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Apotekarsocietetetens remissvar Förslag till revidering förordning (2010:1167) 
om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel dnr S2016/00699/FS 
 
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 en ambition att vara ett land som ska ligga i framkant vad gäller life science. Detta förslag till 
revidering ligger inte i linje med denna ambition. Avgiften för ansökan om klinisk prövning föreslås höjas 
från 45 000 kr till 85 000 kr, vilket är en höjning på närmare 90%. Ytterligare föreslås det att denna avgift 
skulle gälla för alla kliniska prövningar, kommersiella och icke kommersiella. Regeringen i Sverige har gjort 
en stor satsning på att förbättra forskningsstödjande infrastruktur kring både kommersiella och icke 
kommersiella prövningar. Kliniska Studier Sverige under Vetenskapsrådet arbetar nu inom hela Sverige i 
samarbete mellan akademi, life science industri och vård i detta syfte. Apotekarsocieteten befarar att en 
så kraftigt föreslagen avgiftshöjning för kliniska prövningar motverkar denna satsning. 
 
Skrivelsens beräkningar bygger på antagandet att den nya förordningen gäller under åren 2017-2020 
(Sektion 6. Metod för fördelning av kostnader). Under denna tidsperiod kommer EU-förordningen och 
ansökningsprocessen att ändras då en webbportal för gemensamt europeiskt tillstånd kommer inrättas 
”EU portalen” Ansökningsavgiften bör därför ligga i nivå med övriga Europeiska länder så att den höjda 
avgiften inte leder till att Sverige inte används som rapporterande medlemsstat. Vidare borde avgiften ha 
två nivåer beroende på om svenska läkemedelsmyndigheten används som rapporterande land eller enbart 
som berörd medlemsstat då detta påverkar omfattningen av handläggandet.  
 
Den föreslagna höjda avgiftsnivån sätter även Sverige i sämre konkurrensläge jämfört med de andra 
nordiska länderna när kommersiella mindre studier i sen fas planeras. Den föreslagna avgiftsnivån är 
mycket hög i jämförelse med övriga nordiska länder och kan leda till att studierna genomförs i våra 
grannländer istället.  
 
De icke kommersiella prövningarna har idag möjlighet att ansöka om avgiftsbefrielse, vilket 
Läkemedelsverket nu föreslår inte längre ska vara möjligt. De icke kommersiella läkemedelsprövningarna 
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står idag för ca 20% av alla kliniska prövningar i Sverige. Antalet icke kommersiella prövningar har hållit sig 
på konstant nivå när man sett minskning av kommersiella läkemedelsprövningar under de senare åren 
(Källa: Regeringens utredning SOU 2013:87 ”Starka tillsammans”).  
Vad gäller de akademiska prövningarna finns det en ökad risk för att dessa inte längre kommer ansökas 
som klinisk läkemedelsprövning till Läkemedelsverket (vilket vi vet är fallet redan i dag i viss utsträckning, 
då ansökningsproceduren anses för komplicerad för vissa enskilda forskare, och i vissa fall pga okunskap). 
Sverige kan då komma få ett ökat mörkertal av kliniska prövningar utan tillräcklig kontroll gällande kvalité 
och säkerhet. Dessa prövningar kommer sedan få problem att bli publicerade vilket leder till att patienter 
och forskningspersoner utsatts för prövningsläkemedel utan någon framtida forskningsnytta utan bara 
med risker som studier innebär.  
 
Apotekarsocieteten föreslår att: 
 

 Den föreslagna avgiftshöjningen omarbetas för att anpassas till ”EU portalens” 
godkännandeprocess och för att avgiftsnivån bör harmoniseras med övriga avgifter inom EU och 
Norden. 

 

 Avgiften för kliniska prövningar bör ha två nivåer beroende på om svenska läkemedelsmyndigheten 
används som rapporterande land eller enbart som berörd medlemsstat då detta påverkar 
omfattningen av handläggandet.  

 

 Avgiften bör anpassas till komplexitet på ansökan. Olika studiefaser kan ha olika avgifter. 
 

 Om avgifterna för icke kommersiella klinisk läkemedelsprövning höjs och om avgiftsbefrielsen 
försvinner behöver de akademiska studiernas finansieringsmöjligheter ses över. 
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