvart när det gäller
kliniska prövningar i Sverige. Ett positivt
tecken är att det bildats ett nätverk
med företag som specialiserar sig på
just kliniska prövningar i Sverige.
– Vi är sex företag som alla specialiserar oss på prövningar som beslutat
att starta nätverket Swedish Trial
Network. Tanken är att vi ska ge läkemedelsbolagen en partner som snabbt kan
ta in många patienter och genomföra
stora studier på ett professionellt sätt,

säger Pekka Koskinen, vd på Pharmasite
som är ett av de företag som ingår i
Swedish Trial Network.
Företagen ligger i Malmö, Göteborgs-,
och Stockholmsområdet vilket gör att de
har tillgång till många potentiella
patienter för olika prövningar. Just att de
enbart arbetar med prövningar är också
något som Pekka Koskinen räknar med
att kunderna ska uppskatta.
– Vi behöver inte klämma in prövningarna i den dagliga verksamheten som på
sjukhusen utan det här är den dagliga
verksamheten för oss. Det gör också att vi
alltid kan ha läkare som har en total överblick över varje prövning och kan garantera kvaliteten, säger han.
Kvaliteten är förstås mycket viktigt för
läkemedelsbolagen som ska lägga ut
kliniska prövningar och här har Swedish
Trial Network också en fördel.
– Många av oss har arbetat med det här

i åtminstone tio år så vi har byggt upp en
rutin och ett kvalitetstänkande som våra
kunder kan dra nytta av i prövningarna.
Många av företagen har också inspekterats av Läkemedelsverket, vilket är en
ytterligare en kvalitetsstämpel för vår
verksamhet, säger Pekka Koskinen.
När de enskilda företagen diskuterade
idén med sina uppdragsgivare var
intresset stort och förhoppningen är nu
att Sverige på allvar ska bli intressant för
kliniska studier igen.
– Tillsammans kan vi nu hantera även
riktigt stora prövningar och i och med att
vi är specialiserade och har lång rutin kan
vi snabbt få in patienter, genomföra prövningarna effektivt och med hög kvalitet.
Den som vill genomföra stora studier vet
nu att det finns ett nätverk som klarar
deras krav här i Sverige och det är bra
både för oss och för branschen som helhet, säger Pekka Koskinen.
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