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Øvrige bidragsydere: Projektet er støttet af Innovationsfonden og udføres i et offentligt-privat samarbejde 
mellem Trial Nation, de fem regioner (Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark, Region 
Sjælland, Region Hovedstaden), seks private virksomheder (IQVIA Solutions Denmark A/S, Merck A/S, 
Novartis Healthcare A/S, Oticon A/S og Oticon Denmark A/S, Roche A/S, og World Courier) og Aalborg 
Universitet (Institut for Planlægning). 

Resumé: Det nationale innovationsfondsprojekt, Decentralized Patient Centered Clinical Trials (PACT) søger 
i et offentligt-privat samarbejde at reducere barrierer for deltagelse i og udførelse af kliniske forsøg i 
Danmark til gavn for patienter, sundhedspersonale og virksomheder. Projektet har fokus på at sætte 
patienten i centrum og gøre den kliniske sundhedsforskning mere tilgængelig, uanset lokalitet eller 
ressourcer. Dette understøtter projektet bl.a. ved at gøre det lettere for patienter at tilmelde sig kliniske 
forsøg og åbne muligheden for deltagelse fra eget hjem eller nærområde via decentrale kliniske forsøg.  

Håbet er, at dette vil bidrage til at mindske ulighed i sundhed og styrke patient empowerment ved at 
patienter får lige muligheder for at tilgå og indgå i kliniske forsøg. Et bedre overblik og adgang til kliniske 
forsøg bliver mulig ved for det første at etablere en IT-platform, der giver et opdateret nationalt overblik 
over igangsatte forsøg til både patienter og sundhedspersonale: Nationalt Forsøgsoverblik. For det andet 
udvikles og implementeres en digital patientrekrutteringsplatform, hvor patienterne/borgerne kan tilmelde 
sig forsøg. Endelig optimeres rammerne for udførslen af decentrale kliniske forsøg og konkrete decentrale 
kliniske forsøg sættes i gang og datastrømmen fra patienter/borgere til forsøgsprojekterne følges og 
evalueres. 

Projektet søger med sin nye tilgang til vidensgenerering at bidrage til at forbedre sundhedssektoren for 
patienten/borgeren ved: 

1) Implementeringen af et Nationalt Forsøgsoverblik. En platform, der kan give borgerne et overblik 
over kliniske forsøg i Danmark, samt hvor de kan henvende sig for at få mere at vide 

2) Implementeringen af en Digital Rekrutterings Platform, der er under udvikling. En platform, hvor 
adgang til sundhedsdata skaber bedre betingelser for kontakt mellem forsøgsdeltager og de 
ansvarlige for kliniske forsøg 

3) Styrkede rammer for patient-centrerede decentrale kliniske forsøg.  
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