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ASCRO 2018–2019 

Bakgrund  

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 en stärkt forskningsmiljö, jämlika och goda förutsättningar 

för tidig tillgång till nya behandlingar och en högkvalitativ vård.  

Antalet medlemsföretag i ASCRO ökar, uppgår idag till 14 bolag med en blandning av små, 

medelstora och större bolag och det senaste tillskottet är Parexel.  

Den fasta kostnadsmassan i ASCRO har ökat i och med associationsavtalet med LIF, hyreskostnader 

för arbetsplatser och närvaro på S63 och kostnader förenade med en extern styrelseledamot (i 

nuläget från Akademiska Sjukhuset i Uppsala).  

Riktningsmål 

Verksamhetens inriktning under perioden skall vara sådan att den på ett mätbart sätt: 

• Stärker positionen för ASCRO i Sverige  

• Direkt bidrar till att behålla befintliga- och öka antalet medlemsföretag 

• Driver värde för medlemsföretagen 

• Reducerar kostnaderna utan att för den skull negativt påverka den uppfattade närvaron och 

värdet i medlemskapet 

Aktivitetsmål och effektmått 

För att uppnå riktningsmålen bedömer styrelsen att följande nyckelaktiviteter är prioriterade: 

• Färdigställa och rapportera av till styrelsen och medlemmarna den pågående kartläggningen 

av CRO-branschen 

• Etablera en bas för årligt återkommande statistik från CRO-företagen genom att designa en 

årligt återkommande riktad enkätundersökning till medlemsföretagen i syfte att skapa en 

baslinje av bolagsdemografisk information samt beskriva medlemsföretagens aktuella 

position på svensk marknad, profil på verksamheterna inom de bolag ASCRO representerar 

och för att fortlöpande beskriva aktuella och gemensamma problemområden eller 

utmaningar där ASCRO med fördel kan bedriva och/eller accelerera påverkansarbete 

• Fortsatt representera ASCRO i Expertnätverket för Kliniska Prövningar (PA, HM), LIF Task 

Force för nya EU-förordningen (HM), Arbetsgrupp GDPR (HM) VR och Kliniska Studier 

Sverige (PA) och Gothia Forum Rådsgrupp (PA) samt i arbetet kring Värdet av Kliniska 

Prövningar i Sverige (PA). 

• Delta som utställare vid Nationella Konferensen Kliniska Studier i Sverige februari 2019 

• Publicera en eller flera debattinlägg kopplade till kartläggningen av branschen och 

prioriterade områden för ASCRO 

• Öka frekvensen av kommunikation till medlemmarna och organisera 2-3 medlemsträffar 

med aktuella ämnen med fördel i samarbete med andra branschorganisationer och/eller LIF 

• Aktivt öka CRO-företagens deltagande i aktiviteter arrangerade av LIF i syfte att bredda 

beröringsytan mellan LIF-företagen och ASCRO  
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• Genomlys avtalen med LIF och extern ledamot i syfte att om möjligt reducera kostnader, 

förelägg ett förslag för styrelsen. 

Följande är inte prioriterat: 

• Medlemskap i EUCROF (bedöms tills vidare inte tillföra konkret värde för ASCRO som 

organisation eller rymmas i budget) 

• Deltagande i generella konferenser/kongresser nationellt eller internationellt (kan rimligen 

och i viss mån bevakas och rapporteras av medlemsföretag, möjligen mot smärre ersättning 

från ASCRO) 

Styrelsearbetet   

Styrelsen fördelar arbetet sinsemellan utifrån roller i styrelsen och fokus- eller ansvarsområden  

Peter Asplund  Ordförande, kontaktperson LIF, VR, KSS, VGR 

Helena Lüning  Vice Ordförande, medlemskontakter 

Helena Andersson Kassör, kvalitetssystem, kontakt ForskaSverige 

Hedda Magnusson Sekreterare/kommunikatör, Task Force LIF, sociala medier, web 

Ulrika Lüllmaa  Ledamot, omvärldsbevakning nationellt  

Martina Stenerdal Ledamot, omvärldsbevakning internationellt 

Styrelsen träffas månatligen, med 2 kortare möten (telefon) i syfte att avrapportera progress på 

aktiviteter och lösa pågående frågor och 1 halvdagsmöte med fokus på planering, uppföljning 

ekonomi och långsiktiga frågor.  

 


