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Remiss av nya föreskrifter om kliniska läkemedelsprövningar på djur  
Dnr 3.1-2016-031788 
 
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 som har tagits fram i samarbete mellan föreningens 
sektioner för klinisk prövning och läkemedel för djur.  
 
Vi ser positivt på förslaget till nya föreskrifter om kliniska prövningar på djur och ger några reflektioner. 
 
Bra att definitionen ”patientdjur” förtydligas och införs istället för ”patient/försöksperson” som används i LVFS 
1996:17.  
 
Generellt föreslås många harmoniseringar med de föreskrifter som finns för kliniska prövningar på människor, vilket 
är bra då volymerna för kliniska studier på djur är små i Sverige, och dessa harmoniseringar underlättar 
genomförande av prövningar för personal som berörs av dessa föreskrifter, så som kliniska prövningsledare, 
apotekspersonal och myndighetspersoner.  
 
Förslagets §5 ”Sponsorn och prövaren ska beakta principerna för god klinisk sed vid utformningen, genomförandet, 
registrering och rapporteringen av den kliniska prövningen” finner vi mycket bra, då detta ger en gemensam etisk 
och strukturell grund till både humana och veterinära kliniska prövningar. 
 
Förslaget förenklar även vissa krav för ansökningarna genom att behovet att ha tre exemplar av ansökan och 
prövningsprotokollet försvinner, och varje enskilt prövningsställe behöver inte längre skicka in en 
ansökningsblankett vid multicenterprövning då detta underlättar ansökningsproceduren och därmed även 
genomförande av kliniska prövningar på djur. 
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