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Apotekarsocietetens remissvar kring ”Läkemedelsverkets föreskrifter 
(HSLF-FS 2021:xx) om kompletterande bestämmelser till EU:s 
förordning om kliniska prövningar av humanläkemedel” 
 
Apotekarsocieteten är en ideell förening med ca 5 000 medlemma, 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.  
 
Mot bakgrund av detta lämnar vi följande remissvar. 
 
Apotekarsocieteten ställer sig positiv till de omarbetningar som gjorts och välkomnar förslaget med 
några kommentarer enligt nedan. 
 
Allmän kommentar 
Det är positivt att det i remissen finns en paragraf (14§) som gör gällande att Läkemedelsverket om 
det föreligger särskilda skäl kan meddela undantag (dispens) från bestämmelserna, vilket möjliggör 
flexibilitet i särskilda situationer. 
 
Specifika kommentarer 
Låginterventionsprövningar 
Det är otydligt huruvida kraven i dessa föreskrifter även gäller för låg-interventionsprövningar. 
Kommer det att finnas andra krav för låg-interventionsprövningar och kommer dessa i sådana fall att 
specificeras i en annan föreskrift? Om inte vore det önskvärt att förtydliga i föreskriften hur den 
förhåller sig till låg-interventionsprövningar. 
 
Krav vid hantering av prövningsläkemedel 4§, 5§ 
Kraven på hantering av prövningsläkemedel innebär inga nya krav jämfört med idag förutom tillägget 
att rutinerna för hur mottagningskontroll ska ske i vissa fall. Det gäller läkemedel för avancerade 
terapier, där mottagningskontroll förutom av farmaceut nu även får fastställas av annan sakkunnig. 
Tillägget innebär en lättnad jämfört med vad som gäller idag och det anser vi är bra och vi håller med 
om att kompetens om tillverkning av dessa läkemedel även finns hos andra yrkeskategorier än 
farmaceuter. Vidare är vi eniga med Läkemedelsverket angående behovet av tydligare regler i frågan, 
som inte regleras i EU-förordningen. 
 



 

Apotekarsocieteten  |  BESÖKSADRESS Wallingatan 26 A, Stockholm  |  UTDELNINGSADRESS Box 1136, 111 81 Stockholm  | www.apotekarsocieteten.se   

TELEFON 08-723 50 00  |  FAX 08-20 55 11  |  E-POST info@apotekarsocieteten.se  |  BANKGIRO 728-8129  | ORGANISATIONSNUMMER 802000-1577 

 
 
Rutiner enligt artikel 61.5 och artikel 61.6 8§, 9§  
Förslaget gällande rutiner utan krav på tillverkningstillstånd enligt artikel 61.1 i EU-förordningen om 
kliniska prövningar av humanläkemedel är en anpassning till artikel 61.5 a–c och 61.6 i EU-
förordningen. Förslaget innebär i huvudsak ett förtydligande av vad som redan idag utförs, men i viss 
omfattning har saknat specifik reglering. Ommärkning eller ompackning av prövningsläkemedel är i 
EU-förordningen undantagna från kravet på tillverkningstillstånd när dessa processer utförs vid viss 
kategori av sjukvårdsinrättningar och av kvalificerade yrkeskategorier, och används inom samma 
kategori av sjukvårdsinrättningar i samma kliniska prövning i samma medlemsstat. Till dessa 
sjukvårdsinrättningar räknas sjukhus, primärvårdsinrättningar eller kliniker och yrkeskategorierna 
som får utfärda ommärkning eller ompackning är farmaceuter eller andra personer, som enligt 
gällande lagstiftning inom den berörda medlemsstaten är behöriga att utföra detta. 
Vi välkomnar detta förslag som ökar flexibiliteten gällande prövningsläkemedelshantering i en klinisk 
prövning. Samtidigt vill vi framhålla vikten av att minimera riskerna för felmärkning, och vikten av att 
vidta kvalitetskontrollerande och kvalitetssäkrande åtgärder för dessa processer. Vi vill vidare 
framhålla den avsaknad av information som gäller märkning av prövningsläkemedel i kliniska 
prövningar där en godkänd produkt används och tas ”från hyllan” på sjukhuset. Det är oklart 
huruvida dessa framöver behöver märkas för klinisk prövning eller om dispens från märkningskravet 
kan ges när läkemedlet enbart ges på sjukhuset av sjukvårdspersonal. Om möjligheten till dispens 
försvinner innebär det en försämring av de ekonomiska och logistiska villkoren för många 
akademiska kliniska prövningar. Om möjligheten för dispens för märkning kan hanteras inom 14 § 
önskar vi ett förtydligande av detta även om det kan tolkas att förordningen tillåter en sådan dispens. 
 
Enligt uppdrag och med vänlig hälsning,  
 
 
Maria Mårfält 
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