
Vad är en klinisk prövning?
En introduktion för patienter och närstående
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Utvecklingen i Europa har fortsatt gå framåt under det nya 

millenniets första årtionde. Vi har flera faktorer att tacka för det, 

inte minst de enorma framstegen inom det medicinska området. 

I dag kan många sjukdomar botas eller åtminstone behandlas så 

att patienterna överlever längre. Kliniska prövningar, eller studier, är 

avgörande för dessa framsteg eftersom de ger den vetenskapliga 

grunden för nya läkemedel, nya behandlingsstrategier och 

innovativa diagnosmetoder.

Moderna behandlingar godkänns av Europeiska 

läkemedelsmyndigheten (EMA) om det kan visas att de är mer 

effektiva än den standard som används inom vården. Nya läkemedel 

övervakas också noga i varje land för att kontrollera att de är säkra 

att använda.

Innan nya läkemedel kan börja användas i klinisk praxis, dvs. 

rutinmässigt inom vården, går de igenom en många år lång 

utvecklingsprocess där man undersöker deras säkerhet och effekt. 

Det tar i genomsnitt minst 10 år och kostar över 1 miljard euro att 

utveckla ett nytt läkemedel.

Syftet med den här broschyren är att ge utförlig information om 

kliniska prövningar vid olika typer av gynekologisk cancer. Den är 

tänkt att dels göra det lättare för dig att avgöra om du vill delta i en 

klinisk prövning om du blir tillfrågad, dels ge dig information om hur 

du tar reda på mer om att delta i en klinisk prövning.

Alla som deltar i en klinisk prövning gör det helt frivilligt och kan 

därmed när som helst avbryta sitt deltagande utan att behöva ange 

något skäl.

Inledning



Rona Passmore, 
Skottland:
Jag rekommenderar absolut att 
kvinnor deltar i kliniska prövningar 
om det känns rätt för dem. Jag ville 
väldigt gärna vara med eftersom 
jag ville bidra till att få fram fler 
läkemedel som kan användas vid 
äggstockscancer. Om ingen deltar i 
prövningar kan nya läkemedel inte 
testas och det görs inga framsteg. 
Det är ju så viktigt med framsteg som 
gör att de drabbade överlever längre. 
Först fick jag prövningsbehandlingen 
parallellt med min vanliga 
cellgiftsbehandling. Sedan fortsatte 
jag med prövningsbehandlingen i ett 
år. Det tog inte mycket tid och var 
inte besvärligt varken för mig eller min 
familj. Jag jobbade heltid hela tiden. 
Jag vill uppmuntra andra kvinnor, som 
det känns rätt för, att delta för att de 
som drabbas av äggstockscancer ska 

få bättre chanser.          

Var positiv.
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Kliniska prövningarär en typ av forskning som görs på människor. De är sista steget i 

en lång process som börjar med forskning på laboratorier. Varje klinisk prövning består 

normalt av tre faser:

Vad är en klinisk prövning?

De tre faserna i en klinisk prövning

I fas I studier  ges det nya läkemedlet vanligen först i en mycket låg dos. Det 

beror på att syftet med denna fas främst är att undersöka hur läkemedlet påverkar 

människokroppen, hitta en säker dos och ta reda på hur läkemedlet skulle kunna tas 

eller användas. Vid cancer hoppas man också på tidiga tecken på att läkemedlet har 

effekt. En fas I-prövning är ofta ganska liten, med bara 15–30 deltagare.

I fas II studier studeras både behandlingens effekt och dess biverkningar. 

Oftast deltar fler i en fas II-prövning än i en fas I-prövning man normalt är det ändå 

färre än 100. 

I fas III studier brukar det nya läkemedlets säkerhet och effekt testas mot en 

behandling som redan används eller är standard inom vården. I en fas III-prövning 

fördelas patienterna slumpmässigt till olika grupper, så kallade behandlingsarmar, 

genom en process som liknar att kasta tärning och kallas randomisering.  Den grupp 

som får det nya läkemedlet eller går igenom den nya behandlingsåtgärden kallas 

studiegrupp. Övriga fungerar som kontrollgrupp och får en standardbehandling eller en 

verkningslös behandling, placebo. Det är viktigt att vara på det klara med att patienter 

som deltar i en prövning inte kan välja vilken grupp de vill tillhöra och att det kan hända 

att de inte får prövningsläkemedlet. Vissa kan få ett inaktivt läkemedel, dvs. placebo. 

Detta beskrivs i informationsbladet som alla deltagare i en prövning får.

En fas III-prövning med normalt hundratals eller till och med tusentals patienter är 

vanligen en förutsättning för att en ny behandling ska godkännas i Europa. Detta beror 

på att en sådan prövning är det enda sättet att bedöma hur effektiv en ny behandling 

är jämfört med de behandlingar som redan används.

Det ska noteras att slumpmässig fördelning, randomisering, som används vid fas III-

prövningar nu i allt högre grad används även vid fas II-prövningar.
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LIVMODERCANCER I SIFFROR:

I genomsnitt är nästan 80% av alla som får livmodercancer 
i livet fem år efter diagnosen.

80%

5ÅR

90
procent av fallen är 
kvinnor över 50 år

Över 

50+

Mer än vart 20:e cancerfall hos kvinnor är endometriecancer, och frekven-
sen ökar, bland annat på grund av den ökande andelen äldre i befolkningen, 
eftersom över 90 procent av de som drabbas är kvinnor över 50 år. 

VAGINALCANCER (CANCER I SLIDAN) I SIFFROR:

95% av alla kvinnor som får diagnosen i ett tidigt 
stadium är i livet efter fem år.

Däremot är 
sannolikheten att 
överleva i fem år 
mycket låg för kvinnor 
som får diagnosen 
när cancern är i ett 
avancerat stadium.

I genomsnitt två 
tredjedelar av alla kvinnor 
som får diagnosen 
livmoderhalscancer är i 
livet efter fem år

med vaginalcancer i ett tidigt stadium 
är i livet fem år efter sin diagnos 
medan femårsöverlevnaden hos 
kvinnor som fått diagnosen i ett sent 
stadium bara är ca 

30%

Över 8 av 10

Kvinnor i åldern     65+     löper störst risk att få vaginalcancer.

ÄGGSTOCKSCANCER I SIFFROR:

5-ÅRSÖVERLEVNADEN 
MINSKAR KRAFTIGT JU SENARE 
DIAGNOSEN STÄLLS

STADIUM IV

27%

STADIUM II OCH III

78%

STADIUM I

92%

LIVMODERHALSCANCER I SIFFROR:

2/3

1/3

Den sjätte vanligaste cancerformen hos kvinnor i 
Europa Incidensen (dvs. antalet nya fall under en 
viss tid i en viss grupp) av äggstockscancer i 
Europa är bland de högsta i världen

MER ÄN 4 %  
av alla kvinnor i Europa 
får äggstockscancer

Variationen är stor: i Rumänien är risken för en kvinna 
att dö av livmoderhalscancer mer än tio gånger större 
än i Finland



Theresa Zanatta, 
Spanien:
Kliniska prövningar är 
livlinor. De ger hopp och 
ljus på en sjukdomsresa 
som ofta är både svår och 
skrämmande.
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Prof. Vesna Kesic, 
ESGO President
När vi talar om patienter som deltar 
i kliniska studier så kan vi säga att 
de oftast får bättre medicinsk vård 
än vad andra patienter kan få. De 
får en avancerad behandling som 
inte är tillgänglig för andra patienter 
och de får vanligtvis en uppföljning 
för att garantera deras säkerhet.

Forskare genomför kliniska prövningar med olika upplägg. Många 

kliniska prövningar görs på cancerkliniker eftersom de ofta har den 

mest avancerade utrustningen. Forskningsteamet som genomför en 

klinisk prövning kan bestå av grundforskare, läkare, sjuksköterskor, 

kuratorer, dietister och annan hälso- och sjukvårdspersonal.

Vem genomför kliniska prövningar?

En förutsättning för att en klinisk prövning ska få genomföras är att det 
finns ett detaljerat studieprotokoll. Det ska beskriva ett i förväg fastställt 
syfte med prövningen, möjliga biverkningar, prövningens förlopp i 
detalj, patienternas rättigheter och skyldigheter samt vilka analyser som 
ska göras för att få fram resultaten. En etikkommitté med oberoende 
experter och lekmän granskar prövningsprotokollet och avgör om det 
i förhållande till den senaste medicinska kunskapen är meningsfullt 
och etiskt motiverat att genomföra prövningen. Etikkommittén 
kontrollerar även att de läkare och institutioner som genomför 
studierna har den kunskap och de strukturer som behövs för att ge 
prövningsbehandlingen.

Alla ändringar av studieprotokollet, oavsett hur små de är, måste 
diskuteras med den person som har det övergripande ansvaret för 
studien och dessutom lämnas in för etikprövning. Syftet med de 
höga kraven är att se till att de deltagande patienternas säkerhet och 
integritet alltid är vägledande när en klinisk prövning genomförs för att 
utveckla nya behandlingar.

Varje patient som deltar i en klinisk prövning måste få detaljerad muntlig 
och skriftlig information innan patienten påbörjar studien och tillräckligt 
med tid att tänka över informationen.

Hur godkänns kliniska 
prövningar?

Den grundläggande principen för alla prövningar är de deltagande patienternas säkerhet och 

välbefinnande. Detta prioriteras framför forskningsintressena.

Det finns många goda skäl att delta i en klinisk prövning. För patienterna är det en förmån att få tillgång 

till nya och eventuellt bättre läkemedel som de inte skulle kunna få i den vanliga vården förrän kanske 

flera år senare. Dessutom kan det kännas positivt att bidra till den medicinska utvecklingen och förbättra 

kunskaperna på ett sätt som framtida patienter kan ha nytta av.

Varför ska man delta i 
kliniska prövningar?



Prof. John Green
ordförande, ENGAGe

Kliniska prövningar innebär ett 
hopp för många människor och en 
möjlighet för forskarna att hitta bättre 
behandlingar för andra i framtiden.

En annan viktig fördel är att deltagare i prövningar övervakas noga. 

Patienter som deltar i kliniska prövningar får bästa möjliga behandling. 

De genomgår särskilt intensiva och grundliga fysiska undersökningar, 

och behandlingsförloppet övervakas i minsta detalj. Under den 

förberedande fasen av prövningen bokas undersökningsdatum in, 

ofta för flera år framåt. I början av prövningen görs undersökningarna 

med tätare mellanrum. Under de första tre åren är det vanligt med 

besök först var tredje månad och sedan var sjätte månad. Därefter får 

patienten normalt komma på undersökning en gång om året.

Den regelbundna patientövervakningen ger inte bara viktiga data för 

forskningsarbetet utan innebär också att läkarna tidigt ser om din 

hälsa försämras eller du får ett återfall i sjukdomen, så att de åtgärder 

som behövs kan sättas in snabbt.

I de flesta kliniska studier gäller att den läkare som ansvarar för 

studien och din vård samlar in, analyserar och kontrollerar inte bara 

viktiga hälsodata från studien utan även många andra data. Fördelen 

är att biverkningar av behandlingen 

och förändringar av din hälsa snabbt 

upptäcks och behandlas. 

I en klinisk prövning deltar dessutom 

specialistläkare från många olika 

områden som är experter på den 

sjukdom som studeras.  Det innebär 

att alla patienter får bästa möjliga 

vård, oavsett studiearm.

Det är alltid frivilligt att delta i 

kliniska prövningar och du måste alltid ge ditt skriftliga samtycke till 

att delta. Patienterna måste vara medvetna om prövningens mål och 

upplägg samt om vilka eventuella risker det innebär att delta. Det 

måste också framgå klart att de nya behandlingar som prövas inte 

alltid är bättre än, eller ens lika bra som, behandlingar som redan 

används och att de kan ha oväntade biverkningar.

Fördelar med att 
delta i en klinisk 
prövning
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De som uppfyller kraven för 
att delta i en klinisk prövning 
kan känna sig säkra på att 
de inte kommer att tvingas 
att göra något mot sin vilja 
och att de när som helst kan 
lämna prövningen.
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Prof. Christian 
Marth, 
ordförande, ENGOT
Patienter med gynekologisk cancer ska 
inte tveka att anmäla sig som frivilliga 
till kliniska prövningar eftersom dessa 
har varit till stor nytta för patienter 
i hela Europa. Vi rekommenderar 
dock att de rådgör med sitt 
behandlingsteam och tar reda på 
exakt vad prövningen innebär innan 
de fattar något beslut .  
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Funderar du på att 
delta i en klinisk 
prövning?
Här följer några frågor som du kanske vill 
ställa till din cancerläkare:

• Uppfyller jag villkoren för att delta i en klinisk prövning?

• Vad är syftet med prövningen?

• Vilka är fördelarna med prövningen?

• Vilka är biverkningarna och riskerna?

• Hur många deltagare rekryteras till prövningen?

• Hur går prövningen till och hur länge varar den?

• Hur ofta behöver jag komma till kliniken?

• Får jag reda på resultaten?

• Hur tar jag reda på till vilka kliniska prövningar det behövs 

deltagare?

• Vilken typ av behandlingar, åtgärder eller tester får jag gå 

igenom under prövningen?

• Hur påverkar prövningen min nuvarande behandlingsplan och 

min vardag?

• Får jag sluta med min nuvarande behandling eller fortsätter 

jag ta mina vanliga mediciner medan jag är med i prövningen?

• Om en annan person ansvarar för min medicinska vård under 

prövningen än den läkare som ordinerade min nuvarande 

behandling, hur ska de kommunicera med varandra och 

samarbeta?

• Får jag prata med andra som deltar i studien?

• Hur gör jag om jag inte längre vill delta i studien?

• Kostar det något att delta?

• Täcks kostnaderna av försäkringen?

• Vad har jag för skyldigheter om jag deltar?

• Hur länge ska jag delta i studien?



Isabel Mortara
samordnare hos ENGAGe

Kliniska prövningar är forskningsstudier som är utformade för att bedöma nya 
läkemedels eller andra behandlingars säkerhet och effekt.

Den här broschyren är särskilt avsedd att fungera som ett utbildningsverktyg 
för patienter och deras närstående och ge insikter om hur kliniska prövningar 
fungerar. Den är en resurs för den som funderar på att anmäla sig som frivillig 
deltagare i en klinisk prövning efter rekommendation från sin läkare.

ENGAGe samarbetar med vårdpersonal, beslutsfattare och patienterna själva 
för att få bättre förståelse dels för vilken roll patienterna kan ha i utformningen 
av kliniska prövningar, dels för de hinder som i dagsläget finns för att delta i 
forskningen.

Patienterna har en unik kunskap om sin sjukdom, behandling och livskvalitet. 
Denna kunskap har stort värde för forskare och beslutsfattare när prioriteringar 
behöver göras.

Hur gör man 
för att delta 
i en klinisk 
prövning?

Det finns flera vägar för patienter som vill fråga 
om en klinisk prövning.

Vissa länder har nationella webbplatser. Det enklaste är att fråga sin cancerläkare. 

Dessutom finns det information om prövningar som samordnas av ENGOT på 

ESGO:s webbplats (http://www.esgo.org/engot/Pages/AboutENGOT.aspx) samt 

på den ansvariga organisations webbplats.
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ESGO inrättade 2012 European Network of Gynaecological Cancer Advocacy Groups (ENGAGe) 
som är ett nätverk av patientföreningar i Europa som företräder alla typer av gynekologisk cancer, dvs. 
äggstockscancer, endometriecancer, livmoderhalscancer, vaginalcancer och mer sällsynta former av gynekologisk 
cancer, med ESGO som paraplyorganisation.

Patientvården varierar kraftigt i Europa. Bland annat får inte alla patienter tillräcklig information om gynekologisk 
cancer och behandlingar av dessa cancerformer. Dessutom kan det psykosociala stödet under patientresan vara 
otillräckligt.

ENGAGEe har som mål att:

• Främja upprättande av nationella patientföreningar för gynekologisk cancer i Europa och samarbete 

   mellan dem inom nätverk.

• Sprida information och bästa metoder för att öka patientgruppernas inflytande och förbättra vårdens 

   kvalitet i hela Europa.

• Öka patientdeltagandet i ESGO:s verksamhet genom utbildning om aktuell forsknings- och vårdpolicy.

• Verka för riktlinjer för patientvård, metoder och tillgång till lämplig vård både nationellt och på europeisk nivå.

• Utbilda patientgrupper, sjukvårdspersonal, allmänhet och beslutsfattare inom vården.

The European Society of Gynaecological Oncology (ESGO) är en utbildningsorganisation för verksamma 
inom sjukvården med inriktning på gynekologisk cancer och Europas största förening för gynekologisk onkologi. 
ESGO:s mål är att bidra till att studera, förebygga och behandla gynekologisk cancer. ESGO har i dag över 1800 
medlemmar i över 40 länder i Europa och verkar för att förbättra hälsa och välbefinnande hos Europeiska kvinnor 
med gynekologisk cancer (dvs. cancer i, livmoder, äggstockar och de yttre könsorganen) genom prevention och 
utmärkt vård samt forskning och utbildning av hög kvalitet.

The European Network of Gynaecological Oncological Trial groups (ENGOT) är ett nätverk av europeiska 
studiegrupper inom ESGO och en plattform som säkerställer att de medicinska framstegen införlivar europeisk 
anda och kultur, särskilt när det gäller forskning om gynekologisk cancer, och att alla patienter och länder i 
Europa kan delta aktivt i klinisk forskning och till kliniska framsteg. ENGOT har som mål att göra den bästa 
behandlingen tillgänglig för alla patienter i Europa med gynekologisk cancer och att göra det möjligt för alla 
patienter i alla europeiska länder att delta i kliniska prövningar. ENGOT-nätverket innefattar 19 prövningsgrupper 
från 16 europeiska länder. Prövningsgrupperna samordnar utvecklingen av nya cancerbehandlingar men 
inhämtar också kunskap från grundforskningen om gynekologisk cancer.
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