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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. 
 
Sverige har gjort en stor satsning för att vara ett land som ligger i framkant vad gäller life science. En viktig 
del i detta är att vara attraktivt för kliniska prövningar. För att vara detta är det viktigt att de olika stegen i 
kedjan för ansökan och genomförande av kliniska prövningar ser till hur detta i sin helhet kan underlättas 
och inte ser varje steg som en isolerad händelse. På det utskickade förslaget i ovanstående promemoria 
har föreningen ett antal synpunkter som följer nedan. 
 
Ändringar i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning på människor (etikprövningslagen) 
 
Definitionen på klinisk läkemedelsprövning bör vara samma i etikprövningslagen och läkemedelslagen 
I förslaget till ändring av etikprövningslagen § 2 lyder definitionen av klinisk läkemedelsprövning: ” 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.” I förslag till nya läkemedelslagen 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.”  
Vi vill uppmärksamma att klinisk läkemedelsprövning på människor inte definieras på samma sätt i dessa 
två förslag till ändring i lagar. För att harmonisera med EU 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 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 536/2014, artikel 35, innebär en möjlighet att i akuta  
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nödsituationer inkludera personer i en klinisk läkemedelsprövning utan att inhämta personens samtycke. I 
sådana fall gess information i efterhand och personen kan då samtycka till att fortsätta vara med i den 
kliniska prövningen. I paragraf 11 a i etikprövningslagen anges att de bestämmelser som finns i 7 kapitlet 6 
och 7 paragraferna skall tillämpas vid etikprövning. 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.  
 
Ändringar i förordningen (2007:1069) med instruktion för regionala etikprövningsnämnder 
 
Patientföreträdare som ledamöter 
I landstingens förslag om ledamöter ska enligt förslaget ingå minst en ledamot och en ersättare som 
representerar patientorganisationer för varje avdelning som prövar ansökningar som gäller medicinsk 
forskning. Detta anser Apotekarsocieteten är i linje med den ökade insyn som patienter ska ha gällande sin 
vård och behandlingsmöjligheter och därmed även forskning som bedrivs/planeras inom området.  
 
Viktigt att få harmonisering i bedömning av likartade projekt mellan de olika nämnderna 
För varje avdelning utser ordföranden en eller flera (ändring) av vetenskapliga ledamöterna att vara 
vetenskapliga sekreterare. Detta utökar flexibiliteten och möjligheterna att hålla tidsramarna. För att hålla 
de satta tidslinjerna kommer det att behövas täta kontakter mellan Läkemedelsverket och 
etikprövningsnämnderna, framförallt de vetenskapliga sekreterarna. Det är tveksamt om det går att ha en 
sådan position som bisyssla även om det blir fler som delar på arbetet. Det finns också risk att varje enskild 
ledamot inte kan få den erfarenhet som behövs för att göra en risk/nytto -bedömning av tillräcklig kvalité 
på grund av att de alltför sällan får föredra kliniska läkemedelsprövningar. Även praktisk ärendehantering 
mot Läkemedelverket i godkännandeproceduren kan bli lidande av få tillfällen men långa mellanrum.  
För- och nackdelar med en central nämnd för etisk bedömning av kliniska läkemedelsprövningar belyses i 
promemorian endast utifrån två förslag. Apotekarsocieteten hade önskat en djupare analys av fördelar och 
nackdelar av organisationsformen även utifrån andra aspekter än de rent organisatoriska. En stor del av 
problematiken hänger samman med att de olika etikprövningsnämnderna är enskilda myndigheter. Det 
ligger också i förslaget att de regionala etikprövningsnämnderna ska gemensamt besluta hur ärenden ska 
fördelas mellan de olika nämnderna. En aspekt som bör tas i beaktande i godkännandeproceduren är t ex 
att harmonisering av de etiska bedömningarna så att likartade forskningsprojekt bedöms på ett likartat 
sätt oberoende av vilken nämnd i Sverige som gör den etiska bedömningen, då det föreslås också att 
ärenden om etisk granskning av klinisk läkemedelsprövning inte ska kunna överlämnas till Centrala 
etikprövningsnämnden. 
 
Det föreslås att beslut om yttrande till Läkemedelsverket inte ska kunna överklagas till Centrala 
etikprövningsnämnden. I utredning saknas en konsekvensanalys av förslaget. Vid överklagan till allmän 
förvaltningsdomstol finns det risk att tidsramarna blir mycket långa för att få vägledning. Då tid till start av 
en klinisk prövning är av yttersta vikt för de forskande företagen och involverade prövare finns det risk att 
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Sveriges konkurrenskraft gällande etiskt komplicerade kliniska prövningar minskar. Då kommer inte viktig 
forskning till del av de svenska patienterna heller.   
 
Avvakta ansökningsprocessens flöde innan organisation och avgifter fastställs 
Apotekarsocieteten anser att en organisation för etisk granskning av kliniska läkemedelsprövningar inte 
skall fastlås innan Läkemedelsverket har tagit fram hur ansökningsprocessen skall se ut för att uppfylla 
kraven i EU -förordningen. Först därefter kan man ta fram ett genomarbetat förslag om hur 
etikprövningsnämnderna ska organiseras.  Således anser föreningen också att § 9a i förslag till ändring i 
förordningen (2007:1069) med instruktion för regionala etikprövningsnämnder inte genomförs nu.   
 
För de föreslagna avgifterna för etisk prövning av övrig medicinsk forskning finns inget underlag för hur 
kostnaderna har beräknats. Akademiska forskare och forskargrupper står för merparten av ansökningarna 
till etikprövningsnämnderna. Dessa har begränsade ekonomiska resurser och det kommer aldrig att bli så 
att det kommer att finnas tillräckligt med pengar hos forskarsamhället så att de med avgifter kommer att 
kunna täcka etikprövningsnämndernas kostnader. Staten bör se etikprövningsnämnderna som en 
forskningsinfrastruktur och ta på sig ansvaret att stå för huvuddelen av kostnaderna för 
etikprövningsnämnderna och på så sätt skydda forskningspersonerna samtidigt som man stödjer forskning 
och innovation.  
Enligt regleringsbrevet för de regionala etikprövningsnämnderna ska deras verksamhet finansieras med 
avgifter. Avgifterna ska beräknas så att full kostnadstäckning uppnås. Idag finns inte full kostnadstäckning 
för deras verksamhet. Apotekarsocieteten anser att kravet på full kostnadstäckning har menlig verkan på 
akademisk klinisk forskning och ser allvarligt på förslaget. Det motverkar direkt den pågående satsningen 
att öka klinisk forskning i Sverige. Utredningen föreslår att Läkemedelsverket ska ta ut en avgift om 21 000 
kr för den etiska granskningen. Det finns inget underlag för hur den kostnaden beräknats mer än att full 
kostnadstäckning av avgifter till etikprövningsnämnder skall kunna uppnås. Apotekarsocieteten anser att 
det inte går att beräkna kostnaderna för etisk granskning av kliniska läkemedelsprövningar innan 
ansökningsprocess och organisation för den etiska granskningen är fastställd. Man bör även ta hänsyn till 
andra faktorer än kostnader.  Det kommer förmodligen att vara attraktivt att bli rapporterande land och 
förutom kvalité i ansökningsprocessen kommer även prissättningen få betydelse för vilket land 
läkemedelsföretagen vill ha som rapportör. Detta bestämmer också huruvida läkemedelsföretagen 
kommer att genomföra sina kliniska studier i Sverige. Vill vi bli ett attraktivt land att genomföra kliniska 
läkemedelsprövningar i behöver Läkemedelsverket bli en attraktiv rapportör för ansökningar.    
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