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Apotekarsocietetens remissvar på ”förslag till reviderad förordning 
(2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel  
(Dnr S2021/02039) 
 
Apotekarsocieteten är en ideell förening med ca 5 000 medlemmar som representerar olika 
professioner inom hela läkemedelskedjan och vars stadgar godkänts av regeringen. Föreningens syfte 
är att verka för en bra utveckling och användning av läkemedel och det gör vi genom att främja 
kunskaps- och kompetensutveckling inom läkemedelsområdet.  
 
Mot bakgrund av detta lämnar vi följande remissvar. 
 
Sammanfattning 
Vi har förståelse för behovet av reviderade avgifter för full kostnadstäckning men är framför allt 
bekymrade för de gigantiska avgiftshöjningar som man vill införa inom klinisk läkemedelsprövning 
och tror att det kan förvärra trenden med minskat antal ansökningar och därmed färre kliniska 
prövningar i Sverige. Risken är betydande och står i skarp kontrast till den svenska life-science-
strategin.  
Behovet av kostnadstäckning bör inte enbart finansieras av läkemedelsföretag och akademin utan 
möjligheten till ökade anslag bör övervägas om man inte vill riskera att företagen flyttar sina kliniska 
prövningar till andra länder och att akademiska forskare inte klarar de ekonomiska förutsättningarna. 
Konsekvensen av ett minskat antal kliniska prövningar i Sverige riskerar ytterst att drabba 
patienterna som inte får ta del av aktuell läkemedelsbehandling.    
 
Vi vill lämna följande synpunkter: 
 § 10, Tillstånd för klinisk läkemedelsprövning i Bilaga 2 och 3 

 
Den föreslagna avgiftshöjningen från 50 tkr till 150 tkr (200%) för humanläkemedel samtidigt som det 
avgiftsfria sjukhusundantaget tas bort inkluderar inte heller kostnaden för den etiska granskningen, 
som tillkommer.  
 
Denna kostnad är avsevärt högre än nivåerna i de övriga nordiska länder, där de ligger på 10-20 tkr, 
och länder som Tyskland, Frankrike och Storbritannien där nivåerna är 30-40 tkr. Om företag redan i 
tidig fas flyttar sina kliniska utvecklingsprogram till utlandet är risken överhängande att  
fortsatta projekt också genomförs där. På samma sätt ser vi att väl utförda tidiga prövningar i Sverige 
inte sällan borgar för fortsatta samarbeten och projekt i Sverige. Ett nära samarbete  
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mellan akademi, myndighet och svenska företag verksamma inom läkemedelsutveckling är viktigt 
och centralt för att bibehålla, värna och stärka den life science-sektor vi har idag. 
 
Sverige har en stark life science-sektor. Enligt SwedenBIOs senaste 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 dessa är små 
företag med 9 eller färre anställda. I synnerhet dessa små företag, som alltså utgör en betydande 
andel, riskerar att drabbas kraftigt negativt av den föreslagna avgiftshöjningen. Den oönskade 
konsekvensen blir att svenska företag i högre utsträckning av ekonomiska skäl väljer att förlägga sina 
läkemedelsprövningar i andra länder. 
 
Den kraftiga avgiftshöjningen är också ett enormt hot för den akademiska forskningen, som även 
drabbas av det nya sättet hur ansökningarna ska skickas in och handläggas i o m förordningen 
536/2014. Kombinationen av de två förändringarna riskerar att minska antalet nya akademiska 
prövningar. De akademiska forskarna kommer inte att ha samma (ekonomiska eller organisatoriska) 
möjligheter att ta till sig den nya ansökningsprocessen. 

De studiestödsfunktioner som finns att stödja dem (sjukhusens kliniska forskningscentra, regionala 
noder, CRO) kommer att göra sitt bästa för att hjälpa dem men kraftigt ökade 
ansökningskostnader innebär ytterligare en tröskel för den akademiska kliniska forskningen. Det 
står i direkt motsats till målet att antalet kliniska prövningar ska öka i Sverige och att patienter 
ska kunna erbjudas möjlighet att vara forskningspatienter oavsett var i landet de bor. 
Anslagsfinansiering av ansökningsavgifter eller annan typ av avgiftsreduktion för akademiska 
forskare bör tillämpas. Annars finns en väldigt överhängande risk att akademiska kliniska 
prövningar i Sverige nästintill utplånas – och risk att det kommer att genomföras ett ökat antal 
kliniska prövningar utan giltiga tillstånd om de ansöks enbart hos Etikprövningsmyndigheten som 
kliniska studier, inte hos Läkemedelsverket. 
 
Om de kliniska läkemedelsprövningarna i än större utsträckning lämnar Sverige innebär det 
också att de svenska patienterna inte får ta del av internationell klinisk forskning. Svenska läkare 
får inte heller den senaste kunskapen om nya behandlingar under utveckling, och i förlängningen 
kan detta fördröja eller förhindra att dessa terapier används för svenska patienter när de väl 
finns tillgängliga på marknaden. 
 
På uppdrag och med vänlig hälsning,  
 
Maria Mårfält 
 
Maria Mårfält, verksamhetschef och vVD 
Apotekarsocieteten 
Postadress: Box 1136, 111 81 Stockholm 
Besöksadress: Wallingatan 26 A, 111 24 Stockholm 
Telefon/mobil: 0702-334808  
E-post: maria.marfalt@apotekarsocieteten.se 
www.apotekarsocieteten.se 
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