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Det är nu över två år sedan Storbritannien röstade för att lämna EU. Även om datumet är inställt den 29 mars 

2019 är Storbritanniens framtida förhållande med EU oklart. 

Det finns en hel del debatt om vi ska ha en Brexit eller inte, och vilken alternativ skulle kunna se ut. Det är 

svårt att veta i detta skede vad Brexit betyder för människor som drabbats av MS över hela Europa. Men vi vet 

att flera viktiga politikområden sannolikt kommer att påverkas. I den här bloggen har vi bestämt oss för att 

titta på tre prioriterade områden för personer med MS. 

TILLGÅNG TILL LÄKEMEDEL 

Det finns många sätt på vilka EU samarbetar för att säkerställa tillgång till läkemedel. Detta inkluderar att 

inrätta klara försörjning skedjor för läkemedel, kliniska prövningsregler och reglering av nya läkemedel. Den 

brittiska regeringen har sagt att läkemedels försörjningen kan påverkas av en icke-överenskommelse Brexit. De 

har bett läkemedelsföretag att öka sina läkemedelslager med ytterligare 6 veckor, vilket skulle se till 

att människor med MS fortsätter att få tillgång till mediciner.

Vi har också fått försäkringar från industrin att de inte förväntar sig att det finns brist på MS-läkemedel. Vi 
kommer att hålla ett mycket nära öga på detta. För närvarande ansvarar Europeiska läkemedelsmyndigheten 
(EMA) för godkännande av nya läkemedel 

 Men Storbritanniens framtida förhållande till EMA är ännu inte avgjort. Regeringen har sagt att ett system för 
godkännande av droger kommer att vara på plats, oavsett resultatet av Brexit-förhandlingarna. Om 
Storbritannien behöver ett nytt system efter Brexit, kan detta vara ett tillfälle att förbättra den nuvarande 
processen och öka tillgången till nya läkemedel. Om systemet emellertid är alltför annorlunda än det som 
används i EU, kan läkemedelsföretaget försöka få droger på marknaden där, innan de får godkännande i 
Storbritannien. Vi behöver naturligtvis uppmana både EU och UK att se till att vilket system som helst finns det 
säkerställer att människor med MS kan få tillgång till nya läkemedel i tid. 

HÄLSOVÅRD OCH VÅRD 
Policyn för rörelsefrihet och gemensamt erkännande av yrkeskvalifikationer inom EU innebär att många 
vårdpersonal inom hälsovård och sjukvård som för närvarande arbetar i Storbritannien har kommit från andra 
EU-länder. Det finns dock för närvarande brist på personal som arbetar inom NHS och socialstjänster. Vi har 
inte tillräckligt med MS-sjuksköterskor, och har långt färre neurologer per person i Storbritannien jämfört med 
andra europeiska länder. Nursing and Midwifery Council, som reglerar sjuksköterskor i Storbritannien, har 
redan sett ett fall i EU-sjuksköterskor som söker jobb i Storbritannien. Brexit kan betyda att EU-personal är 
mindre vilig att flytta till arbetet i Storbritannien. Att få tillgång till vårdpersonal vid rätt tidpunkt är mycket 
viktigt för patienterna. Den brittiska regeringen har sagt att det kommer att skydda framtiden för EU-
medborgare i Storbritannien efter Brexit. Regeringen har inte korrekt förklarat hur det kommer att hantera 
det fallande antalet anställda från EU eller hur yrkeskvalifikationer kommer att erkännas i framtiden. Vi vill att 
den brittiska regeringen ska redogöra för hur de planerar att upprätthålla en stark och mångsidig hälso och 
vårdpersonal  



FORSKNING 

EU finansierar MS-forskning över hela kontinenten och Storbritannien har också gynnats av denna 

finansiering. Horizon 2020-forskningsprogrammet har till exempel investerad mer än 11 miljarder euro till 

Storbritannien sedan 2014. Den brittiska regeringen har meddelat att finansiering för överenskomna EU-

forskningsprojekt kommer att garanteras fram till slutet av 2020, även i händelse av en icke-Brexit. När UK blir 

ett land utanför EU, borde det fortfarande vara berättigat att delta i EU: s forskningsprogram - enligt 

exempel på länder som Israel, som har en associerad status som tillåter dem att ingå. Att stoppa MS genom 

finansiering av den mest effektiva forskningen är tydligt en global utmaning. Därför är det viktigt att 

säkerställa fortsatt samarbete och finansiering. 

VAD ÄR MS-GEMENSKAPEN GÖR OM DET? 

Vid UK MS Society vill vi se till att människor med MS inte påverkas av Brexit. Vi har jobbat med 

NHS, vårdpersonal, medicinska forskare och andra välgörenhetsorganisationer för att se till att vi får bästa 

möjliga upplevelse för personer som bor med MS. Vi är fortsatt engagerade i att arbeta med MS-

organisationer i hela Europa, bland annat genom vårt medlemskap i den europeiska MS-plattformen, mot 

vår kollektiva vision om en värld fri från MS. Samarbete har aldrig varit viktigare. 




