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Stockholm 2017-04-07 

 
Till Utbildningsdepartementet 
 
Dnr U2016/05785/F 
 
 
 

Remissvar avseende promemoria ”En ny organisation för etikprövning av 
forskning” Dnr U2016/05785/F   
 
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 främjar 
Apotekarsocieteten kunskaps- och kompetensutveckling inom läkemedelsområdet. 
 
Mot denna bakgrund lämnar föreningen följande remissvar. Vid besvarande av denna remiss har föreningens 
speciailistsektion, Sektionen för kliniska studier varit behjälplig. 
 

Sammanfattning 
 
Apotekarsocieteten har tagit del av utredningen och delar i stort analys av bakgrund och nuläge samt ställer sig 
positiv till den föreslagna nya organisationen för etikprövning av forskning. Förslaget med en central myndighet och 
sex verksamhetsregioner kommer sannolikt att medföra en mer enhetlig bedömning mellan avdelningarna, vilket 
varit en kritik mot ärendeberedning inom nuvarande organisation. Centralisering innebär även större möjlighet att 
utveckla enhetligare beredning, minskad risk för jäv, erbjuda administrativ personal och ledamöter/ersättare i 
nämnderna relevant utbildning samt förhindra så kallad ”kommittéshopping”. I utredningen berörs översiktligt 
myndighetens tillsynsansvar. Denna är under utredning i regeringens kommittédirektiv 2016:45; ”Översyn av 
regelverken för forskningsetik och gränsområdet mellan klinisk forskning och hälso- och sjukvård” vilket vi 
välkomnar. Nedan ges synpunkter utifrån enskilda delar av promemorian. 
 

Särskilda synpunkter på olika delar  
 

Kapitel 4 Bakgrund och nuvarande system 
 

 4.2.1  Etikprövningslagen är en välskriven lag som är lätt att förstå. När det brister beror det vanligen på 
bristfällig utbildning. En utmaning kring Etikprövningslagen är att många, såväl forskare som huvudmän 
kommit att ta ett etikgodkännade som en intäkt på att ”allt är tillåtet”. Exempelvis förekommer det att 
sjukvården lämnar ut journaldata med hänvisning till att ”studien fått etikgodkännande”. Det förekommer 
också att helt nya studier ansöks som tillägg till existerande godkännande, vilket leder till att bedömningen 
av dessa ärenden inte görs på ett adekvat och etiskt korrekt sätt. Ändringar till befintliga studier införs också 
utan att någon anmälan eller ansökan om ändring kommer till etikprövningsnämnden. Hantering av dessa 
felaktigheter är också en utbildningsfråga, men det bör medvetandegöras den nya myndigheten att dessa 
missuppfattningar och misstag finns och är ganska utbredda.  
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Kapitel 5 Den nya organisationen för etikprövning 
 

 5.2.1 Förslaget med en central myndighet och sex verksamhetsregioner borgar för fortsatt oberoende men 
samtidigt möjliggörs en koppling till resp. lärosäte vilket bedöms viktigt för att man på respektive ort skall 
uppmuntras till etisk diskussion och öka möjligheterna till god och bred rekrytering. En centralisering borgar 
för en mer enhetlig etisk ärendebedömning, minskar risk för jäv och så kallad ”kommittéshopping” genom 
central ärendefördelning. Multicenterstudier blir idag alltmer vanliga också gällande akademiska studier. 
Det finns särskilda statliga satsningar och riktade forskningsanslag (exempelvis Klinisk Behandlingsforskning) 
som uppmuntrar eller kräver att studier skall genomföras i samverkan mellan olika regioner och huvudmän. 
Detta för att studierna skall kunna bli större, bättre vetenskaplig metodik samt få större genomslag 
internationellt. Det är därför viktigt att etikprövningssystemet inte motverkar studier i samverkan (se mer 
nedan). 
 

 5.2.6 Apotekarsocieteten välkomnar en utvecklad beredning av ärende. Det är vår bedömning att många 
ansökningar, speciellt från mindre erfarna/nya akademiska forskare, skulle kunna förberedas bättre och 
därmed undvika onödigt arbete för avdelningarnas ledamöter samt minska antalet ärenden som måste 
återremitteras för kompletteringar. 

 

 5.2.9 Även ärende som erhållit ett tillstånd bör kunna överklagas till Överklagandenämnden för 
etikprövning. Det finns exempel på situationer då ett beslut om tillstånd formulerats på ett sådant sätt att 
studien ej bedöms kunna genomföras. Därför bör även ett sådant ärende kunna överklagas, bedömningen 
är dock att det handlar om ytterst få överklagande av denna karaktär per år och totalt i landet. 

 

Kapitel 6 Ledamöter och ersättare 
 

 6.1.3 Nominering av ledamöter med vetenskaplig kompetens skall enligt utredningen även fortsättningsvis 
komma från högskolor och universitet och att företrädare för allmänheten nomineras från landsting.  
Idag ser det vetenskapliga landskapet annorlunda ut, många vetenskapliga befattningar finns inom Hälso- 
och sjukvård i form av adjungeringar, karriärtjänster, forskningsförordnande och mycket forskning bedrivs 
med sjukvården som huvudman. Visserligen finns för dessa personer och studier alltid en nära koppling till 
akademiskt lärosäte, men med förslaget att bara akademin skall föreslå ledamöter med vetenskaplig 
kompetens riskerar urvalet att bli för snävt. Inte minst gäller detta ämnen som omvårdnad, fysioterapi mfl. 
grupper som kan vara en viktig rekryteringsbas för Etikprövningsmyndigheten. Idag finns vid alla Universitet 
med Universitetssjukvård (de föreslagna verksamhetsregionerna) en samverkansstyrelse där företrädare för 
både lärosäte och sjukvård möts och fattar gemensamma beslut. Apotekarsocieteten föreslår att dessa 
beslutsorgan blir nomineringsansvariga för ledamöter med vetenskaplig kompetens.  
Avseende att nominera ledamöter som företräder allmänheten föreslås detta oförändrat vara landstingen. 
Vi vet att denna process inte är välfungerande idag, men överlåter åt utredaren att lämna förslag på hur och 
av vem dessa företrädare skulle kunna nomineras på annat sätt. Ett förslag till process skulle vara att prova 
en form av öppna nomineringar, utan specifik koppling till politiska partier.  
 

 6.2.2 Att ledamöter skall ha god vetenskaplig kompetens är självklart och att avdelningarna skall erbjuda en 
bredd likaså. Dock är det vår bedömning att den allmänna vetenskapliga kompetensen är viktigare än den 
specifika. Med detta menas god kunskap om vetenskap såväl som regelverk och andra relaterade lagar kring 
forskning. I dagens kraftigt expanderande forskningsfält bedöms det omöjligt att nå allomfattande bredd 
inom en avdelning avseende ämneskunskaper, gäller såväl specifika vetenskapliga ämnen som vetenskapliga 
metoder. Ledamöternas utbildning bör ytterligare förstärkas när det gäller exempelvis GCP och relevanta 
datalagar. Inte nödvändigtvis så att man behöver expertkunskaper, men tillräcklig förståelse för att lättare 
kunna se de etiska utmaningar som exempelvis finns inom nya avancerade terapier och samkörning av stora 
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register. Forskning som i dagsläget ökar kraftigt och uppmuntras via riktade forskningsanslag och andra 
satsningar. 
 

 6.3  Föreningen välkomnar förslaget med fyra års mandatperiod och en begränsning om tre 
mandatperioder. Även om de nya reglerna gäller från det att den nya organisationen bildas är det viktigt 
med ett ”rullande system” som ger avdelningarna en blandning av gamla och nya ledamöter, dvs. 
kompetens och erfarenhet.  

 

Kapitel 7  Ärendekategorier och avgifter 
 

Apotekarsocieteten anser att ändringsförslaget för avgifter för etikprövning inte är tydligt. Avser den 
föreslagna avgiften (8000 kr) för studier som inte är kliniska prövningar både singel- och multicenterstudier? 
Om avgiften avser båda är det välkommet, då det idag förekommer att studier ansöks som single-site med 
multipla ansökningar till olika etiskprövningsnämnder om 2 eller 3 huvudman är berörda och man då kan få 
billigare ärendehantering än via multicenteransökan. Detta leder till att de kan få olika villkor för 
godkännande och även genererar extra arbete både för forskarteamet och berörda EPN.  
 
Förslaget är inte tydligt avseende avgifter för kliniska läkemedelsprövningar. Den nya förordningen (nr 
536/2014 av den 16 april 2014) om kliniska prövningar av humanläkemedel och de föreslagna 
lagändringarna i svensk lagstiftning med anledning av dess ikraftträdande kommer att leda till att alla 
avgifter för kliniska läkemedelsprövningar hanteras via Läkemedelsverket. Kommer införandet av den nya 
organisationen för etikprövning av forskning, som föreslås börja gälla 1 juli 2018, vara avhängig av 
införandet av den nya förordningen för kliniska prövningar? Om så, kommer inte avgifterna i kliniska 
prövningar beröras i organisation för etikprövning, men om inte så behöver även dessa avgifter tas i 
beaktande. 

 
 
Enligt uppdrag 
 
 
Birgitta Karpesjö, Leg apotekare 
Kommunikationsansvarig 
Apotekarsocieteten 
Postadress: Box 1136, 111 81 Stockholm 
Besöksadress: Wallingatan 26 A, 111 24 Stockholm 
Telefon/mobil: 08-723 50 42 
E-post: birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se 
www.apotekarsocieteten.se 
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