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Till Utbildningsdepartementet 
 
Dnr U2017/05010/F 
 
 
 
 
 
 
 

Remissvar avseende ”Etikprövning – en översyn av reglerna för forskning och 
hälso- och sjukvård” Dnr U2017/05010/F 
 
Apotekarsocieteten är en ideell förening med 5 400 medlemmar och vars stadgar godkänts av regeringen. 
Föreningens syfte är att verka för en bra utveckling och användning av läkemedel och medicinteknik. 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.  
 

Sammanfattning 
 
Apotekarsocieteten har tagit del av utredningen och har nedanstående kommentarer till delar av utredningen. 
Utredningens övergripande målsättning är att regelverket ska ge ett tillfredsställande skydd för personer som deltar 
i forskning eller hälso- och sjukvård, vilket Apotekarsocieteten stödjer. 
 

Definition av begreppet forskning 
Utredningen föreslår att definitionen av forskningen ska ändras för att förtydliga att etikprövningslagen 
inte enbart omfattar experimentell forskning. Apotekarsocieteten ser detta förtydligande som positivt. 
 

Avskaffandet av studentundantaget 
Enligt förslaget ska undantaget från etikprövning för studentarbeten på grundnivå eller på avancerad nivå 
tas bort. Detta får till följd att studentarbeten utgör forskning och faller inom lagens tillämpningsområde, 
dvs ska etik prövas. Enligt förslaget ska dessa handhas av en nämnd internt inom statliga universitet och 
högskolor som ska göra en första bedömning innan etikprövning söks. Apotekarsocieteten förstår 
grundtanken i detta förfarande men ser en risk i att antalet ansökningar blir väldigt stort och riskerar att 
både försvåra genomförandet av examensarbeten samt att handläggningstiden för etikansökningar från 
annan forskning förlängs. Detta förslag behöver utredas mer kring arbetsuppgifter och ansvar hos 
lärosätena respektive etikprövningsnämnder innan det går vidare till verkställande. 
 

Ökade krav på kunskap om etikprövning 
Apotekarsocieteten tillstyrker utredningens förslag om att krav på kunskap om etikprövning införs i 
examina. I utredningen ”Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning” lyftes 
förslaget om en svensk nationell uppförandekod gällande god forskningssed som skulle tas fram av bl a  
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Vetenskapsrådet. Apotekarsocieteten tillstyrkte då förslaget och vill påminna om det igen som ett led i 
gemensam utbildning på doktorandnivå. 
 

Gränsområdet mellan hälso-och sjukvård och klinisk forskning 
Apotekarsocieteten ger här synpunkter som är kopplade till läkemedelsområdet.  
 

Huvudregeln är att hälso- och sjukvård ska bedrivas i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. 
Om en ny metod ska provas är detta att betrakta som klinisk forskning. Klinisk forskning ska prövas etiskt 
innan det påbörjas. I hälso- och sjukvården är läkemedel en del i många behandlingar. Användningen av 
dessa styrs av läkemedelslagen i vilken även ingår vad som gäller för läkemedel under utveckling dvs 
läkemedel i kliniska prövningar. De senare är att definiera som klinisk forskning och faller under 
etiklagstiftningen. Huvudregeln för de läkemedel som används inom hälso- och sjukvård är att de uppfyller 
kraven enligt läkemedelslagen och att de tillverkas enligt gängse lagstiftning. Utöver detta finns möjlighet 
att inom hälso- och sjukvård förskriva så kallade extempore som är beredning av läkemedel på apotek 
enligt recept som utfärdats för enskild patient.  
 
Inom vården tas kontinuerligt ny kunskap in både nationellt och internationellt. Apotekarsocieteten anser 
att ytterligare utredning behöver göras kring vad som menas med erfarenhet och beprövad användning 
inom ramen för hälso- och sjukvård och vad som är klinisk forskning. I detta bör exempelvis belysas om 
kunskapen måste ha inhämtats i Sverige för att kunna definieras som vetenskap och beprövad erfarenhet 
och därmed betraktas som hälso- och sjukvård. Ett grundkrav för all behandling av patient är god 
dokumentation kring vilket läkemedel som förskrivits ordinerats, i vilken mängd och med vilket resultat. 
 
 
 
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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