
Den globale konkurrence for at tiltrække klinisk 
forskning er skærpet betydeligt de senere år. 
Skal Danmark fastholde sin styrkeposition som 
ét af de førende lande i verden inden for klinisk 
forskning, må rammebetingelserne prioriteres 
yderligere.

Styrk rammevilkårene 
for klinisk forskning 

Danmark er blandt de lande i verden, der 
gennemfører flest kliniske forsøg, målt i 
forhold til indbyggertallet. Danmark er 
også  anerkendt internationalt for at have 
højt kvalificerede kliniske forskningsmiljøer. 

Klinisk forskning er med til at bane vejen 
for nye innovative behandlinger til gavn 
for fremtidens patienter. Forskningen giver 
også sundhedspersonalet ny og konkret 
viden og erfaringer med de lægemidler, 
der potentielt kan indgå i den kliniske 
praksis. Endelig yder klinisk forskning et 
betydeligt bidrag til samfundsøkonomien i 
form af investeringer i sundhedsvæsenet.

Konkurrencen om at tiltrække klinisk 
forskning er imidlertid skærpet betydeligt i 
de senere år. Det er sket i takt med, at 
stadig flere lande er blevet 
opmærksomme på de mange positive 
effekter ved et stærkt og veludviklet klinisk 
forskningsmiljø. 
 
For at fastholde Danmarks førerposition 
skal rammevilkårene for klinisk forskning 
derfor styrkes.



NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR
KLINISK FORSKNING

Der bør udvikles en ambitiøs og langsigtet 
handlingsplan for at fastholde og tiltrække 
kliniske forsøg til Danmark. Formålet med 
planen skal være at støtte, styrke og give 
retning til arbejdet med kliniske studier i 
Danmark.
 
ØGET TRANSPARENS OM OMKOSTNINGER 
OG ENSARTEDE ADMINISTRATIVE 
JURIDISKE PROCEDURER

Der er betydelige regionale og lokale 
variationer i sygehusenes 
omkostningsbudgetter. Det gør det 
vanskeligt og yderst tidskrævende at lave 
budgetaftaler og indgå kontrakt om klinisk 
forskning.
 
For at skærpe Danmarks 
konkurrenceposition inden for klinisk 
forskning bør der skabes ensartede og 
transparente standarder for administrative
og juridiske processer, samt omkostninger 
ved kliniske studier.

DANMARK SOM HUB FOR DIGITALISERING 
OG DECENTRALISERING AF KLINISKE 
STUDIER

Danmark er blandt de førende lande, når 
det kommer til digitalisering og 
decentralisering af kliniske studier, hvor 
patienten kan være i kontakt med 
hospitalet via telefon, video, 
sundhedsapps mv. frem for at møde op 
fysisk. 

Dette er med til at sikre lighed og inklusion 
i sundhedsvæsenet til gavn for den 
enkelte patient. 

Der bør igangsættes pilotprojekter inden 
for klinisk forskning med særligt fokus på 
digitalisering og decentralisering. Ligesom 
der bør indsamles viden og strukturerede 
læringspunkter. 

Dette kan være til at styrke Danmark som 
et attraktivt land for denne type forskning.

STYRKET FORSKNING PÅ HOSPITALER

Klinisk forskning udføres af fagligt dygtige, 
kvalificerede og dedikerede læger og 
sygeplejersker, der sikrer, at høj kvalitet og 
stramme deadlines går hånd-i-hånd. 

For at sikre optimale betingelser for den 
kliniske forskning bør der fremover 
afsættes øremærkede ressourcer til de 
involverede læger og sygeplejersker. 
Samtidig bør de patienter, der deltager i 
studierne, også indgå i beregningen af 
afdelingens kapacitet og produktion.
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Roche er globalt førende indenfor udvikling af in-vit-
ro diagnostik og innovative lægemidler. Roche er 
grundlagt i 1896 og har sit hovedsæde i Basel, 
Schweiz. 
 
I Danmark er Roche aktiv gennem hele værdikæden - 
fra tidlig og klinisk forskning til diagnostik og 
behandling.


