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BESLUT 
2022-11-08 Dnr UFV 2022/1528 

Remiss avseende Europeiska kommissionens 
förslag till Europaparlamentets och rådets 
förordning om kvalitets- och säkerhetsstandarder 
för ämnen av mänskligt ursprung avsedda för 
användning på människor och upphävande av 
direktiven 2002/98/EG och 2004/23/EG, 
COM(2022)338 final 

Beslut 
Härmed beslutas 

– att Uppsala universitet överlämnar expertgruppens yttrande som sitt 
svar på rubricerad remiss. 

Bakgrund 
Uppsala universitet har beretts möjlighet att yttra sig om denna remiss.  

Bifogat yttrande har utarbetats av en expertgrupp bestående av adjungerad 
universitetslektor Joachim Burman, institutionen för medicinska 
vetenskaper, adjungerad professor Karl-Henrik Grinnemo, institutionen 
för kirurgiska vetenskaper, Hannah Karlsson, koordinator Akademiska 
sjukhuset, professor Per-Ola Carlsson, institutionen för medicinsk 
cellbiologi och professor Gunilla Enblad, institutionen för immunologi, 
genetik och patologi. Fakultetshandläggare August Aronsson har bidragit 
med administrativt stöd. 

Beslut i detta ärende har i rektors frånvaro fattats av undertecknad 
prorektor i närvaro av universitetsdirektör Caroline Sjöberg, efter 
föredragning av fakultetshandläggare August Aronsson. Närvarande 
därutöver var akademiombudsman Per Abrahamsson och Uppsala 
studentkårs ordförande Anton Sánchez Sulejmani. 

Coco Norén 
 August Aronsson 
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YTTRANDE 
2022-11-08 Dnr UFV 2022/1528 

Socialdepartementet 

Remiss avseende Europeiska kommissionens 
förslag till Europaparlamentets och rådets 
förordning om kvalitets- och säkerhetsstandarder 
för ämnen av mänskligt ursprung avsedda för 
användning på människor och upphävande av 
direktiven 2002/98/EG och 2004/23/EG, 
COM(2022)338 final 
Uppsala universitet har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerad 
remiss, och avger därför följande yttrande. Yttrandet har utarbetats av en 
expertgrupp bestående av adjungerad universitetslektor Joachim Burman, 
institutionen för medicinska vetenskaper, adjungerad professor Karl-
Henrik Grinnemo, institutionen för kirurgiska vetenskaper, Hannah 
Karlsson, koordinator Akademiska sjukhuset, professor Per-Ola Carlsson, 
institutionen för medicinsk cellbiologi och professor Gunilla Enblad, 
institutionen för immunologi, genetik och patologi. Fakultetshandläggare 
August Aronsson har bidragit med administrativt stöd. 

Övergripande generella synpunkter 
Uppsala universitet konstaterar att det aktuella direktivet främst kommer 
att ha konsekvenser för sjukvården, men bara ha begränsad betydelse för 
forskning. Detta kommer att medföra viss ökad byråkratisering för vårdens 
räkning, med vidhäftande kostnader. Universitetet uppfattar att direktivet 
är välskrivet och kommer att fylla en funktion, framförallt för länder som 
importerar större mängder av ämnen av mänskligt ursprung än vad Sverige 
gör. Det är bra att likvärdiga definitioner sätts upp för denna typ av 
produkter. 
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