
 
 

Titel på indlægget: 

Når farten dræber – fordi det går for langsomt med at få kørt kliniske forsøg 

Oplægsholder: Mikael Bay Skilbreid, Engagement Manager, IQVIA 

COVID-19 har for alvor understreget, hvor vigtigt det er at køre kliniske forsøg agilt, sikkert og med en 
større hastighed end tidligere. IQVIA Trial manager er en e-sundhedsløsning, der giver et samlet overblik 
over igangværende kliniske forsøg, deltagere og økonomi. Alle lige fra ledelsen på et hospital til 
studiekoordinatorer og sygeplejersker har adgang til den nødvendige information om studier, hvilket blandt 
andet giver mulighed for:  

• at optimere kapaciteten grundet bedre planlægning  
• hurtigt at informere forsøgsdeltagere  
• at sammenligne studier på baggrund af statistik 

I et agilt samarbejde, der var 100 % virtuelt har Region Sjælland og IQVIA udviklet en løsningen til alle typer 
kliniske forsøg, som er udviklet specielt med henblik på det danske sundhedsvæsen og dets aktører. Målet 
har været at få det fulde overblik over samtlige kliniske studier i regionen både i forhold til det tidsmæssige 
perspektiv – hvilke studier er aktive, hvilke slutter snart, og hvor kan et nyt studie med fordel startes op – 
samt det økonomiske perspektiv, hvor IQVIA Trial Manager er med til at sikre fakturering og en samlet god 
projektøkonomi.  

Med en tendens til at forsøg i højere grad bliver decentrale, bliver behovet for at kunne kommunikere med 
patienter/deltagere stigende. Med COVID-19 blev det tydeligt, at vi kan gennemføre sikre og 
veldokumenterede forsøg betydelig hurtigere, end vi før har gjort – det må gerne sprede sig til alle de 
andre områder, hvor vi har behov for at udvikle sikre og effektive lægemidler. 

 
Nævn tre budskaber, som oplægsholderen giver svar på i sit indlæg: 

1. Hvordan kan længden af kliniske forsøg forkortes med hjælp af it-løsninger? 
2. Hvordan kan IQVIA Trial Manager være med til at forøge antallet af kliniske forsøg i Danmark? 
3. Hvordan kommer IQVIA Trial Manager patienter/forsøgsdeltagere til gavn? 

Kort præsentation af oplægsholder: 

Mikael Bay Skilbreid har 20 års erfaring med at understøtte sundhedssektoren ved især at sikre de 
administrative processer.  

 


