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Apotekarsocietetens remissvar angående Antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner – förslag till 
myndighetsövergripande handlingsplan.  Dnr 3.2-43028/2014. 
  
Apotekarsocieteten är en ideell förening med 5200 medlemmar och vars stadgar godkänts av regeringen. 
Medlemmarna är speciellt intresserade av forskning och utveckling, kvalitet och kompetens på läkemedelsområdet. 
Mot denna bakgrund lämnar föreningen följande remissvar. 
  
Antibiotikaresistens är uppmärksammad sedan flera decennier och ett stort antal konferenser och dokument har 
behandlat frågan. Uppmuntrande resultat har nåtts i Sverige genom ffa STRAMAs arbete, som lett till minskad 
felaktig antibiotikaanvändning. Ett bestående problem är dock bristen på nya antibiotika med fördelaktigare 
resistensprofil. Enligt DRIVE-AB (Re-invest in R&D and Responsible Antibiotic Use), som finansieras av IMI, är det 
endast några få läkemedelsföretag som bedriver forskning kring nya antibiotika. Industrin kommer inte att forska 
fram nya läkemedel utan att ansträngningarna har en stark förankring i samhällsplaneringen och tillhörande 
finansiering.  
  
Det finns ett stort behov av svensk kraftsamling kring forskning om antiinfektiva läkemedel, likande den kraft som 
STRAMA utgör inom antibiotikaanvändningen. En början vore att sammanställa en översikt över vilka svenska 
institutioner och företag, som är verksamma inom området. Läkemedelsforskning är i handlingsplanen 
styvmoderligt behandlad och det myndighetsöverskridande samarbetet borde även innefatta Utbildnings- och 
Näringsdepartementet.  
  
Statens anslag till akademisk forskning om antibiotika, särskilt vad gäller tidig forskning, Drug Discovery, är 
otillräckliga, Anslagen bör spänna över längre tidsperioder t.ex. 5-6 år samt inriktas på nya verkningsmekanismer. 
Regulatoriska krav bör underlätta för att snabbare kunna gå från preklinisk forskning till klinik. Nya antibiotika kan 
förväntas ha ett smalare spektrum, vilket ställer krav på samtidig utveckling av nya precisare diagnostika. 
  
Målen i den remitterade handlingsplanen är invändningsfria, men så allmänt hållna att de är tillämpliga på de flesta 
vårdinsatser. Det är dags att gå från ord till handling för att komma tillrätta med bristen på framtida antibiotika. 
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