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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 ett extra årsmötet den 15 Oktober 2020. 

ASCRO gick våren 2017 in i ett associationsavtal med Läkemedelsindustriföreningen (LIF). 
Läkemedelsutveckling utgör huvuddelen 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 att delta i den senaste  forskningen. 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, arbetsgrupper kring 
patientsamverkan och regelverk, 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 samt till EUCROFs hemsida. 
Styrelsen för verksamhetsåret 2021 har bestått av:  

Helena Lüning, ordförande ICON
Hedda Magnusson, kassör och informationsansvarig Link Medical 
Martina Stenerdal, ledamot PPD
Erik Olaisson, ledamot Scandinavian CRO
Joacim Folkesson, ledamot, IQVIA
Ann-Sofie Holmborn, Suppleant, PPD (tillträdde genom fyllnadsval)
Fredrik Hansson, ledamot CTC (avgick under andra halvan av året)

2021 har varit ett år som på många sätt fortsatt varit hårt präglat av pandemin och COVID-19.  Vi har fortsatt utveckla nya vacciner i 
ljusets hastighet och satt läkemedelsutveckling på kartan. Nu vet gemene man faktiskt vad en klinisk prövning är och har fått en ökad 
förståelse för hur viktigt det är att ha en välfungerande läkemedelsindustri. Här blir vår bransch oerhört viktig när det handlar om att 
snabbt ställa om, att kunna mobilisera resurser där de bäst behövs och säkerställa en global täckning för tillgång till studiepatienter 
och rätt kompetens.

Den digitala utvecklingen har fått en välförtjänt knuff i rätt riktning i och med de restriktioner som tvingat oss att snabba på nya 
digitala arbetssätt. Hur kan man genomföra kliniska prövningar på distans? Hur kan man monitorera utan att vara fysiskt på plats? 
Kan patienter samtycka till en studie digitalt? Här är ASCRO en viktig kugge i utvecklingen av digitala arbetssätt och kan ge våra 
inspel i olika forum som driver dessa frågor.

Intresset för- och behovet av ett branschforum för CRO-företagen är fortsatt hög-aktuellt och viktigt för svensk Life Science. Vi är en 
viktig del i ekosystemet för läkemedelsutveckling och bidrar i många av de satsningar som görs för att öka förekomsten av 
industrisponsrad forskning i Sverige.

ASCRO vilar på en värdegrund som handlar om standardisering och harmonisering, god affärsetik och att främja 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. 
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Verksamhetsberättelsen syftar till att ge en aktuell bild av en fortsatt växande organisation och stimulera till fortsatt och ökat 
engagemang under 2022. 

Under 2021 har ASCRO återigen blivit medlemmar i EUCROF, den Europeiska branschorganisationen, som ett led i ökad samverkan 
och ett stärkt EU även i Life Science frågor. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Ordinarie årsmöte för föregående verksamhetsår hölls 14 april 2021 

Styrelsen har under verksamhetsåret 2021:
Haft 7 protokollförda styrelsemöten, 14 Januari, 25 mars,14 maj (konstituerande styrelsemöte), 3 Juni, 26 augusti, 28 oktober och 14 
december. Utöver dessa har styrelsen även mötts för arbetsmöten vid ett flertal tillfällen. 

Väsentliga aktiviteter under verksamhetsåret 2021

ASCROs 10-årsjubileum den 29 September: ett mycket välbesökt och uppskattat möte samma dag som Sverige släppte 
corona-restriktionerna för en kortare period. 

Kartläggning av CRO branschen i Sverige slutförd tillsammans med Leading Health Care och slutrapporten förelåg i februari och 
presenterade vid 10-årsjubileumet den 29 september. Kartläggningen visar tydligt att framgångsfaktorer för ASCRO-företagen handlar
om att samverka. Att i gemensamma frågor ta ställning och agera med övriga aktörer som verkar för framför allt den 
företagssponsrade kliniska prövningen i Sverige. 

Deltagit i EUCROFs kvantitativa kartläggning av CRO-branschen, som presenterades i februari 2022. Fortsatt kartläggning i liknande 
format för enbart Sverige är planerat att göra årligen och som del av gemensam kartläggning med EUCROF vartannat år framåt.  

Medlemskap i EUCROF, officiellt sedan 1 januari 2022 men aktivt sedan oktober 2021. 
Deltagit på årsmötet 2-3 December på distans. 

Representation i EUCROF arbetsgrupp för kompetensförsörjning för life science genom Martina Stenerdahl.

Etablerat kontakt med Life Science kontoret och haft två möten med Jenni Nordborg 

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. En uppdaterat e-learning lanserades under året. 

ASCRO har fortsatt stående representation LIFs expertnätverk för kliniska prövningar genom Hedda Magnusson. LIF har inför 2022 
omorganiserat sin struktur och expertnätverket heter nu Expertnätverk Life Science och har två undergrupper: 
Ann-Sofie Holmborn sitter med i GCP gruppen som döps om till  "Regelverk" och Hedda Magnusson sitter med i 
Genomförandegruppen som är nystartad.   

ASCRO är part i det Vinnova-finansierade projektet test-bed Sweden som representeras av Erik Olaisson och startade upp under året. 

Vi har fortsatt representation i pilotprojektet Studiedatabasen som drivs av Jenni Söderberg på LIF. Den ska lanseras under året och 
viktigt att även ASCRO medlemmar är med och bidrar.

Via Petra Larsson på Celander consulting har vi haft kommunikationssupport under del av året med bl a skapa ett LinkedIn konto och 
öka trafiken där plus vissa förbättringar på hemsidan, Ytterligare utbyggnad av hemsidan är påbörjad, men information om 
medlemsföretagens olika tjänster som ett första steg och ytterligare delar kring olika positioner man kan ha inom CRO mm i pipeline 
för 2022. 

Fortsatt diskussion har förts med Apotekarsocieteten för att planera en temadag kring samverkan kring klinisk prövning mellan 
Sponsor/CRO/Site.

Under året haft diskussioner med Sweden Bio om ett utökat samarbete och ett ev. medlemsskap likt det vi har med LIF. Vi har inte 
kommit fram till någon modell för medlemskap eller samverkan som styrelsen tycker är gynnsam för ASCRO så tillsvidare får vi 
samarbeta utan någon formell koppling.
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ASCRO har deltagit i en referensgrupp för framtagandet av en informationsvideo om kliniska prövningar som tas fram av Kliniska 
Studier Sverige. 

EUPATI Sverige arbetar med framtagande av ett utbildningsmaterial på svenska och där har ASCRO etablerat kontakt och erbjudit vår
expertis och input. 

Nya medlemsföretag

ASCRO fick under 2021 tre nya medlemsföretag: Arex Advisor AB, Viedoc Technologies och
Brageé Medect AB (återinvald medlem). Dialog har även förts med minst 5 ytterligare tänkbara medlemmar och detta arbete fortsätter
kontinuerligt. Styrelsen välkomnar representanter från alla medlemsföretag att hjälpa till med rekryteringen av ytterligare medlemmar. 
Vi har beslutat att låta fåmansbolag, med max 2 anställda kunna bli medlemmar till en lägre avgift, 2500kr. 

Följande företag har under verksamhetsåret 2021 varit medlemmar i ASCRO:

A+ Science AB
Arex Advisor AB (ny medlem)
Brageé Medect AB (återinvald medlem)
Clinical Trial Consultants
Covance AB
Crown CRO
ICON
IQVIA  
Link2Trials
Link Medical Research
Medpace
Parexel 
PPD Scandinavia AB
PRA International Sweden (ingår i ICON efter sammanslagning)
Syneos Health
Scandinavian CRO 
TFS 
Viedoc Technologies (ny medlem)

Flerårsöversikt

2021 2020 2019 2018
Nettoomsättning 0 0 0 0
Resultat efter finansiella poster 110 300 22 032 15 792 -81 420
Soliditet (%) 63,14 35,10 15,82 69,64

Definitioner av nyckeltal, se noter
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Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande 
resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
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RESULTATRÄKNING 2021-01-01 2020-01-01
Not 2021-12-31 2020-12-31

Föreningens intäkter
Nettoomsättning 0 0
Medlemsavgifter 443 405 383 040
Summa föreningens intäkter 443 405 383 040

Föreningens kostnader
Övriga externa kostnader -332 990 -361 008
Summa föreningens kostnader -332 990 -361 008

Rörelseresultat 110 415 22 032

Finansiella poster
Räntekostnader -115 0
Summa finansiella poster -115 0

Resultat efter finansiella poster 110 300 22 032

Resultat före skatt 110 300 22 032

Årets resultat 110 300 22 032
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BALANSRÄKNING 2021-12-31 2020-12-31
Not

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Kassa och bank
Kassa och bank 252 740 140 440
Summa kassa och bank 252 740 140 440

Summa omsättningstillgångar 252 740 140 440

SUMMA TILLGÅNGAR 252 740 140 440

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Eget kapital vid räkenskapsårets början 49 295 27 263
Årets resultat 110 300 22 032

Eget kapital vid räkenskapsårets slut 159 595 49 295

Kortfristiga skulder
Övriga skulder 77 645 77 645
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 500 13 500
Summa kortfristiga skulder 93 145 91 145

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 252 740 140 440
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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 

Helena Lüning Hedda Magnusson
Ordförande Kassör och

informationsansvarig

Martina Stenerdal Erik Olaisson
Ledamot Ledamot

Ann-Sofie Holmborn Joacim Folkesson
Suppleant Ledamot
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