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Tillsammans med den webbaserade söktjänsten kommer 
databasen att göra det mycket enklare att få en samlad 
bild av vilka kliniska studier som pågår inom de verk-

samheter som bedriver cancervård. Det gör det lättare för 
vården att rekrytera patienter till kliniska studier. Och det 
skapar mer likvärdiga möjligheter för patienter i hela landet 
att komma med i studier. 

Uppdraget att ta fram databasen och en webbaserad sök-
tjänst fick projektgruppen från RCC i samverkan. Arbetet har 
genomförts i ett samarbete mellan RCC och Nätverket för 
Universitetssjukhusens Prövningsenheter inom Onkologi 
(NASTRO).

Under en längre tid har diskussioner förts om hur man ska 
förbättra och stärka den kliniska forskningen i Sverige. En 
central fråga är att öka antalet kliniska studier och andelen 
patienter som ges möjlighet att delta i studier. Som en del av 
detta beslutade RCC i samverkan att tillsätta en nationell 
arbetsgrupp, vars uppdrag bestod i att ta fram en nationell 
webbaserad databas som skulle innehålla pågående kliniska 
studier inom cancerområdet.

LÄTT ATT ANVÄNDA

Representanterna i arbetsgruppen utsågs från landets regionala 
cancercentrum. Flera av medlemmarna arbetar med kliniska 

prövningar och är även representanter i NASTRO (Nätverket 
för Universitetssjukhusens Prövningsenheter inom Onkologi). 
De flesta av onkologins studier administreras genom universi-
tetssjukhusens prövningsenheter och där hade man redan sett 
behovet av och planerat för att skapa en gemensam databas. 

I uppdraget låg att databasen skulle finnas som en del av 
RCC:s webbplats, cancercentrum.se. Den skulle vara lätt att 
söka i och inte innebära en orimligt stor mängd data att mata 
in. All text skulle vara på svenska och möjlig att förstå även 
för lekmän. Det primära målet med databasen är att ge möj-
lighet att hitta de kliniska studier i Sverige, inom hela can-
cerområdet, som har pågående rekrytering av patienter.

På startsidan, cancercentrum.se/cancerstudier kan man 
göra sökningar utifrån diagnos, de sjukhus som deltar i stu-
dien och ord i studietiteln. Under respektive studie finns in-
formation om vilken typ av studie det är och en kort sam-
manfattning av studien samt de viktigaste kriterierna för pa-
tientens deltagande. En länk till någon av de internationella 
studiedatabaserna, riktar sig till sjukvården som därigenom 
kan få ännu fler uppgifter om studien. I databasen finns möj-
lighet att förutom behandlingsstudier även lägga in observa-
tions- och omvårdnadsstudier. 

I första hand vänder sig databasen till sjukvården. En lä-
kare kan på ett enkelt sätt se vilka studier som har pågående 

Ny databas för pågående 
cancerstudier
Cancerstudier i Sverige – så heter den nationella 
databas med information om pågående kliniska 
studier inom cancervården, som Regionala 
cancercentrum i samverkan nyligen lanserade.

••• RCC i samverkan
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patientrekrytering och snabbt avgöra om en studie kan passa 
för en patient. Möjligheten att ge en första information om 
att det finns en studie som kan vara lämplig för patienten att 
delta i, påskyndar inklusionen och på sikt kan tiden för stu-
diens totala inklusion kortas. 

Att Cancerstudier i Sverige ligger på en öppen webbsida 
gör det enkelt även för patienter och närstående att söka och 
ta till sig information. Många är idag angelägna om att söka 
information om sin sjukdom och även delta i forskningspro-
jekt. Det är dock många kriterier som ska uppfyllas för att 
kunna delta i en studie, därför ombeds patienterna att kon-
takta sin behandlande läkare för att få en första bedömning 
om studien är möjlig att delta i.

En ytterligare förhoppning är att forskare kan hitta sam-
arbetspartners via databasen och därmed initiera nya projekt. 

BYGGS UT YTTERLIGARE

Den som är ansvarig prövare (forskare) för studien är också 
den som har ansvaret för att lägga in studien i databasen. Man 
kan göra det själv genom att begära särskild behörighet eller 
ta hjälp av personal på NASTRO-enheterna eller från studie-
databasens handläggare. Kontaktuppgifter till samtliga finns 
på webbplatsen.

Just nu pågår arbetet med att hitta alla studier inom can-
cerområdet i Sverige. Då det hittills inte funnits någon natio-
nell samordning av studier, får uppgifter sökas via kontakter 
med kliniker och forskare. Ett samarbete med de mer nischa-
de databaserna kan förhoppningsvis också ge kontaktuppgif-
ter till fler tänkbara studieansvariga. Målet är att Cancerstu-
dier i Sverige slutligen täcker alla cancerstudier i landet där 
patientrekrytering pågår. 
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