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KBF ledamot



Utmaningar för svensk klinisk forskning



Utmaningar för svensk klinisk forskning

-beroende av samverkan mellan olika aktörer,

-tillgång till hälso- och sjukvårdens infrastrukturer
(till exempel journalsystem)

-tillgång till forskningsinfrastruktur
(till exempel processtöd för klinisk läkemedelsforskning, 
forskningsmiljöer)



Kommitténs sammansättning

• I kommittén sitter tretton ledamöter. 

• Regeringen utser ordförande och sex ledamöter

• Övriga sex ledamöter representerar regioner 
och utses av Sveriges kommuner och regioner, 
SKR. 



Kommitténs finansiering

Vetenskapsrådet och Sveriges regioner finansierar 
Klinisk behandlingsforskning tillsammans.

Regionerna bidrar med hälften av medlen.



Uppdraget



Kommittén ska finansiera forskning som

•utgår från de behov som finns i hälso-
och sjukvården
•förväntas leda till patient- och 
samhällsnytta inom en relativt kort 
tidsperiod.
•är klinisk och sker i nationell samverkan
•huvuddelen av forskningen ska bedrivas 
i Sverige



Ansökningsprocessen

Utlysning 
skissansökan

Granskning

Panel 1 inkl. 
statistiker 
och SBU

Panel 2 inkl. 
statistiker 
och SBU

Panel 3 inkl. 
statistiker 
och SBU

Utlysning 
fullständig 
ansökan

Gemensam 
panel (1+2+3)
inkl. statistiker 
och SBU

Beslut av KKBF

Beslut av KKBF



Kommittén för klinisk behandlingsforskning

VETENSKAPSRÅDET
Madeleine Durbeej-Hjalt, huvudsekreterare och anställd vid Vetenskapsrådet

LEDAMÖTER UTSEDDA AV REGERINGEN
Olle Stendahl, professor emeritus, institutionen för klinisk och experimentell medicin, Linköpings universitet (ordförande)
Boel Andersson Gäre, professor/forskningschef, Jönköping University/Region Jönköpings län 
Johan Askling, professor/överläkare, institutionen för medicin, Karolinska institutet/Karolinska universitetssjukhuset
Lisa Ekselius, professor/överläkare, institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet/Akademiska sjukhuset
Ann Hellström, professor/överläkare, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs universitet/Drottning Silvias barn- och 
ungdomssjukhus
Stefan Lohmander, professor emeritus, institutionen för kliniska vetenskaper Lund, Lunds universitet
Beatrice Melin, professor/överläkare, institutionen för strålningsvetenskaper, Umeå universitet/Regionalt cancercentrum Norr

LEDAMÖTER UTSEDDA AV SKR
Jan Andersson, forskningsdirektör, Stockholms läns landsting
Mats Ulfendahl, forskningsdirektör, Region Östergötland
Beatrice Melin, FoU-chef, registercentrum norr, Västerbottens läns landsting
Peter Lönnroth, professor/biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör, institutionen för medicin, Göteborgs universitet/ Västra götalandsregionen
Petri Olivius, FoU-chef, Södermanlands läns landsting
Anders Christensson, professor/överläkare, institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö, Lunds universitet/Skånes universitetssjukhus





Nationell samverkan
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