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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten
ASCRO (Association of CROs active in Sweden), [802466-0972], med säte på Sveavägen 63, 113 59 Stockholm, är en 
branschorganisation för CRO-företag aktiva i Sverige. ASCRO är en oberoende intressegrupp och röst för medlemsföretagen, som 
representerar och driver frågor av gemensamt intresse för medlemmarna i dialog med andra intressenter.

ASCRO grundades den 29 september 2011 efter cirka två års förberedelser inom den arbetsgrupp som under verksamhetsperioden 
2011- 2013 utgjorde Styrelse för ASCRO. 
Nuvarande stadgar för ASCRO antogs vid årsmötet den 23 mars 2017 (bilaga 1). 

ASCRO gick våren 2017 in i ett associationsavtal med Läkemedelsindustriföreningen (LIF). 
Läkemedelsforskning är en del av CRO-företagens verksamhet och innebär allt från grundläggande forskning till kliniska prövningar 
och läkemedelsuppföljning i vårdens vardag. ASCRO och LIF har ett starkt gemensamt intresse av att verka för patientens rätt till 
högkvalitativ och jämlik vård, samt klinisk forskning. Under 2017 etablerade sig ASCRO på Sveavägen 63 (S63) och har sedan dess 
arbetat upp en samarbetsmodell med LIF i form av representation i bl.a. Expertnätverket för Kliniska Prövningar, genomförande av 
gemensamma möten och seminarier, samt i form av etablerade kommunikationsvägar parterna emellan.  ASCRO har en regelbunden 
dialog med R&D och Samhällspolitiskt ansvariga på LIF, och en etablerad rutin för gemensam hantering av frågor och remisser av 
gemensamt intresse. 

ASCRO presenterar sig på sin hemsida www.ascro.se där man också når oss genom en funktions-e-post info@ascro.se och vår 
ekonomiansvariga på ekonomi@ascro.se. Hemsidan är också länkad till och från www.lif.se

Peter Asplund har fortsatt verkat i rollen som ordförande för ASCRO tillika extern styrelseledamot.

Under 2019  har styrelsen arbetat aktivt med att säkerställa en långsiktigt inriktning för ASCRO och samarbetet med andra aktörer 
inom Life Science. 

Styrelsen för verksamhetsåret 2019 har bestått av: 

Peter Asplund, ordförande - extern ledamot
Hedda Magnusson, kassör och informationsansvarig - Syneos Health 
Helena Lüning, vice ordförande - ICON
Ulrika Hammarström-Lüllmaa, ledamot - Scandinavian CRO (del av året). lämnade styrelsen på egen begäran och ersattes i samband 
med årsmötet av Anders Millerhovf, CTC
Martina Stenerdal, ledamot, PPD
Jan Hellqvist - TFS (del av året) lämnade styrelsen i samband med ny roll och ersattes genom fyllnadsval av Ulrika Heldestad, SCRO.

Följande företag har under verksamhetsåret 2019 varit medlemmar i ASCRO:

A+ Science AB
ClinTec International
Covance AB
Crown CRO
CTC Clinical Trial Consultants
ICON Clinical Research Ltd
IQVIA
KLIFO*
Link2Trials*
Link Medical 
Medpace
Parexel 
PPD Scandinavia AB
PRA International Sweden
Syneos Health
Scandinavian CRO 
TFS*
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* Nya medlemmar under 2019

Sammanfattning och bakgrund

Intresset för- och behovet av ett branschforum för CRO-företagen är fortsatt aktuellt och viktigt för svensk Life Science. 
CRO-företagens engagemang i det svenska ekosystemet ökar i takt med att tjänsteutbudet i medlemsföretagen utvecklas och breddas 
med utökade tjänster inom den klassiska industrisponsrade kliniska studien där samarbetet mellan Sponsor (beställaren), 
CRO-företaget (genomföraren) och kliniken utvecklas men fortsatt inte alltid når sin fulla potential. 

CRO-företagens målsättning är att vara en väsentlig och naturlig del i arbetet med att förbättra hälsa och livskvalitet hos befolkningen 
och bidra till att säkerställa ekonomiskt välstånd i Sverige, mål som är uttalade i den svenska 
Life Science-strategin. Genom ett utvecklat tjänste- och produkterbjudande kan CRO-företagen spela en mer avgörande roll i att 
stärka Sverige som kunskapsnation och vår konkurrenskraft som land och Life science-nation i samarbete med såväl privat som 
offentlig sektor.

I en miljö där vård och behandling blir allt mer individbaserad och där sjukvården i allt större omfattning arbetar med strukturerade 
data, standardiserade vårdförlopp, nationellt högspecialiserade centra och nya modeller för kunskapsstyrning ställs nya krav också på 
den kliniska forskningen och på introduktion av nya läkemedel och behandlingar. CRO-företagen utvecklar och erbjuder därav mera 
avancerade lösningar och tjänster som är anpassade för att stärka Life science-miljön och bidra till ett konkurrenskraftigt näringsliv 
för små, medelstora och större aktörer inom såväl privat som offentlig sektor. Samlat bidrar CRO-företagen med moderna lösningar 
med en hög grad av digitalisering och en ökande tillämpning av AI som ytterst gagnar svenska patienters möjligheter att delta i 
forskning och tidigt få tillgång till nya behandlingar. 

ASCRO vilar på en värdegrund som handlar om standardisering och god affärsetik och vill främja och utveckla de grundläggande 
principer  som ökar kvalitén och leveranssäkerheten inom kontraktsforskning och marknadsintroduktion av nya läkemedel och 
behandlingar.

ASCRO har en etablerad roll i att bidra till att säkra Sveriges framtid som prövningsland och Life science-nation, en naturlig plats vid 
bordet i olika forum och en etablerad plattform att fortsätta verka från. 

LIF och ASCRO samarbetar fortsatt genom gemensamma ställningstaganden och genom att agera likformigt i, för den forskande 
läkemedelsindustrin och CRO-företagen, viktiga frågor. Företag som är medlemmar i ASCRO är fortsatt associerade medlemmar i 
LIF. 

Verksamhetsberättelsen syftar till att ge en aktuell bild av en fortsatt växande organisation och stimulera till fortsatt och ökat 
engagemang under 2020. 

För ASCRO

Peter Asplund, extern styrelseledamot tillika ordförande

Främjande av ändamålet
Som ett led i att främja ASCROs ändamål har styrelsen under året:
Utvecklat och fördjupat samarbetet med LIF och övriga väsentliga aktörer inom svenska Life Science till exempel EPM, VR med 
flera.
Deltagit i för branschen och ASCRO väsentliga forum och möten. 
Genomlyst målsättning och vision för ASCRO och tagit fram ett riktningsdokument som grund för aktivitetsplanering och 
arbetsformer för styrelsen.
Arbetat med att öka engagemanget och dialogen med medlemsföretagen.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Ordinarie årsmöte för föregående verksamhetsår hölls 21 mars 2018. 
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Styrelsen har under verksamhetsåret 2019:
Haft 10 protokollförda styrelsemöten

ASRCO arbetar har under året ökat på informationsflödet till medlemsföretagen via mer frekventa utskick både i mailform och i form 
av nyhetsbreven ASCRO Puls. Hemsidan har uppdaterats och material tillgängliggörs också via medlemssidorna.  

Styrelsen samlades under hösten i ett arbetsmöte med syfte att tillsammans genomlysa vår vision och aktuell målsättning. Styrelsen ser
ett behov av att skapa en robust bild av medlemsföretagens identitet, image och den roll man spelar i svensk Life science. Arbetet 
under hösten är början på en mera omfattande kartläggning av branschen dvs. de omvärldsfaktorer, interna och yttre förutsättningar, 
med- och motkrafter som påverkar ASCRO i arbetet mot vår vision. En fortsatt och fördjupad kartläggning bör utgöra grunden för att 
lägga fast förslag och prioritera relevanta mål, satsningar och aktiviteter utifrån den påverkanskraft vi bedömer att ASCRO har idag 
och kan tillskansa sig över tid. 

Styrelsen har också arbetat med ansvarsområden och åtaganden för styrelsen och medlemsrepresentanterna och identifierat gap i fråga
om framförallt resurser. Gap som ger vägledning i fråga om delar som kan behöva hämtas in via nya eller fördjupade samarbeten. 

Arbetet med att aktualisera aktivitetsplanen pågår. Den skall fortsatt på ett mätbart sätt stärka positionen för ASCRO i Sverige, direkt 
bidra till att behålla befintliga- och öka antalet medlemsföretag och driva värde för medlemsföretagen. Aktivitetsplanen kommer i sin 
tur att vara direkt kopplad till den budget som i sin tur påverkar medlemsavgifterna för 2020 och framåt. 

Samverkan med LIF fortsätter och medlemsföretagen har, som ett led i det fördjupade samarbetet med LIF under 2019 också haft 
möjlighet att delta i LIF:s VD-forum. ASCRO har fortsatt regelbunden representation i Expertnätverket Kliniska Prövningar, samt i 
gruppen Patientsamverkan. Man har även påbörjat ett arbete med LIF:s ledningsgrupp kring formerna för samverkan mellan ASCRO 
och LIF och hur dessa kan utvecklas till gagn för båda parters medlemmar. Här finns ett behov att se över hur man gemensamt 
erbjuder nästa möjliga branschnätverk och medlemskap för bolag med intresse av både ASCRO och LIF:s frågor. 

Arbetat med rekrytering av nya medlemsföretag, bland annat i samband med konferenser och möten inom life science i Sverige, vilket
resulterat i 3 nya medlemmar i ASCRO under året. 

Väsentliga aktiviteter under verksamhetsåret 2019:

Anordnat 3 medlemsträffar med olika teman:
Aktuellt om medicinteknik från LMV
Samordnade Studieförfrågningar – hur skall en landsförfrågan vara utformad och hur kan CRO-företagen bidra i den kommande 
nationella pilotstudien.
I december avhölls det sedvanliga Glöggminglet.

Samverkan med Kliniska Studier i Sverige har fortsatt genom:
Representation i styrgruppen för utvecklingssatsningen Samordnade Studieförfrågningar där ASCRO och medlemsföretagen har 
bidragit utformningen av formulär för och en pilot avseende tjänsten ’landsförfrågan’. 

En dialog med Region Norr i fråga om en kommande utvecklingssatsning kring konceptet ’Satellitkliniker i kliniska studier’ vilket 
också var föremål för en workshop ledd av ASCRO i samband med 10-årsjubileet av Gothia Forum i Göteborg i oktober. 

ASCRO medverkade vid den nationella konferensen för Kliniska Studier Sverige i Malmö februari 2019 som var en välbesökt 
konferens med fokus på kliniska prövningar i ljuset av svensk politik och de strukturer i vilka Life-Science-frågorna drivs och en serie
presentationer om miljöer där kliniska prövningar är väl etablerade med goda förutsättningar för fortsatt utveckling. Konferensen gav 
ASCRO tillfälle till dialog med möjliga nya medlemmar och till dialogmöten med Enheten för kliniska studier Sverige med Life 
Science kontoret och Jenni Nordborg. 

ASCRO har under året haft en aktiv dialog med EPM och gett upprepade inspel bland annat på PRISMA och konsekvenserna för 
CRO-företagen. EPM har också varit inbjudna till medlemsmöte i ASCRO. 

ASCRO har i samverkan med Läkemedelsakademin, LIF och Biobank Sverige fortsatt bidragit i arbetet med och tagit beslut om 
löpande samfinansiering av ’E-learning Biobankslagen’, ett projekt som startades 2016 av Läkemedelsakademin/Apotekarsocieteten, 
ASCRO, Biobank Sverige och LIF. 

ASCRO deltog i ASCRO den 7:e Nordiska konferensen om Kliniska prövningar som avhölls i Oslo, ett välorganiserat möte med stor 
uppslutning från såväl myndigheter, industri och akademi. Teman för mötet var aktuella regulatoriska frågor och ett framåtblickande 
perspektiv om prövningar i Norden. Ett framtida utvecklat samarbete mellan de nordiska CRO-organisationerna är en möjlighet. 
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ASCRO har fortsatt stående representation LIFs expertnätverk för kliniska prövningar genom Hedda Magnusson, och fortsatt också i 
Styrgruppen inom VR och för Kliniska Studier Sveriges utvecklingssatsning Samordnade Studieförfrågningar (Peter Asplund) och 
även i Rådsgruppen för Gothia Forum (Peter Asplund)

Nya medlemsföretag

ASCRO fick under 2019 tre nya medlemsföretag: Link2Trials, KLIFO och TFS. Arbetet med att rekrytera fler medlemmar fortsätter 
och styrelsen välkomnar representanter från alla medlemsföretag att hjälpa till med rekryteringen av ytterligare medlemmar.

Flerårsöversikt

2019 2018 2017 2016
Nettoomsättning 0 0 0 0
Resultat efter finansiella poster 15 792 -81 420 -176 926 50 900
Soliditet (%) 15,82 69,64 95 98

Definitioner av nyckeltal, se noter

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande 
resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
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RESULTATRÄKNING 2019-01-01 2018-01-01
Not 2019-12-31 2018-12-31

Föreningens intäkter
Nettoomsättning 0 0
Medlemsavgifter 354 759 315 000
Summa föreningens intäkter 354 759 315 000

Föreningens kostnader
Övriga externa kostnader -203 968 -395 670
Personalkostnader -134 999 -750
Summa föreningens kostnader -338 967 -396 420

Rörelseresultat 15 792 -81 420

Resultat efter finansiella poster 15 792 -81 420

Resultat före skatt 15 792 -81 420

Årets resultat 15 792 -81 420
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BALANSRÄKNING 2019-12-31 2018-12-31
Not

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 10 000 0
Summa kortfristiga fordringar 10 000 0

Kassa och bank
Kassa och bank 162 261 16 470
Summa kassa och bank 162 261 16 470

Summa omsättningstillgångar 172 261 16 470

SUMMA TILLGÅNGAR 172 261 16 470

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Balanserat resultat 11 470 92 890
Årets resultat 15 792 -81 420

Eget kapital vid räkenskapsårets slut 27 262 11 470
Utgående eget kapital ovan stämmer inte med bokförda värden!
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 5 000 0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 139 999 5 000
Summa kortfristiga skulder 144 999 5 000

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 172 261 16 470
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NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 
2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Stockholm 2020-

Peter Asplund Helena Lüning
Ordförande och extern ledamot Vice ordförande 

Hedda Magnusson Anders Millerhovf
Kassör och Ledamot
Informationsansvarig ledamot

Martina Stenerdal Ulrika Heldestad
Ledamot Ledamot
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