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Apotekarsocietetetens remissvar Anpassningar av svensk rätt till EU-
förordningen om kliniska Ds 2016:11   
 
Apotekarsocieteten är en ideell förening med 5200 medlemmar och vars stadgar godkänts av regeringen. 
Föreningens syfte är att verka för en bra utveckling och användning av läkemedel. Medlemmarna återfinns 
inom hela läkemedelskedjan från tidig forskning, utveckling, kvalitet, tillverkning och användning och 
representerar olika professioner i denna kedja. För att uppnå en bra utveckling och användning av 
läkemedel för individ och samhälle främjar Apotekarsocieteten kunskaps- och kompetensutveckling inom 
läkemedelsområdet. 
 
Mot denna bakgrund lämnar föreningen följande remissvar. 
 
Införande av EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar har som syfte att ytterligare harmonisera 
reglerna om genomförande för kliniska prövningar inom unionen och därmed förenkla förfarandet, 
speciellt gällande prövningar som genomförs i flera medlemsstater. Apotekarsocieteten ger följande 
synpunkter på förslaget. 
 
Med den nya förordningen blir Läkemedelsverket den samordnande myndigheten som kommer att ha 
ansvar för koordinationen. Då olika myndigheter är med i processer kring klinisk prövning är det av vikt att 
den nya ansökningsprocessen ligger som grund för alla inblandade myndigheters nya organisationer och 
arbetsprocesser. 
 
Ändringar i läkemedelslagen (2015:315) 
 
Definitionen av klinisk läkemedelsprövning bör vara samma i läkemedelslagen och etikprövningslagen 
I lagförslagets 2 kap. definieras klinisk läkemedelsprövning på människor; ”En klinisk prövning på 
människor enligt definitionen i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 536/2014 av 
den 16 april 2014 om kliniska prövningar av humanläkemedel och om upphävande av direktiv 2001/20/EG, 
i den ursprungliga lydelsen.” Apotekarsocieteten vill uppmärksamma att klinisk läkemedelsprövning på 
människor inte definieras på samma sätt i förslaget till ändring av etikprövningslagen § 2 där definitionen 
lyder: ” klinisk läkemedelsprövning: forskning som består i klinisk undersökning på människor av ett 
läkemedels egenskaper” samt ”etisk granskning av klinisk läkemedelsprövning: sådan etisk granskning av 
klinisk läkemedelsprövning som en etikkommitté ska utföra enligt Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 563/2014 av den 16 april 2014 om kliniska prövningar av humanläkemedel och om 
upphävande av direktiv 2001/20/EG, i den ursprungliga lydelsen.” För att harmonisera med EU 
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förordningen bör definition på klinisk läkemedelsprövning i etikprövningslagen § 2 vara samma som den i 
läkemedelslagen kap 2, 1§. 
 
 
Möjliggör redan nu att genomföra kliniska prövningar på beslutsoförmögna i akuta situationer 
7 kap. Klinisk läkemedelsprövning har i förslaget reviderats för att harmoniera med Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr 536/2014, artikel 35 som innebär en möjlighet att i akuta nödsituationer 
inkludera personer i en klinisk läkemedelsprövning utan att inhämta personens samtycke. I sådana fall ges 
information i efterhand och personen kan då samtycka till att fortsätta vara med i den kliniska prövningen. 
Läkemedelslagen idag ger inte möjlighet att genomföra kliniska prövningar på beslutsoförmögna personer 
i akuta situationer. Då det är oklart när förordningen kommer att träda i kraft (beroende av när den nya EU 
portalen och databasen för kliniska läkemedelsprövningar är i drift) och det kan dröja ända till andra 
kvartalet 2019, skulle det vara önskvärt att redan nu införa en paragraf i läkemedelslagen i samma ordaval 
som i artikel 35 i den nya EU förordningen (nr 536/2014 av den 16 april 2014 om kliniska prövningar av 
humanläkemedel). Det är viktigt att även svenska patienter kan delta i alla typer av forskningsstudier och 
tidigt kan få tillgång till nya livräddande läkemedelsbehandlingar. Kliniska prövningar på beslutsoförmögna 
personer i icke-akuta situationer kommer också att kunna genomföras i Sverige i enlighet med artikel 31.2 
i EU-förordningen. Detta stärker även Sveriges konkurrenskraft som klinisk prövningsnation.  
 
Utred möjligheten att införa förenklat samtycke i specifika fall 
I 4 § Införs förbud mot vissa kliniska prövningar, vilket innebär att även klusterstudier (i enlighet med 
artikel 30 i den nya EU förordningen (nr 536/2014 av den 16 april 2014 om kliniska prövningar av 
humanläkemedel) förbjuds. Bakgrunden till det föreslagna förbudet är att förenklat samtycke som används 
i studier som beskrivs i artikel 30.3 inte har varit tillåtet i Sverige, och utrymme för att utreda införandet av 
förenklat förfarande inte finns i det nu pågående arbetet kring anpassning av svensk rätt till den nya EU-
förordningen. Apotekarsocieteten anser att det är viktigt att på sikt utreda möjligheten att införa ett 
förenklat samtycke i specifika fall, och eventuellt då ändra läkemedelslagen baserat på utredningsresultat.  
 
Förändringar kring sponsorns skyldighet gällande ersättning för skador samt möjlighet för föreskrifter 
kring behörigheter 
I 18 kap. har det lagts till text som möjliggör för regeringen att med föreskrifter förmedla sponsorns 
skyldighet gällande ersättning för skador. Apotekarsocieteten välkomnar förslaget då det inför en 
ytterligare kontroll av ersättningsnivåerna som erbjuds till forskningspatienter. Ersättning måste kunna 
täcka kostnaderna som eventuella skador orsakar. I samma kapitel föreslås även möjlighet till regeringen 
eller den myndighet som regeringen bestämmer att förmedla föreskrifter om den behörighet som krävs 
för att hålla den föregående intervjun (informera forskningspersoner inför studiedeltagande). 
Apotekarsocieteten välkomnar möjligheten att förtydliga ansvaret genom eventuella ytterligare 
föreskrifter kring området. 
  
Längre arkivtid  
Den nya EU förordningen (nr 536/2014 av den 16 april 2014 om kliniska prövningar av humanläkemedel), 
artikel 58 avseende arkivering av prövningspärmen sätter kravet att arkiveringstiden ska vara minst 25 år. 
Läkemedelslagen föreslås att ändras för att harmoniera med detta. Den förlängda arkiveringstiden innebär 
en potentiell kostnadsökning och även utökat behov av arkiveringslokaler, som kan vara att problem 
speciellt vid akademiska prövningar. Ytterligare ställer det ännu högre krav på att kunna ta del av 
arkiverade materialet, i en värld som blir mer och mer digitaliserad och snabbt föränderlig. 
Apotekarsocieteten vill poängtera att långtidsarkivering inte nödvändigtvis går att likställa med att kunna 
ta del av dokumentationen efter arkiveringstidens slut.  
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Tillverkning och märkning 
Undantag från kravet på tillverkningstillstånd finns i artikel 61.5b i den nya EU förordningen (nr 536/2014 
av den 16 april 2014 om kliniska prövningar av humanläkemedel), och två av tre processer som undantas 
är ommärkning eller ompackning av prövningsläkemedel, och beredning av radioaktiva läkemedel som 
används i diagnostiska prövningsläkemedel. Läkemedelslagen föreslås att revideras i kap. 8 och 10 för att 
harmoniera med EU-förordningen. Apotekarsocieteten välkomnar dessa ändringar då undantagen gynnar 
sjukvårdens möjligheter att utöva akademisk klinisk forskning genom förkortade processer, minskade 
kostnader och mindre byråkrati.  

 
Ändringar i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
 
I lagens 23 § föreslås införa en sekretessbrytande bestämmelse så att sekretess inte hindrar att en uppgift 
lämnas till en enskild biobank. Apotekarsocieteten välkomnar att studiepatientdata på detta vis kan göras 
tillgänglig till berörda biobanker.  
 
Ändringar i läkemedelsförordningen (2015:641) 
 
I lagens 3§ införs att Läkemedelsverket ska vidarerapportera säkerhetsrapporter till EU-databasen. Detta 
är mycket bra från akademiska prövare/prövningars synvinkel som har mindre person- och ekonomiska 
resurser för att kunna sätta upp egna elektroniska system för sådan rapportering. Detta minskar risken att 
data från denna typ av studier inte rapporteras på ett korrekt sätt. 
 
Enligt förslaget i 7§ koordinerar Läkemedelsverket skickandet av ansökan till EPN, biobank samt strålskydd 
vid behov. Förslaget förutsätter att de berörda biobankerna är en del av ett regionalt system – vad händer 
om någon biobank inte ingår i regionalt system, hur kommer de bli involverade i processen? 
 
Ändringar i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) 
 
I särskilda begränsningar i sekretessen föreslås tillägg att sekretessen inte gäller ”för uppgifter i 
verksamheten med utredning, tillståndsgivning och tillsyn som avser kliniska läkemedelsprövningar på 
människor.” Tillägget välkomnas av Apotekarsocieteten.  
 
Ändringar i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården 
 
1 kap. 3§ föreslås ändra så att lagen inte är tillämplig för forskningsprover som kastas direkt efter analys 
och inte sparas en längre tid efter provtagningstillfället. Förslaget är välkommet speciellt utifrån 
akademiska prövningars synvinkel där arbetsbördan för enskilda prövare som enbart inkluderat 
sjukvårdens rutinprover i studie minskar i o m att biobanksavtal inte längre behövs i sådana fall.  
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