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Remiss av Avgiftsförändringar till följd av EU-
förordning om kliniska prövningar av 
humanläkemedel 

Yttrandet har utarbetats av en expertgrupp bestående av professor Håkan 
Melhus, institutionen för medicinska vetenskaper, sammankallande, 
professor Inger Sundström Poromaa, institutionen för kvinnors och barns 
hälsa, professor Margareta Hammarlund-Udenaes, institutionen för farmaci, 
samt professor Jonas Oldgren, institutionen för medicinska vetenskaper. 
Utredare Oskar Fahlén Godö har bidragit med administrativt stöd.    

Generella synpunkter 
Expertgruppen konstaterar att förslaget till avgiftsförändringar, om det 
genomförs, skulle leda till kraftigt ökade kostnader för läkemedelsprövningar 
i Sverige. Detta skulle innebära ett förödande slag mot möjligheten att 
bedriva kliniska prövningar i Sverige, särskilt då det rör akademisk forskning 
eller prövningar bedrivna av små start-upföretag inom läkemedelsbranschen. 
Detta går inte bara stick i stäv mot regeringens Life Science-strategi, utan 
riskerar även att underminera möjligheten att snabbt hantera nya hälso- och 
sjukvårdsutmaningar, med pågående pandemi som ett slående exempel.  
Expertgruppen avstyrker därför förslaget.  

En finansieringsmodell, där ett vikande antal ansökningar ska finansieras 
genom ökade avgifter, riskerar att driva fram en negativ spiral, där antalet 
ansökningar, och därigenom också antalet genomförda prövningar, kraftigt 
minskar i Sverige. Detta, i kombination med en policy som i namn av 
likabehandling anser det rimligt att ta ut samma avgifter av icke-
kommersiella aktörer och kommersiella aktörer, riskerar att driva småskalig, 
innovativ läkemedelsforskning ur landet. Expertgruppen finner denna policy 
ytterst märklig; det finns ingen rimlig likabehandlingsgrund för att ansökan 
om en liten akademisk forskningsstudie och en storskalig, kommersiell fas 3-
studie ska kosta lika mycket. Denna policy riskerar också att slå undan benen 
för arbetet med att hitta former för enklare, smartare prövningar. 
Expertgruppen föreslår därför att Läkemedelsverket inför differentierade 
avgifter för akademiska och kommersiella studier, alternativt återinför och 
underlättar möjligheten att söka om avgiftsbefrielse för de akademiska 
prövningarna. 
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I underlaget tycks det också som att en mycket stor del av de ökade 
kostnaderna, som används för att motivera avgiftshöjningarna, inte handlar 
så mycket om fördyrad handläggning som om behov av omfattande 
investeringar i ny och säkrare IT-infrastruktur. Expertgruppen ställer sig 
frågande till rimligheten i att denna myndighetsinfrastruktursatsning ska 
finansieras genom höjda avgifter; dessa kostnader borde i rimlighetens namn 
täckas genom ett särskilt anslag från staten.  

Sverige har traditionellt varit starkt inom läkemedelsforskning och har sedan 
EU-inträdet spelat en ledande roll inom europeiskt samarbete på 
läkemedelsområdet, och vi har mycket goda förutsättningar för, att i enlighet 
med regeringens Life Science-strategi, även framöver vara ledande inom 
fältet. Det kräver dock medvetna och framsynta satsningar, och att alla delar 
av staten drar åt samma håll. Läkemedelsverket har medvetet satsat på en 
framträdande roll, inte minst som rapportör eller co-rapportör för nya 
läkemedel, för att säkerställa tillgång till läkemedel för den svenska 
sjukvården och utvecklad inhemsk kompetens på läkemedelsområdet. 
Expertgruppen konstaterar att det vore mycket olyckligt om den satsningen 
gick om intet. 

Specifika synpunkter 
3.4 Avgiftsreduktion för icke-kommersiell klinisk läkemedelsprövning 
Expertgruppen finner skrivningarna svepande och provocerande oprecisa. 
Vad är grunden för bedömningen som ledde fram till beslut om 
policyändring i stycke två? Vad menas med begreppen ”ett flertal” vad gäller  
överklagade avslag och upphävda beslut i stycke tre?  

6 Avgiftsmodell för nya avgifter 
Expertgruppen konstaterar att den föreslagna differentieringen i 
ansökningsavgifter mellan olika ärendetyper är förhållandevis mycket låg, 
vilket ytterligare förstärker intrycket av att det inte är fördyrad handläggning 
i första hand, utan kostnader för förnyad infrastruktur som driver upp 
avgifterna.  

Expertgruppen saknar också en jämförelse mellan avgiftsmodeller och 
avgiftsnivåer i andra länder inom EU.  

7. Konsekvens av uppdaterade avgifter
Expertgruppen ifrågasätter påståendet att avgiften inte är en avgörande faktor
för i vilket land kliniska läkemedelsprövningar genomförs; för stora,
internationella, kommersiella prövningar är avgiften förmodligen inte den
avgörande faktorn, men höga avgifter riskerar att göra det mycket svårt för
akademiska forskare och för små, forskningsintensiva företag inom
läkemedelsområdet att genomföra kliniska prövningar. Utan dem finns dock
ingen grund för en livskraftig läkemedelsindustri inom landets gränser.
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Socialdepartementet 

Remiss av A vgiftsförändringar till följd 

av EU-förordning om kliniska 

prövningar av humanläkemedel 

Beslut 

Härmed beslutas 
- att Uppsala universitet överlämnar expertgruppens yttrande
som sitt svar på rubricerad remiss.

Bakgrund 

Uppsala universitet har anmodats yttra sig över rubricerad 
remiss. 

Bifogat yttrande har utarbetats av en expertgrupp bestående av 
professor Håkan Melhus, institutionen för medicinska 
vetenskaper, sammankallande, professor Inger Sundström 
Poromaa, institutionen för kvinnors och barns hälsa, professor 
Margareta Hammarlund-Udenaes, institutionen för farmaci, 
samt professor Jonas Oldgren, institutionen för medicinska 
vetenskaper. Utredare Oskar Fahlen Godö har bidragit med 
administrativt stöd. 

Beslut i detta ärende har fattats av undeiiecknad rektor i närvaro 
av universitetsdirektören Caroline Sjöberg, efter föredragning av 
biträdande kanslichef Maiiin Wahlen. Närvarande därutöver var 
akademiombudsmannen Per Abrahamsson och Uppsala 
studentkårs ordförande Jacob Fäme1i. 
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