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Remissyttrande – EU-kommissionens 
meddelande om en läkemedelsstrategi för 
Europa (COM (2020) 761 final) 
 
Forskningsrådet för Hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte, har erhållit EU-kommissionens 
meddelande om en läkemedelsstrategi för Europa (COM (2020) 761 final) för yttrande. 

Forte är, utifrån myndighetens uppdrag, generellt positiva till EU-kommissionens förslag 
som vi anser har en bred och bra täckning, vilket tyder på att man vill se ett systemtänk 
när det gäller läkemedelsförsörjningen i Europa. 

Vi är särskilt positiva till att strategin är patientcentrerad och att man tydligt lyfter fram 
”Resultat för patienterna” och att ”Forskningsprioriteringarna bör anpassas till 
patienternas och sjukvårdssystemens behov” i det första av de fyra målen. Insatser för alla 
patienters tillgång till läkemedel till rimligt pris är viktiga för att strategin ska bidra till en 
socialt hållbar utveckling i Europa. 

Att forskning och innovation anses avgörande i en strategi för att säkerställa en stark, 
rättvis, konkurrenskraftig och miljövänlig läkemedelsindustri känns på många sätt givet 
och det är då logiskt att ha som ett andra mål i strategin.  Vi ser positivt på att man i EU 
ser behovet av använda flera olika finansieringskällor för att stödja och stimulera 
innovation och digital omställning på området, då detta kräver finansiering långt över det 
som ramprogrammet för forskning och innovation ger utrymme för. I denna del av 
strategin lyfts också betydelsen av kvalificerad arbetskraft och kopplingar både till 
kompetensagendan och EU:s återhämtningsplan är viktiga.  

I detta ärende har generaldirektör Jonas Björck beslutat efter föredragning av strateg för 
internationellt samarbete Tove Hammarberg och i samråd med stabschef Mats Nilsson. 
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Generaldirektör  
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