
 

 

Remissvar till Svenska Läkaresällskapet från Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi 

(SFOG) på remissen Betänkandet ”Starka tillsammans”, SOU 2013:87 från 

Utbildningsdepartementet. 

 

SFOG tackar för möjligheten till synpunkter på betänkandet. Vi anser, att detta är ett mycket lovvärt 

initiativ och att behovet av samordning och stöd till den kliniska forskningen i Sverige är mycket stort. 

Vi anser att förslaget om en central nämndmyndighet med ansvar för nationell samordning av kliniska 

studier samt med uppgift att göra särskilda utvecklingssatsningar, förbättringar av de regulatoriska 

processerna med förbättrad statistik och uppföljning är utmärkt. Vi har i Sverige på många sätt 

internationellt unika möjligheter att genomföra stora randomiserade kontrollerade studier (RCT) i vår 

population. Samtidigt finns ofta behov att studera effekter av olika internationellt studerade 

behandlingsmodeller i just vår population, som genom god förebyggande hälsovård och relativt högre 

social standard skiljer sig från den i andra länder (även i västvärlden). Inom kvinnosjukvården finns 

stora behov av utvärdering av kliniska behandlingsmetoder, vilka inte kan finansieras av industrin. 

Vi anser också att stora kliniska studier (RCT) skulle utgöra mycket värdefulla bidrag till kunskap 

inom klinisk sjukvård, vilken inte kan tillgodoses enbart genom studier utgångna från de nationella 

kvalitetsregistren. 

En svensk satsning på kontrollerade studier kan säkert bidra till att effektivisera sjukvården och 

minska sjukvårdskostnaderna och borde därmed vara en angelägenhet inte bara för staten utan även för 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Men detta förslag måste kombineras med en 

finansieringsmöjlighet för kliniska studier, annars finns det en risk för att förslaget endast mynnar ut i 

en ökad byråkratisering och kontroll vilket inte nödvändigtvis skulle innebära en förbättring.  

Sammanfattningsvis 

 Det är angeläget med samordning och styrning av den kliniska forskningen. Vi ser ”Starka 

tillsammans” som ett lovvärt initiativ.  

 Kvinnosjukvård och reproduktiv hälsa är ett utvecklingsområde där omgående satsning är 

särskilt angelägen, inte minst i linje med WHOs milleniemål. 

 RCT är den viktigaste komponenten för att få ny kunskap och förbättra vården. I detta 

hänseende blir en central myndighet mycket viktig och dess befogenheter behöver noga 

genomlysas.  

 Kvalitetsregister har en annan roll än kliniska studier, men registren har andra förtjänster 

såsom epidemiologisk forskning, att generera hypoteser samt detektera biverkningar på ett 

tidigt stadium. Kommunikation med SKL i dessa frågor är viktig. 

 Finansieringen är en viktig faktor om målet med en framgångsrik klinisk forskning ska nås. 

 Vi kan känna en oro för att en ny myndighet blir en byråkratisk belastning. 
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