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Tjänsten är kostnadsfri, öppen för alla och tänkt att 
fylla flera syften. Det viktigaste är att ge patienter 
möjlighet att enkelt se vilka prövningar som finns 

och anmäla intresse att delta, något många svenska patient-
organisationer länge efterfrågat. 

De forskande läkemedelsföretagen får en effektivare ur-
valsprocess när de söker efter lämpliga deltagare att inklu-
dera i sina prövningar. Tjänsten ger också en bättre över-
blick över pågående forskning, till nytta för både företag, 
hälso- och sjukvård och beslutsfattare som får en ständigt 
uppdaterad kunskapsbank och smidig omvärldsbevakning 
av området.

För Lifs del blir informationen i databasen dessutom ett 
kvalitativt underlag för att beskriva den forskning som sker. 
Att ta fram statistik som visar utvecklingen över tid är vik-
tigt när man ska utvärdera och utveckla satsningar för att 
öka antalet företagsinitierade kliniska läkemedelsprövning-
ar.

Till en början kommer databasen innehålla information 
om godkända, företagsinitierade kliniska läkemedelspröv-
ningar men planen är att den ska breddas till att även om-
fatta företagsinitierade medicintekniska prövningar. Läng-
re fram ska den dessutom kunna visa upp akademiska 
prövningar och övriga kliniska studier så att den blir hel-
täckande.

Jenny Söderberg, en av de ansvariga för HiKS, säger att 
tjänsten fyller ett tomrum. Den information databasen er-
bjuder finns inte tillgänglig på ett patienttillvänt sätt i dag. 

– Patienter, deras anhöriga och behandlande läkare har 

inte förutsättningarna att på ett enkelt sätt hitta den infor-
mation som gör det möjligt att finna och bli utvärderad för 
deltagande i prövningar oavsett var i Sverige de genomförs. 

Patienter kan absolut tänka sig att resa dit prövningen 
äger rum, berättar Jenny Söderberg.

– Det finns uppfattningar om att patienter bara är intres-
serade av delta i prövningar som genomförs där patienten 
själv bor men här har vi fått helt andra signaler, både från 
våra referensgrupper och från professionen. 

Under hela processen har referensgrupper varit involve-
rade och teamet bakom HiKS har arbetat för att kunna till-
godose de behov och önskemål som lyfts. Representanter 
för alla de prioriterade målgrupperna har bidragit med fin-
kalibrering av funktionaliteten och kommit med initierad 
respons ur användarens perspektiv så att tjänsten ska bli 
maximalt användarvänlig.

Hitta kliniska studier 
med Lifs nya databas
Snart rullas HiKS – Lifs nationella 
databas för företagsinitierade prövningar 
– ut. Namnet är en förkortning av Hitta 
Kliniska Studier. Där kan man se vilka 
kliniska läkemedelsprövningar de fors-
kande läkemedelsföretagen genomför i 
Sverige. 

De forskande lä-
kemedelsföreta-

gen får en effektivare 
urvalsprocess när de 
söker efter lämpliga 
deltagare att inkludera 
i sina prövningar.
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Hitta kliniska studier 
med Lifs nya databas

Arbetet med tjänsten är inne på upploppet och lanse-
ringen kommer att ske någon gång mellan tredje och fjärde 
kvartalet 2022. Parallellt jobbar man med att se till att det 
då finns prövningar att söka bland.

– Tjänsten och hela databasen är publik så vem som helst 
kan söka och filtrera fram prövningar utifrån olika urvals-
kriterier, säger Jenny Söderberg. Informationen kan också 
exporteras och delas på en mängd olika sätt. Man kommer 
även kunna prenumerera och få notiser när en prövning av 
den typ man är intresserad av att delta i publiceras i HiKS.

Förhoppningsvis kommer tjänsten att bidra till fler kli-
niska läkemedelsprövningar i Sverige. En ökad synlighet 
nationellt för läkemedelsprövningarna kommer att förenk-
la och snabba upp processen med att hitta deltagare, vilket 
borde göra Sverige till ett mer attraktivt prövningsland för 
företagen. Men Jenny Söderberg understryker att man inte 

bara ska stirra sig blind på antalet prövningar och hur de 
kan öka.

– Ett minst lika viktigt nyckeltal är antalet patienter och 
att fler än i dag erbjuds möjligheten att delta i en prövning. 
Även här tror vi att ökad synlighet kommer att bidra till 
det. Om informationen om att en prövning pågår blir känd 
så kan fler med den kunskapen välja att agera i rätt rikt-
ning, både patienter, anhöriga och förstås behandlande lä-
kare.

HiKS kommer att finnas på www.hiks.se
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