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Prövningar tillför 
värden i vården
De läkemedelsstudier som genomförs vid Klinisk Farmakologisk 

Prövningsenhet, KFP, är komplexa och avgörande för utvecklingen 

av nya läkemedel. Arbetet kräver engagerade medarbetare med 

både hög kompetens och lång erfarenhet. 
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Klinisk Farmakologisk Prövningsenhet vid Karolinska 
Universitetslaboratoriet har 30 års erfarenhet av att pla-
nera och genomföra industri�nansierade och akademiska 
läkemedelsstudier i fas 1 och 2.  Här arbetar specialistut-
bildade läkare och diplomerade sjuksköterskor med lång 
erfarenhet av kliniska prövningar. Enheten arbetar enligt 
Good Clinical Practice, GCP och lägger mycket stor vikt 
vid kvalitet och säkerhet. 

Klinisk Farmakologisk Prövningsenhet är även en av 
sex enheter i landet som har Läkemedelsverkets tillstånd 
att genomföra First in Human-studier, det vill säga när ett 
läkemedel ges första gången till människa. Dessa pröv-
ningar ställer särskilda krav på lokalernas utformning, 
medarbetarnas kompetens och rutiner för säkerhetsöver-
vakning och akutvård. 

Kliniska läkemedelsprövningar är en förutsättning för 
läkemedelsutveckling. Samtidigt är det inte ett av sjuk-
vårdens huvuduppdrag vilket gör att vården sällan är di-
mensionerad för att kunna genomföra dem. Därför krävs 
särskilda enheter 
som drivs med 
hög kvalitet av 
dedikerade med-
arbetare.  

– Vår styrka 
är att vi är en 
liten, lösningsori-
enterad enhet. 
Vi har korta beslutsvägar vilket innebär att verksamheten 
fungerar snabbt och smidigt. Som prövare är vi kliniska 
farmakologer och kan även hjälpa till med frågor som rör 
studiedesign, farmakokinetisk utvärdering och doserings-
råd. Vi har också tillgång till det farmakologiska laborato-
riet vilket gör att vi kan erbjuda analyser ”in-house”, säger 
Staffan Rosenborg som är chef för prövningsenheten. 

Klinisk Farmakologisk Prövningsenhet har möjlighet 
att utföra läkemedelsprövningar både i dagvård och med 

” Vår styrka är att vi är en liten, 
lösningsorienterad enhet.”

Klinisk Farmakologisk Prövningsenhet har 30 

års erfarenhet av att planera och genomföra 

industrisponsrade och akademiska läkemedelsstudier 

i fas 1–2. Lisbeth Johansson är en av enhetens 

diplomerade sjuksköterskor.

K L I N I S K  P R Ö V N I N G
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upp till fem övernattande 
forskningspersoner åt gången. 
Ansvariga prövare vid andra 
enheter kan få hjälp med 
dosering och övervakning. 

Anne Börjesson Hanson 
är överläkare, forskare och 
ansvarig för kliniska pröv-
ningar vid Tema Åldrande på 
Karolinska Universitetssjukhu-
set i Huddinge. Hon arbetar i huvudsak med uppdrags-
forskning i samarbete med läkemedelsindustrin, men 
genomför även akademisk forskning tillsammans med 
framförallt Karolinska Institutet. I nuläget genomförs ett 
"ertal fas 1-studier kring läkemedel mot Alzheimers sjuk-

dom där patien-
terna kommer 
både från den 
kognitiva mot-
tagningen på 
sjukhuset och 
via remiss från 
andra mottag-
ningar i landet.

– Vi är helt 
beroende av 
att nätverken 

och infrastrukturen kring en läkemedelsstudie fungerar. 
Klinisk Farmakologisk Prövningsenhet en viktig partner 
och vi samarbetar även med andra funktionsområden 
inom laboratoriet. Sverige är ett litet land. Vi kan inte 
konkurrera med stora volymer, men vi kan konkurrera 

med kvalitet i de tidiga faserna som ofta är mer komplice-
rade och inte inkluderar så många patienter, säger Anne 
Börjesson Hanson.

Klinisk Farmakologisk Prövningsenhet har väl utbyggda 
samarbeten både lokalt och regionalt samt ett stort inter-
nationellt utbyte. Under våren reser Staffan Rosenborg till 
Dar es Salaam i Tanzania dit han är inbjuden för att inven-
tera förutsättningarna för en prövningsenhet vid Muhim-
bili University of Health and Allied Sciences Tanzania. 

– Det jag uppskattar med mitt arbete är att jag lär mig 
nya saker hela tiden. Sedan tycker jag om teamarbetet 
både internt på vår lilla enhet och med våra kliniska sam-
arbetspartners och externa uppdragsgivare. För mig är 
det fysiska mötet avgörande. Att träffas bidrar till att vårt 
uppdrag "yter så mycket smidigare.•

FAKTA: STUDIECENTER

Studiecenter, som är en del av Karolinska Universitets-

laboratoriet, har som målsättning att fungera som en 

samordnande funktion och ge optimal laboratoriemedicinsk 

service till både interna och externa forsknings- och 

studiekunder samt uppfylla deras högt ställda krav på Good 

Clinical Practice och support. Här ingår bl a framtagande 

och utskick av remisser och provtagningsmaterial, 

transportlogistik, provomhändertagande, sammanställning 

och elektronisk överföring av resultat. Studiecenter har stor 

erfarenhet av kliniska prövningar och forskningsprojekt och 

har varit och är involverade i flera olika multicenterstudier. •

” Vi är helt beroende 

av att nätverken och 

infrastrukturen kring en 

läkemedelsstudie fungerar.”

– Vår styrka är att vi är en liten, lösningsorienterad enhet, säger 

Staffan Rosenborg.

Anne Börjesson Hanson 

har ett nära samarbete 

med Klinisk Farmakologisk 

Prövningsenhet.

Karin Nordin är diplomerad sjuk-

sköterska med lång erfarenhet av 

kliniska prövningar.


