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Apotekarsocietetens remissvar kring ”EU-kommissionens 
meddelande om en läkemedelsstrategi för Europa (COM (2020) 761 
final)” (Dnr S2021/00051) 
 
Apotekarsocieteten är en ideell förening med ca 5 000 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. 
 

Övergripande kommentarer 
Apotekarsocieteten ställer sig positiv till en läkemedelsstrategi för Europa. Vi vill samtidigt 
betona vikten av att denna EU-strategi även kopplas ihop med Sveriges pågående nationella 
initiativ inom läkemedelsområdet, såsom Nationella läkemedelsstrategin (NLS) och Sveriges life 
science strategi.  
 
I strategidokumentet saknas en plan för den akademiska forskningens roll inom drug discovery, 
vilket är ett område där Sverige har en stark position som till exempel infrastruktursatsningen 
kring SciLifeLab visar. Forskningssamarbeten mellan akademi och industri utgör en viktig del i 
läkemedelsutvecklingen. Apotekarsocieteten föreslår en tydligare och bättre koordinering av 
den akademiska forskningen inom EU för att bättre nyttja vissa begränsade resurser som behövs 
för att optimera utfallen i viktiga forskningsprojekt. 
 
Vi vill även understryka vikten av ett nära samarbete mellan akademisk drug discovery, 
forskning och läkemedelsindustrin. Det är extra viktigt inom prioriterade områden som 
antibiotikaresistens och sällsynta sjukdomar. Bra exempel på detta, och där Sverige har en 
framträdande roll, är Drug Discovery and Development Platform in Sweden (DDD), the 
Innovative Medicine Initiative (IMI) programs like ENABLE (European Antibacterial Drug 
Discovery Platform) and Lead Factory. 
 
I tillägg till en strategi för nya innovativa läkemedel så behövs även och en tydligare strategi 
kring incitament och förutsättningar på EU-nivå för att även äldre, kostnadseffektiva och 
prisvärda preparat ska kunna utgöra fullgoda alternativ i vården. 
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Kapitel 2.2 Antibiotikaresistens 
Antibiotikaresistens är en enorm samhällsutmaning och ett hot mot den globala folkhälsan. 
Fungerande antibiotika är även en viktig grundförutsättning för en fungerande sjukvård och för 
användningen av en rad andra läkemedel inom t.ex.  cancerområdet och 
barnsjukvård. Behovet av nya antibiotika är stort och svårigheten att få fram nya substanser i 
kombination med nuvarande incitamentsstruktur gör att industrins satsningar inom detta 
forskningsområde minskat. Mot bakgrund av detta vill Apotekarsocieteten understryka vikten 
av att detta specificeras tydligt i EU:s läkemedelsstrategi, och att en beskrivning av hur de 
ambitiösa och viktiga åtgärderna ska följs upp och implementeras.  
 
Vi anser därför att området antibiotikaresistens bör förtydligas ytterligare i EU:s 
läkemedelsstrategi. Det gäller såväl forskning kring nya substanser som diagnostik och hur man 
på bästa sätt använder befintliga antibiotika. Det kräver även att regelverk och 
finansieringsmodeller för antibiotika behöver ses över, och utgöra ett specifikt delmål i den 
föreslagna EU-gemensamma läkemedelsstrategin.  
 
Det finns även ett behov av en sammanhållen struktur inom EU för att optimera användningen 
av befintliga antibiotika samt att öka tillgängligheten av viktiga antibiotika för speciellt utsatta 
patientgrupper och barn. En sådan optimering är viktig för att minska hastigheten för 
spridningen av antibiotikaresistens. Apotekarsocieteten föreslår även att den befintliga One-
Health planen mot antibiotikaresistens följs upp på ett tydligare sätt och att möjligheten till 
någon form av sanktioner införs, för att säkerställa att samtliga medlemsländer arbetar, 
implementerar och följer upp de åtgärder som beslutats. Exempelvis pågår fortfarande 
irrationell förskrivning, försäljning utan recept och användning av antibiotika i flera EU-länder, 
 

Kapitel 3.2 
Läkemedelsstrategin tar upp att forskningsprioriteringarna bör anpassas till patienternas och 
sjukvårdssystemens behov. Samarbete mellan vetenskapliga grenar genom att engagera 
tillsynsmyndigheter, akademin, hälso- och sjukvårdspersonal, patientorganisationer, vårdgivare 
och betalare redan i ett tidigt skede i forskning och utveckling, nämns som en möjlighet att 
stödja denna ambition. Apotekarsocieteten välkomnar detta förslag. De olika aktörernas 
samverkan behövs för att genomföra kliniska prövningar som gynnar hela befolkningen på bästa 
sätt. Detta är inte minst viktigt vid en eventuell ny pandemi, lik covid-19, där forskning och 
kliniska prövningar måste kunna fortsätta eftersom både kliniska studier och vård behövs för att 
komma över hälsohotet. 
Läkemedelsstrategin fastställer att ouppfyllda medicinska behov ska prioriteras med bl.a. 
särskild hänsyn till demografiska grupper med missgynnad bakgrund. Det är önskvärt att i högre 
utsträckning inrikta innovation på de största ouppfyllda behoven. En här förbisedd del i 
innovation och utveckling av nya läkemedel och terapier, är dock hur nämnda demografiska 
grupper till större del ska ges möjlighet att delta redan i kliniska prövningar. Representativa 
befolknings- och patientgrupper bör i möjligaste mån ges möjlighet att ingå i kliniska  
prövningar, där vi idag ser att grupper som av socioekonomiska, geografiska eller andra skäl 
missgynnas, i låg utsträckning deltar i prövningar. 
Förhoppning har ställts till att den digitala omställningen, med införande av virtuella moment i 
kliniska prövningar, ska underlätta för tidigare underrepresenterade patientgrupper att delta. 
Svenska Läkemedelsverket genomför en pågående förstudie för att undersöka förutsättningar 
för att genomföra virtuella, kliniska läkemedelsprövningar.  
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Apotekarsocieteten föreslår att EU i sin läkemedelsstrategi belyser att EMA, nationella 
tillsynsmyndigheter och aktörer inom akademi och läkemedelsindustri bör ges möjlighet och 
uppmuntras till att samarbeta kring projekt som strävar efter att med nya digitala verktyg kunna 
genomföra mer patientcentrerade och innovativa kliniska prövningar, med syfte att underlätta 
deltagande och öka representationen bland befolkningen. 
 

Kapitel 3.3 
Ur ett strategiskt innovationsperspektiv är de i kapitel 3.3 beskrivna initiativen för att 
harmonisera och förenkla regelverken kring godkännande och tillsyn av läkemedel välkomna.  
 

Kapitel 4.1 
Apotekarsocieteten ser särskilt positivt på arbetet att säkra försörjningen av läkemedel inom EU 
och undvika läkemedelsbrist. Dock är det viktigt att hänsyn tas till medlemsländernas olika 
strukturer för apoteksmarknader, läkemedelsförsörjning och hälso- och sjukvård. Detta för att 
medlemsländerna så långt det är möjligt ska kunna tillgodogöra sig fördelarna med samarbeten 
inom EU. Inom detta område finns det mycket positiva effekter som kan uppnås om samarbete 
sker på EU-nivå.  
 
 
 
Vänliga hälsningar  
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