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Apotekarsocietetens remissvar angående ”Remiss av 
Avgiftsförändringar till följd av EU-förordningen om kliniska 
prövningar av humanläkemedel – Rapport från Läkemedelsverket” 
(S2020/05515) 
 
Apotekarsocieteten är en ideell förening med ca 4 900 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 bakgrund av detta lämnar vi följande remissvar. 
 
 
Läkemedelsverkets arbetssätt med handläggning av ansökningar och ändringsansökningar för 
kliniska läkemedelsprövningar kommer att förändras i många avseenden när EU-förordning 
536/2014 om kliniska prövningar av humanläkemedel börjar tillämpas. Läkemedelsverket 
bedömer att den största förändringen är ökat behov av ärendekoordinering. Även kraven på 
kortare tid för utredningsarbetet medför ökade kostnader för de ärenden där Sverige är s.k. 
berörd medlemsstat. Även förändrad process för säkerhetsbevakning, inspektionsarbete och IT-
lösningar kommer att öka kostnaderna för Läkemedelsverket. För att uppnå full 
kostnadstäckning behöver dessa kostnader täckas.  
 
De differentierade avgifterna som föreslås innebär avgiftsökning mellan 246-296% beroende på 
typ av ansökan. Även väsentliga ändringar till redan godkända prövningar, som idag inte har 
någon avgift, föreslås bli avgiftsbelagda. De avgifter som Läkemedelsverket föreslår för nya 
ansökningar och väsentliga ändringar inkluderar inte heller avgift för den etiska granskningen. 
Denna kraftiga avgiftshöjning riskerar att ytterligare påverka den negativa trenden med minskat 
antal kliniska prövningar i Sverige, och står i kontrast till den svenska life science-strategin.  
 
För icke-kommersiella studier kan avgift på dessa nivåer riskera att helt omöjliggöra 
genomförande av akademiska kliniska prövningar, men även företagsinitierade kliniska 
prövningar är kostnadskänsliga. Enligt Sweden BIOs rapport (Swedish Drug Discovery and 
Development Pipeline 2020) finns det 148 svenska företag som arbetar med 
läkemedelsutveckling, varav 53% har pågående kliniska prövningar i fas I-III. 80% av företagen 
är småföretag med 9 eller färre anställda. I synnerhet dessa små företag, som alltså utgör en 
betydande andel, riskerar att drabbas negativt av en avgiftshöjning. Den oönskade 
konsekvensen blir att svenska företag, såväl som internationella, i högre utsträckning förlägger 
läkemedelsprövningar till andra länder. Om företag redan i tidig fas flyttar sina kliniska 
utvecklingsprogram till utlandet är risken överhängande för att senare projekt också genomförs 
där. Väl utförda tidiga prövningar i Sverige borgar för fortsatta samarbeten och internationella 
investeringar i Sverige.  

https://swedenbio.se/wp-content/uploads/2020/10/The-Swedish-Drug-Discovery-and-Development-Pipeline-2020-SwedenBIO.pdf
https://swedenbio.se/wp-content/uploads/2020/10/The-Swedish-Drug-Discovery-and-Development-Pipeline-2020-SwedenBIO.pdf
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Att akademin och företag ska bära hela kostnaden för tillämpningen av den nya EU-
förordningen, kan inte anses vara förenligt med regeringens målsättning att få fler 
företagsinitierade kliniska studier till Sverige. Tvärtom riskerar det medföra att svenska 
startupföretag och mindre läkemedelsföretag snabbare flyttar sin verksamhet till utlandet, och 
att de in internationella investeringarna i Sverige minskar. 
 
När företagsinitierade läkemedelsprövningar lämnar Sverige innebär det också att svenska 
patienter inte får ta del av de senaste tillgängliga behandlingarna i studierna, som i vissa fall, t ex 
inom cancervård, kan vara direkt livräddande. Svenska läkare får då heller inte den senaste 
kunskapen om nya behandlingar under utveckling, vilket i förlängningen kan fördröja eller 
förhindra att dessa terapier tillgängliggörs svenska patienter vid marknadsgodkännande. 
 
Den kraftiga avgiftshöjningen hotar den akademiska forskningen, som blir ”dubbeldrabbad”. 
Även det nya sättet på hur ansökningarna ska skickas in och handläggas, i och med förordning 
536/2014, riskerar att minska antalet nya akademiska prövningar. Akademiska forskare 
kommer inte att ha samma (ekonomiska eller organisatoriska) möjligheter att ta till sig den nya 
ansökningsprocessen. De studiestödsfunktioner som finns för att stödja dem (sjukhusens 
kliniska forskningscentra, regionala noder, CRO) kommer att göra sitt bästa för att hjälpa dem, 
men tillsammans med kraftigt ökade ansökningskostnader finns risk för att tröskeln blir för stor 
för den akademiska kliniska forskningen. Detta motverkar målet om att öka antalet kliniska 
prövningar i Sverige och att patienter ska kunna erbjudas möjlighet att vara forskningspatienter 
oavsett var i landet de bor. 
 

Apotekarsocietetens förslag 
Apotekarsocieteten har förståelse för att Läkemedelsverket får ökade kostnader i och med 
tillämpning av förordning 536/201. Dessa ökade kostnader bör dock inte finansieras genom 
ökade avgifter för akademin och företag. Apotekarsocieteten stödjer Läkemedelsverkets förslag 
om att helt eller delvis anslagsfinansiera verksamheten för kliniska prövningar, just på grund av 
den överhängande risken för att företagen flyttar sina prövningar till andra länder och att 
akademiska forskare inte klarar de nya ekonomiska förutsättningarna. Apotekarsocieteten vill 
även understryka vikten av att genomföra en internationell jämförelse av avgifter innan 
nivåerna fastställs. Med de föreslagna avgiftshöjningarna skulle Sverige med stor marginal ha de 
högsta avgifterna i EU, vilket riskerar att påverka den svenska konkurrenskraften som life 
science nation. Apotekarsocieteten föreslår även att en avgiftsreduktion för kliniska prövningar 
för akademiska forskare införs i syfte att minska risken för kraftigt reducerat antal akademiska 
studier. En annan avgiftsdifferentiering kan också övervägas där exempelvis företagsstorlek 
och/eller omsättning ligger till grund för avgiftens storlek. 
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