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En av de viktigaste orsakerna till 
att vi vill ha fler läkemedels-
prövningar till Sverige är att det 

är det enskilt bästa sättet för svenska 
patienter att få möjlighet att prova nya 
lovande läkemedelsbehandlingar långt 
innan de är slutligt godkända. Men det 
är också viktigt för Sverige som Life 
Science-nation att vara attraktivt för 
företagens investeringar i forskning 
och utveckling, säger LIF:s vd Anders 
Blanck. 

Fram till slutet av 1990-talet hade 
Sverige en ledande position i Europa 
när det gällde företagsinitierade klinis-
ka läkemedelsprövningar, men efter 
millennieskiftet har utvecklingen varit 
negativ. Företagens ansökningar till 

Fler företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar till Sverige

   FÖRANKRAR ÅTGÄRDSFÖRSLAG
Läkemedelsindustriföreningen LIF har under våren 
tagit fram ett paket med åtgärdsförslag för att få fler 
företag sinitierade kliniska läke medelsprövningar till 
Sverige. För att förankra och kvalitetssäkra dem har 
LIF genomfört en öppen konsultation och nu ska 
resultatet sammanfattas.
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Läkemedelsverket om att starta pröv-
ningar har i princip halverats under 
2000-talet. Trots en stor samsyn hos så-
väl beslutsfattare som Life Science-sek-
torns olika aktörer om värdet av klinis-
ka läkemedelsprövningar och ett antal 
statliga satsningar för att stärka den 
svenska Life Science-sektorn under se-
nare år har den nedåtgående trenden 
inte brutits.  

– Vi måste helt enkelt inse att de sats-
ningar vi har gjort inte har varit till-
räckliga. Vi är inte ensamma om att 
inse värdet av företagsinitierade klinis-
ka läkemedelsprövningar och det råder 
en knivskarp internationell konkur-
rens, inte minst från våra nordiska 
grannländer där Danmark går i täten 
med stora och nationella satsningar, 
konstaterar Anders Blanck.

Stärker svensk hälso- och sjukvård
Kliniska läkemedelsprövningar är en 
viktig del av den medicinska utveck-
lingen; förutom att de möjliggör för 
svenska patienter att ta del av nya be-
handlingar redan innan de blir formellt 
godkända bidrar de till att hälso- och 
sjukvården utvecklas och personalen 
fortbildas. 

Som en del i arbetet med att 
förbättra förutsättningarna för 

den forskande läkemedelsindustrin att 
bedriva sin verksamhet i Sverige har 
LIF under våren tagit fram ett program 
med åtgärdsförslag.

– Att svensk hälso- och sjukvård lig-
ger i framkant ökar också attraktivite-
ten för nya forskningssatsningar, både 
svenska och utländska. Läkemedelsfö-
retagens forskning stärker i sin tur Sve-
rige som kunskapsnation och är en vik-
tig pusselbit om vi vill fortsätta att vara 
en ledande Life Science-aktör, menar 
Anders Blanck.

Öppen konsultation
Som en del i arbetet med att förbättra 
förutsättningarna för den forskande 
läkemedelsindustrin att bedriva sin 
verksamhet i Sverige har LIF under 
våren tagit fram ett program med åt-
gärdsförslag. Förslagen presenterades 
vid det välbesökta seminariet ”Läke-
medelsforskning – en självklar del av 
svensk sjukvård” i början av mars och 
publicerades därefter på hemsidan för 
en öppen konsultation där alla berör-
da – patientföreträdare, politiker och 
beslutsfattare, myndigheter, anställda 
inom hälso- och sjukvården eller före-
tag – kunnat tycka till.

– Det är första gången LIF öppnat 
upp för synpunkter på det här sättet 
men vi tror att det är viktigt att alla be-
rörda har haft en chans att påverka, att 
tycka till om förslagen. Ska vi lyckas 
genomföra dem så kommer det att krä-
vas samverkan av alla berörda, säger 
Anders Blanck.

Positivt gensvar
Åtgärdsprogrammet består av ett antal 
förslag inom fyra områden: Nationell 
överenskommelse för en hälso- och 
sjukvård som integrerar företags-
initierade kliniska läkemedelspröv-

ningar; Statligt stöd – infrastruktur 
för företagsinitierade kliniska läkeme-
delsprövningar; Nödvändiga åtgärder 
gällande lagstiftning och En särskild 
satsning på morgondagens kliniska 
läkemedelsprövningar. Konsultatio-
nen var öppen mellan 15 mars och 15 
april och LIF har fått in 26 svar. Anders 
Blanck är nöjd med gensvaret:

– Förutom svaren från enskilda in-
divider har vi fått synpunkter från Sve-
riges Kommuner och Landsting, Veten-
skapsrådet, Apotekarsocieteten och 
några av våra medlemsföretag, alla re-
levanta och engagerade, och vi har fått 
ett kvitto på att det finns en samsyn 
kring problembilden och en önskan om 
prioriteringar i en nationell strategi. 

Underlag till Life Science-strategin
Nu kommer LIF att gå igenom de in-
komna svaren, uppdatera åtgärds-
förslagen och sammanfatta dem i en 
handlingsplan. Den finala versionen 
kommer sedan att skickas till Life Sci-
ence-kontoret samt berörda ministrar 
och departement som ett underlag i 
arbetet med att ta fram en svensk Life 
Science-strategi. Åtgärdsprogrammet 
kommer också att publiceras på lif.se.

ANNAKARIN SVENNINGSSON
Kommunikatör LIF



Market Access Utbildning 
19 – 20 november 2019, Grand Hotel, Saltsjöbaden

Vi har nu genomfört fyra utbildningar. 80 personer från ett 30-tal företag inom pharma och 
medtech tyckte att kursen levde upp till eller överträffade de förväntningar som fanns på ut-
bildningen. Nu har du också möjlighet att gå utbildningen. Efter fyra fullbelagda utbildningar 
inom Market Access är nu den femte upplagan inplanerad. Välkommen med din anmälan. 
Vi kommer under de här två dagarna fokusera på att ge deltagarna en god grundläggande 
förståelse för market access landskapet i Sverige. Kursen lämpar sig för KAMs, MSLs, och de 
flesta funktioner inom marknad/sälj som behöver fördjupad kunskap i området.

Lars-Åke Levin,  
Professor i Hälsoekonomi
Avdelningen för hälso- 
och sjukvårdsanalys,
Linköpings Universitet 

Kajsa Olsson,  
Konsult/vd
Nordic Pharma Access NPA AB

Dag 1:
Förmiddag
Vi inleder med att gå igenom market access land-
skapet i Sverige och hur beslutfattandet styrs, lag-
stiftning, regelverk och prioriteringsprinciper
 
Eftermiddag
På eftermiddagen går vi vidare med 
beslutsfattare och viktiga stakeholders 
på nationell och regional nivå och 
gör en kortare interaktiv övning 
kring beslutsfattare/stake-
holders. Därefter tittar vi 
närmare på Ordnat infö-
rande processen – Lands-
tingens process Vi avslutar 
dagen med den senaste 
utvecklingen ser ut inom 
market access området, 
riskdelning. Vi går igenom 
exempel på riskdelning – 
internationellt – och vad vi vet 
om TLVs/Landstingens riskdel-
ningar.
 

Dag 2:
Förmiddag
Under dag 2 inleder vi med de verktyg och 
informationskällor som finns för att söka infor-
mation och analysera market access situationen 
inom ett visst område. Vi går igenom de vik-
tigaste källorna för information inom market 
access området. Under dag 2 kommer vi också 
att göra ett grupparbete med specifika produkt-

exempel. Hur kan man söka informa tion och lägga 
pusslet för att analysera och förstå market access-
situationen för en produkt? (Vi använder publika 
källor, analyserar situationen och försöka förstå grun-
der för beslut och vilka konsekvenser det kan komma 
att få för market access situationen inom det specifika 
terapiområdet.) Lars-Åke och Kajsa deltar aktivt och 

kommer med förslag och feed back på analysen. 
Produktexempel kommer att täcka in ett 

brett spektrum från primärvård till 
specialistläkmedel.

 
Eftermiddag

Vi avslutar kursen med 
göra en internationell 
utblick: Hur ser market 
access utvecklingen ut i 
andra länder? Särskiljer 
vi oss i Sverige? Uppsum-
mering och avslutning

Utbildningen är två dagars 
internat och kostar 14.750:- 

+ moms.

Hör av dig på: 
  

för att anmäla ditt intresse, 
eller ring 08-57010520. 
 

redaktionen@pharma-industry.se




