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Medicinsk kunskap och kreativitet 
i skön förening

Lindh & Partners är reklambyrån specialiserad inom områdena hälsa, läkemedel och medicinteknik. Vi vet 

vilka krav regelverk och slutkunder ställer på information och marknadsföringsmaterial från er och vi förstår 

vikten av att ert material står ut i förhållande till era konkurrenters marknadsföring. Därför har vi den noggrant 

utvalda sammansättning av kompetens som vi har – läkare och forskare som copywriters, projektledare från 

läkemedels-/medtechindustrin och en ateljé full av kreativ talang och erfarenhet. Vi arbetar efter dina behov.

Läs mer på lopgbg.se.

Hertziahuset, Packhusplatsen 2, 411 13 Göteborg, Tel 031 779 99 90
Sveavägen 98, 5 tr, 113 50 Stockholm, Tel 08 522 290 40, www.lopgbg.se
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Skönt att man inte är bankman …

I dessa tider av finansiell oro när bekanta som jobbar i banksvängen 
har nerverna på utsidan känns det ganska skönt att vara i läkeme-
delsbranschen. Vår bransch har ju en fin tradition att klara kristi-
der bra. Självklart kommer vi alla att känna av krisen, men förhopp-
ningsvis inte av den omfattning som många andra branscher kom-
mer att göra. 

Det känns också som om många av företagen i läkemedelsin-
dustrin redan rustat sig för tuffare tider och att de är bra förbered-
da för sådana. Det är åtminstone vår stora förhoppning. Tittar man 
på branschstatistiken känns det ju inte som om marknaden viker 
direkt utan försäljningen är stabil och det finns inget som pekar på 
att den ska vika. 

I detta nummer skall vi titta på resultatet av den senaste stör-
re sammanslagningen. Det är förstås den mellan Schering-Plough 
och Organon jag talar om. För övrigt är det som vanligt ett blandat 
innehåll. Bland annat har vi en artikel om krishantering som vi verk-
ligen hoppas att ni slipper använda er av.

Vi kommer som vanligt att vara på plats på Läkarstämman med 
PI-Village. Där kommer vi att serva er med kaffe, mackor och en 
stunds umgänge i lugn och ro med kollegor från branschen. 
Välkomna!

le
da

re

Niclas Ahlberg
chefredaktör Pharma Industry
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ScripTrac gör dina 
säljare lönsamma

Tel: +46 8 555 21 400 • E-post: info@nomi.bisnode.com • www.nomi.bisnode.com

Vad?

Vem?

Din uppgift är att skapa lönsam försäljning – snabbt! 
Men mer än 50 % av säljtid och reklampengar slösas bort 
på okvalifi cerade kontakter. Utan intelligent selek tering 
drunknar ditt CRM-system i olönsamma adresser. För att 
säkerställa ROI krävs färre och mer kvalifi cerade förskrivare 
med potential och förändringsvilja. 

ScripTrac™ är ett unikt verktyg med aggregerade intresse-
profi ler och förskrivningsdata på individnivå. I kombination 
med LeaderTrac™ som tillför opinionsledarna inom ditt 
terapiområde får du bra överblick över dina viktigaste 
kunder. Nomi levererar körklara beslutsunderlag som 
säkerställer ROI och högt aff ärstempo. 

Hur?
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Ny vd på Sanofi-Aventis

Margarita Lopez Acosta har utsetts till ny 
vd för Sanofi-Aventis i Sverige. Hon kom-
mer närmast från huvudkontoret i Paris där 
hon varit chef för marketing and business 
effectiveness sedan två år. Första intryck-
et av Sverige är att det är ett välorganise-
rat och framåtblickande land men samti-
digt ett i hög grad reglerat land.

Margarita har lång erfarenhet från läke-
medelsbranschen. Karriären inom bran-
schen inleddes hos Abbott Industries i Spa-
nien där hon under 23 år arbetade med allt 
från laboratoriearbete till försäljning för att 
senare bli rådgivare till ledningsgruppen.  

Ny vd för Bristol-Myers Squibb i      
Norden och Irland

Med start i augusti har nu Bristol-Myers 
Squibb fått en ny vd för Irland och Norden, 
Amadou Diarra. Amadou Diarra har en 
gedigen bakgrund från företaget. Han har 
haft flera globala positioner sedan 1991 
då han började som affärsutvecklingschef 
i Frankrike. Från 1999 arbetade han för 
BMS i USA där han år 2000 blev chef för 
det globala sociala hiv/aids-projektet i Afri-
ka ”Secure the future”. Amadou Diarra har 
därefter varit vd i Indonesien och under de 
tre senaste åren vd i Turkiet. 
Bristol-Myers Squibb är inne i en spännan-
de utvecklingsperiod. Flera nya läkeme-
del har kommit patienter till del under de 
senaste åren och flera lovande läkemedel 
är på väg, såväl egna substanser som sub-
stanser förvärvade genom uppköp, part-
nerskap eller inlicensieringar.

notiser och pressklipp

Margarita Lopez Acosta 

Håkan Wittgren

Amadou Diarra

Vera Franzén

Mikael Svärd

Pia Essén

Martina Olofsson

Ny vd på Läkarförbundet 

Håkan Wittgren, i dag chef för hälso- och sjuk-
vårdsdivisionen på Praktikertjänst, blir ny vd på 
Läkarförbundet. Håkan Wittgren har sedan år 
2000 varit verksam inom Praktikertjänst, större 
delen av tiden som affärsområdesansvarig for 
hälso- och sjukvård. Han har haft en stor bety-
delse för utvecklingen av detta område och har 
aktivt bidragit till den positiva tillväxten av hälso- 
och sjukvård inom Praktikertjänst.
 

SentoClone anställer specialistkompetens

Life science-bolaget SentoClone har anställt 
Vera Franzén, som har lång erfarenhet av läke-
medelsutveckling från större och mindre läke-
medelsföretag. Denna kompetens kommer väl 
till pass eftersom SentoClone-metoden vid års-
skiftet 2008-2009 kommer att klassas som läke-
medel.

Vera Franzén kommer närmast från Sofus 
Stockholm Consulting AB där hon under det 
senaste året arbetat som konsult i registreringsfrå-
gor. Dessförinnan var hon anställd som gruppchef 
vid regulatoriska enheten på Läkemedelsverket. 

Ny chef för marknadstillgång 

på Alk-Abelló Nordic

Alk-Abelló rekryterar Mikael Svärd som ansvarig 
för området market access inom Alk-Abelló Nord-
ic. Mikael Svärd har tolv års erfarenhet från olika 
positioner inom life science-branschen, senast 
inom AstraZeneca. I sin nya befattning ska han 
bland annat skapa samverkan med hälso- och 
sjukvården och med myndigheter.

Abbott knyter till sig kompetens inom       
anestesi och intensivvård 

Abbott meddelar att företaget har anställt Pia 
Essén, välrenommerad docent i anestesi och 
intensivvård, som medical manager. Pia Essén 
har till alldeles nyligen varit tongivande verksam-
hetschef på Danderyds sjukhus. Att knyta kom-
petens från vården till sig borgar för en fortsatt 
ökad förståelse för sjukvårdens behov, menar 
företaget.

Ny konsultansvarig hos Proffice Life Science

Martina Olofsson har börjat som konsultansva-
rig hos rekryterings- och bemanningsföretaget 
Proffice Life Science, med placering i storstock-
holmsområdet. Martina Olofsson har en magister-
examen i molekylärbiologi från Umeå universitet 
och flerårig erfarenhet från forskning inom läkeme-
delsindustrin och Imperial College i London.
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notiser och pressklipp

Ann-Chriztine Ericsson in i LIF:s     
styrelse

Som en av få kvinnor tar Nycomeds vd 
Ann-Chriztine Ericsson plats i styrelsen 
för Läkemedelsindustriföreningen, LIF. Hon 
hoppas kunna göra stor nytta som före-
trädare för ett av de mindre läkemedels-
företagen.

Valet skedde vid en extrainsatt fören-
ingsstämma. Ann-Chriztine Ericsson är 
49 år och uppvuxen i Habo utanför Jön-
köping. Av Veckans Affärer rankades hon 
som Sveriges 109:e mäktigaste kvinna 
tidigare i år. Motiveringen var den stora 
omorganisation som hon drivit igenom på 
Nycomed, samtidigt som bolaget utmärkt 
sig som en snabbväxare på marknaden. 

 

Lovisa Afzelius 

”Junior Scientist of Tomorrow”

Lovisa Afzelius, forskare och sektionschef 
på FoU AstraZeneca, Södertälje har fått 
utmärkelsen ”Junior Scientist of Tomorrow” 
av den europeiska läkemedelsindustriför-
eningen EFPIA (European federation of 
pharmaceutical industries and associ-
ations). För att fira sitt 30-års jubileum 
bestämde EFPIA att dela ut utmärkelsen 
”Junior Scientist of Tomorrow” till 15 juni-
or scientists och 15 senior scientists som 
presterat eller representerar någonting 
extraordinärt.

Lovisa Afzelius är den enda forskaren 
från Sverige som får utmärkelsen. Hon 
mottog sin utmärkelse vid EFPIA:s årliga 
möte i Paris. Lovisa är kemist i botten och 
till vardags sektionschef på drug metabo-
lism pharmacokinetics.

Mindre ledningsgrupp och ny kompetens på GSK

GlaxoSmithKlines nya vd Neil James har minskat ledningsgruppens stor-
lek och gjort den mer integrerad. Det regionala ansvaret har också tydlig-
gjorts för att möta de olika landstingens behov på ett bättre sätt.

– När förändringens vindar blåser i landsting och stat måste också 
vi vara beredda att ompröva det traditionella sättet att sälja läkemedel, 
menar Neil James. Det finns inget statiskt tillstånd för läkemedelsföretag 
när vi ser hur omvärldens krav hela tiden förändas. 

– Min ambition är att GSK hela tiden ska ligga i läkemedelsindustrins 
framkant när det gäller att ta till sig nya arbetssätt.

Fredrik Juserius, commercial director pharmaceuticals business unit, 
som tidigare var marknads- och försäljningsdirektör för företagets spe-
cialist- och onkologiprodukter får utökat ansvar med företagets primär-
vårdsportfölj och har därmed hand om hela läkemedelsportföljen.

Johan Thor, director external affairs and business development, som 
tidigare var director external affairs, får utöver sina nuvarande ansvarsom-
råden också ta hand om den nystartade business development-avdelning-
en och den kommersiella analysavdelningen. 

Övriga som ingår i ledningsgruppen är Neil James, vice president  och 
general manager, GSK Sweden, Birgitta Erlandson, commercial director 
vaccines business unit, Per Engervall, medical director, Peter Gerestad, 
human resources director, Eva Strand, director finance and administra-
tion.

På den nya external affairs and business development-avdelningen har 
några externa rekryteringar genomförts för att öka företagets konkurrens-
kraft:

Dag Larsson har anställts som head business development. Han kom-
mer att ansvara för företagets portfölj för mogna produkter och introduk-
tionen av nya. Hans team kommer också att arbeta med utveckling av nya 
affärsmetoder. Dag Larsson kommer närmast från AstraZeneca där han 
arbetat som global brand insight director.

Patrik Sobocki har anställts som head pricing and reimbursement och 
kommer att leda företagets grupp av hälsoekonomer när det gäller prisför-
handlingar och prisstrategier. Patrik Sobocki, som är disputerad national-
ekonom, kommer närmast från AstraZeneca där han arbetade med hälso-
ekonomi i företagets globala organisation.

Fredrik Lindbergsson har anställts som head tender business. Han 
kommer att leda företagets avdelning som arbetar med upphandling-
ar, vilket också ska ses i ljuset av omregleringen av apoteksmarknaden. 
Fredrik Lindbergsson kommer från Becton Dickinson, där han var försälj-
ningschef.

Ann-Chriztine Ericsson

Lovisa Afzelius 

Johan Thor

Fredrik Juserius
Dag Larsson

Patrik SobockiFredrik Lindbergsson



DM/TM · Kungsgatan 18 · 411 19 Göteborg

Tel: 031 – 13 60 90 · E-post: info@dmtm.se · www.dmtm.se

LÅT OSS RINGA PÅ 
OCH ÖPPNA DÖRREN 
MEDAN DU 
FÖRBEREDER BESÖKET.

DM/TM:s affärsidé är att vara resursbesparande 

för våra kunder. Genom att låta oss göra det vi 

är bra på – besöksbokning – frigör vi din tid för 

fler kvalitativa besök.

Vill du veta hur vi kan förbättra din träff-

säkerhet och öka volymen i besöksbokningen, 

välkommen att kontakta oss. 
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LIF och HSO tecknar etiköverenskommelse

Två och ett halvt år efter utredningen ”Trovärdighetens pris” tecknar nu LIF 
och Handikappförbundens samorganisation, HSO, en etiköverenskommel-
se för samverkansformerna mellan parternas medlemmar. Med överens-
kommelsen vill organisationerna tydliggöra hur företag och handikapporga-
nisationer kan samarbeta med varandra, säger Erik Fredholm, LIF.

– Den nya överenskommelse mellan LIF och HSO är oerhört värdefull 
och har diskuterats sedan flera år tillbaka, men det var först efter Bengt 
Lindqvists utredning som diskussionerna tog fart och ett konkret förslag 
kunde blir klart för påskrift, säger Cecilia Kennerfalk på LIF. 

Det var i början av 2006 som Bengt Lindqvist presenterade sin utred-
ning, som han genomförde på uppdrag av LIF. Utredningen belyste hur 
samarbetet mellan läkemedelsföretag och olika handikappförbud och 
andra intresseorganisationer dels skulle styras upp, dels hur det kunde 
utvecklas.

– Det fanns ett stort behov av att utreda och förbättra våra samver-
kansformer, säger Cecilia Kennerfalk. Umgänget mellan branschen och 
patienterna ifrågasattes av flera som menade att patienterna köptes. Där-
för var det nödvändigt att hitta tydligare regler och framför allt helt öppet 
redovisa de samarbeten som pågår för att ge omvärlden en klarare bild 
över vilka typer av samverkansformer som bedrivs.

Två viktiga förslag i Bengt Lindqvists utredning var att införa en samar-
betsdatabas, vilket gjordes redan under 2006, och att teckna en överens-
kommelse mellan LIF och Handikappförbundens samarbetsorgan, HSO.

– För våra organisationer är öppenhet och insyn en nyckelfråga. Det är 
också viktigt att vi kan visa vilka kopplingar som finns så att inte vår trovär-
dighet ifrågasätts, säger Ingemar Färm, ordförande för HSO.

LIF:s medlemsföretag är i dag bundna av reglerna i Läkemedelsbrans-
chens etiska regelverk. Den nya överenskommelsen med HSO innebär i 
korthet att parterna skall verka för att deras medlemmar följer LIF:s etis-
ka regler. Parterna vill också verka för en fortsatt fungerande samverkan 
eftersom samarbetet och erfarenhetsutbytet är viktigt. HSO ska dessut-
om informera sina medlemsorganisationer om innehållet i regelverket på 
såväl nationell, som på läns- och kommunnivå. Till skillnad från LIF:s med-
lemmar är inte HSO:s medlemsorganisationer bundna av avtalet. I stället 
får paraplyorganisationen nu föra ut avtalets budskap och uppmana med-
lemmarna att följa det

– Visst finns det organisationer som har varit negativa till ett strama-
re regelverk, säger Ingemar Färm. Vissa organisationer hade i förhållande 
till sin storlek omfattande ekonomiskt stöd från industrin, vilket de nu har 
tappat. Även om det inte funnits något avtal tidigare har LIF:s regler ändå 
varit i praktiskt bruk sedan länge. Flera organisationer har dessutom egna 
fastställda regelverk.

– Reglerna har varit positiva för samarbetet, menar Ingemar Färm. Bara 
det faktum att vi nu måste upprätta välskrivna avtal som sen redovisas 
öppet har varit betydelsefullt. När vi måste sätta på pränt vad ett samar-
bete innebär måste vi också tänka till en gång extra och det har utvecklat 
både projekten och samarbetsformerna i sin helhet. 

Cecilia Kennerfalk håller med:
– Samarbete får dessutom inte fokusera på pengar. Att LIF och HSO 

nu gemensamt kan arbeta i samma riktning genom den nya överenskom-
melsen kan förstärka att samarbetsprojekten håller en hög kvalitet. Pro-
jekten utgör också en viktig länk mellan LIF:s medlemmar och handikapp-
förbunden, något som båda sidor kommer att ha nytta av i den fortsatta 
utvecklingen. 

– Med hjälp av överenskommelsen med HSO kan nu diskussionen 
fortsätta, vilket är viktigt, för ett regelverk får inte bli statiskt utan måste 
ständigt uppdateras, baserat på omvärldens uppfattning och parternas 
behov.

Vill du veta mer om Läkemedelsbranschens etiska regler och avtal kan 
du läsa om dem på LIF:s hemsida www.lif.se. Där hittar du också samar-
betsdatabasen där alla pågående samarbetsprojekt ska redovisas.  

Läkemedelsverket startar kampanj 
mot oseriösa internetapotek 

I oktober går Läkemedelsverket för för-
sta gången ut i en stor nationell kampanj. 
Kampanjen, som består av TV-reklam, 
en webbplats och annonser i dagspress 
och på internet, syftar till att informera om 
faran med att köpa läkemedel från oseriö-
sa internetsajter. Enligt en färsk undersök-
ning, gjord av EAASM (European alliance 
for access to safe medicines), drivs 96 
procent av apoteken på internet av bedra-
gare och mer än 60 procent av de recept-
belagda läkemedlen på internet är falska 
och farliga eller undermåliga. 
– I bästa fall är det sockerpiller, men läke-
medlen kan också innehålla tungmetaller 
eller andra farliga substanser. Ibland inne-
håller de rätt substans, men för litet eller 
för mycket, säger Kerstin Hjalmarsson, 
Läkemedelsverket. 
(I PI:s decembernummer kommer Kerstin 
Hjalmarsson att redogöra mer utförligt 
för kampanjen).

Nordisk expansion för Moveup       
Consulting 

Moveup etablerar sig i Danmark. Syftet 
är framför allt att erbjuda uppdragsgiva-
re inom läkemedel och medicinteknik en 
partner som kan täcka hela den nordiska 
marknaden. I Norge och Finland arbetar vi 
med externa partner, säger Richard Etz på 
Moveup. (Källa: Moveup Consulting)

notiser och pressklipp



Glöm inte att fråga patienten hur hon mår.
Vill du se dina medicinska varumärken ur patien
tens perspektiv? Dagens patient är ofta påläst och 
ifrågasättande i val av behandling och läkemedel, 
här är framför allt Internet en viktig informations
källa. Så självklart är patientens synpunkter 
viktigare än någonsin när du ska utveckla dina 
varumärken. På Navigare har vi den erfarenhet och 
kompetens som krävs för att hjälpa dig ta reda på 
vad patienten tänker och tycker.

Vad tycker patienten om sin behandling? Följer 
hon förskrivningen? Var hämtar hon sin informa
tion? Vi väljer metod efter frågan; postal enkät, 
telefonintervju, webbintervju, patientmöte, fokus
grupp, dagbok eller konsumentundersökning. Vi 
har egna patientdatabaser men kan också screena 
fram en patientgrupp eller undersöka en popu
lation. Viktigast av allt, vi hjälper dig formulera 
frågor du har strategisk nytta av att få svar på.

Telefon 0300515 00 | www.navigare.se
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Listerine utsedd till Årets dagligvara

Munsköljmedlet Listerine är Årets dagligva-
ra 2007. Genom ett hårt arbete med att skapa 
synlighet i butik och en kraftig medieinvestering, 
har McNeil med lanseringen av Listerine fem-
dubblat försäljningen inom kategorin munskölj 
och därmed förändrat svenskens munvårdsbe-
teende, lyder motiveringen. 

Listerine har på kort tid skapat en helt ny 
kategori – munskölj. Svenskarna har skaffat sig 

nya munvårdsvanor och sköljer nu munnen som aldrig förr.
– Vi är stolta och glada. Munhälsan betyder mycket för välbefinnandet 

och det upptäcker allt fler svenskar. Listerine är effektivt och kommer åt 
plack där tandborsten går bet. 64 procent av svenskarna använder mun-
skölj i dag och majoriteten sköljer med Listerine, säger Jonatan Tullberg, 
nordisk produktchef på McNeil.

Nordiska erfarenheter viktiga när apoteksmarknaden reformeras

Apoteksmarknaderna i de nordiska länderna har genomgått, och kommer 
att genomgå, stora förändringar. I Sverige förbereds en avveckling av det 
nuvarande statliga apoteksmonopolet under kommande år. De nordiska 
konkurrensmyndigheterna har i en gemensam rapport om apoteksmarkna-
derna sammanställt erfarenheter från sina respektive marknader. 

– Erfarenheterna från den norska konkurrensutsättningen är viktiga inte 
minst för Sverige inför den kommande reformeringen av den svenska apo-
teksmarknaden. I Norge har detta inneburit att konsumenternas tillgäng-
lighet till läkemedel har ökat, säger Konkurrensverkets t f generaldirektör 
Jan-Erik Ljusberg.

– Det är viktigt att vi i Sverige tar till oss sådana positiva erfarenheter 
när vi nu ska avveckla apoteksmonopolet.

Rapporten beskriver de konkurrensmässiga erfarenheterna av de olika 
regelverken, till exempel för marknadstillträde och prissättning, som i dag 
finns på de nordiska apoteksmarknaderna. Dessa erfarenheter kommer 
att vara till nytta för respektive konkurrensmyndighet i arbetet med att 
analysera och föreslå förändringar i regelverken. Förändringar som i sin 
tur kan leda till förbättrad konkurrens på apoteksmarknaderna till nytta för 
konsumenterna. Rapporten finns att hämta på www.kkv.se

Lars Leijonborg inviger SentoClones 
nya laboratorium

Ett stort antal representanter från bransch 
och finansmarknad var närvarande när Life 
Science-bolaget SentoClones nya labo-
ratorium invigdes i Sundbyberg i slutet 
av september. De nya specialanpassade 
lokalerna har kostat ca 20 miljoner att 
färdigställa och de omfattar 1.100 m², 
varav hälften är avsatt till laboratorieutrym-
men. Laboratorielokalerna är planerade 
och utrustade för att vara ett s k Centre 
of Excellence, som ska möjliggöra forsk-
ning, utbildning och kvalitetssäkring av 
hög kvalitet. 

”SentoClone är ett lysande exempel på 
svensk innovationsförmåga, på svenskt 
aktivt riskkapitalarbete och på svensk hög 
kunskapsnivå. Vi ser framför oss möjlighe-
ten att hjälpa många patienter och sam-
tidigt skapa arbetstillfällen,” säger Johan 
Järte, VD, SentoClone.

 
Stort grattis till Sanofi-Aventis som 
tog hem segern i Medicinbollen 2008!

Fredag den 3 oktober samlades 15 spel-
sugna lag för att göra upp i den 8:e upp-
lagan av Medicinbollen. Publiken bjöds på 
spännande matcher med mycket bollkäns-
la och stor vilja. Efter ett intensivt grund-
spel och ett fängslande slutspel stod det 
klart att Sanofi-Aventis lag 2 och arrangö-
ren Nomi skulle mötas i final. 

När slutsignalen ljöd stod det 3-3 på 
resultattavlan efter att Sanofi-Aventis lyck-
ats kvittera i matchens slutskede. I för-
längningen vann sedan Sanofi-Aventis när 
de med ett välriktat skott lyckades ta hem 
matchen och turneringen. 

De deltagande lagen i årets turnering 
var Boehringer-Ingeheim, Lilly, Läkeme-
delsverket, Medivir, Merck Serono, Novar-
tis, Roche IF, Roche Diagnostics, Sanofi-
Aventis I, Sanofi-Aventis II, Sanofi Pasteur 
MSD, SBL Vaccin, Wyeth I, Wyeth II och 
arrangören Nomi. 

Ett stort tack till alla deltagare som 
gjorde det till en mycket trevlig tillställning. 
Den som vill se bilder och alla resultaten 
från turneringen kan gå in på www.nomi.
bisnode.se/medicinbollen.

 

notiser och pressklipp

Staffan Ternby till Cohn & Wolfe

AstraZenecas tidigare informationsdirek-
tör Staffan Ternby tillträder den 13 okto-
ber en tjänst som seniorkonsult på Cohn 
& Wolfe (tidigare GCI Stockholm). Staf-
fan Ternby kommer att arbeta med stra-
tegisk rådgivning. Genom rekryteringen 
stärker Cohn & Wolfes sin position ytterli-
gare inom hälsa och läkemedel samt stra-
tegisk rådgivning till ledningsgrupper.

”Jag är oerhört glad att Staffan bör-
jar hos oss. Få personer i Sverige kan 
matcha hans erfarenhet inom kommuni-
kation och medierelationer”, säger Kinna 
Brundin, VD på Cohn & Wolfe. 



ScripTrac gör dina 
säljare lönsamma

Tel: +46 8 555 21 400 • E-post: info@nomi.bisnode.com • www.nomi.bisnode.com

Vad?

Vem?

Din uppgift är att skapa lönsam försäljning – snabbt! 
Men mer än 50 % av säljtid och reklampengar slösas bort 
på okvalifi cerade kontakter. Utan intelligent selek tering 
drunknar ditt CRM-system i olönsamma adresser. För att 
säkerställa ROI krävs färre och mer kvalifi cerade förskrivare 
med potential och förändringsvilja. 

ScripTrac™ är ett unikt verktyg med aggregerade intresse-
profi ler och förskrivningsdata på individnivå. I kombination 
med LeaderTrac™ som tillför opinionsledarna inom ditt 
terapiområde får du bra överblick över dina viktigaste 
kunder. Nomi levererar körklara beslutsunderlag som 
säkerställer ROI och högt aff ärstempo. 

Hur?

NOMI_annons2_08_REPRO.indd   1 08-04-30   15.45.26



16   pharma industry nr 5 –08

marknadsföring

Samla ihop       ditt varumärke
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Vilken skillnad tio år kan göra. 
Under 1997 föddes DTC, medi-
cinsk direktreklam till konsu-

ment, i USA. Det sägs också vara året då 
begreppet ”blogg” myntades. Under de 
här tio åren har vi tagit farväl av faxen 
och videon, och hälsat dvd:n och sms:et 
välkomna. Nu lever vi i en ständigt upp-
kopplad interaktiv värld och är omgivna 
av beroendeskapande prylar. 

Sätten att kommunicera har föränd-
rats radikalt. Frågan är hur och om lä-
kemedelsbranschen har tagit vara på den 
här omvälvningen. Nu finns bättre möj-
ligheter än någonsin att föra en dialog 
med kunder och konsumenter – men 
utnyttjas det? Den ständiga utveckling-
en av kommunikationsmedel har också 
medfört ett krav på snabbhet. Kommu-
nikationen blir allt intensivare och bud-
skapen blir alltmer uppsplittrade och 
fragmenterade. 

”Varumärke” i tusen skepnader
Ordet varumärke omges av en oändlig 
terminologi och man skulle få rabbla 
länge för att täcka in alla varianter på 
metoder och begrepp som finns för att 
definiera en och samma sak. Det finns 
dock några enkla grundläggande prin-
ciper som, oavsett kommunikationsväg, 
bör ligga till grund för hur man kom-

municerar sitt varumärke. Principerna 
är: enkelhet, tydlighet och enhetlighet. 
En treenighet – helig eller inte – som 
aldrig bör kränkas.
Håll det enkelt: Starka varumärken 
har en målmedveten vision och positio-
nering.
Var tydlig: Starka varumärken står för 
en tydligt utformad varumärkesimage, 
tydliga värderingar och skiljer sig tydligt 
från sina konkurrenter.
Var enhetlig: Starka varumärken är en-
hetliga och välskötta både externt och 
internt.

Varumärken bland läkemedel har bli-
vit mer synliga och konsumenterna har 
större förmåga och vilja att föra en dialog 
– och att ställa krav. I en informationsrik 
miljö har kunderna större kontroll över 
sina valmöjligheter än någonsin. Men de 
många valmöjligheterna innebär också 
att de har mindre kontroll än tidigare. I 
en tid när det kanske råder större förvir-
ring och osäkerhet än någonsin måste va-
rumärkena kommunicera – och utbilda 
– mer än någonsin tidigare.

Vi måste hålla kontakten med våra 
konsumenter om vi ska följa grundsat-
serna för att bygga ett framgångsrikt 
varumärke – nämligen att upprätta och 
behålla en relation.

I den här överbelamrade och förvir-
rade miljön måste vi se över varumärkets 
roll. Det är bara de varumärken som är 
enkla, tydliga och enhetliga och som för 
en ärlig och öppen dialog med konsu-
menterna som kommer att lyckas.

Vad du säger och hur
Enkelt uttryckt kan man säga att vi 
kommunicerar på två sätt: Med språk 
och form. Och med ord och bilder. Ord 
är den vanliga valutan. Deras värde sjun-
ker snabbare än Stockholmsbörsen. Det 
upphör aldrig att förvåna mig hur mik-
roskopiskt lite uppmärksamhet vi läg-
ger på ett varumärkes ”utseende” – den 
subtila vetenskapen som gäller typsnitt, 
färgtoner, grafik och fotografier, jämfört 
med vårt varumärkes ”röst”. 

Tänk på vilket språk ert varumärke 
använder, vilket tonläge det använder. 
Talar ert varumärke i första eller tredje 
person? Eller växlar det fram och till-
baka? Talar det passivt eller deltar det i 
ett aktivt samtal? Talar det med en röst 
för en publik och med en annan för en 
annan? Använder det ord som ”märker 
ut” ert varumärkes slutanvändare och 
minnesknep som bidrar till att definiera 
dem i fråga om deras sjukdom? Genom 
att tala i mer tydliga termer, genom att 
använda ett mer mänskligt och engage-

Samla ihop       ditt varumärke
Hur ligger det till med företagets varumärke i dessa tider av snabba omvälvningar? Utnyttjar ni 
möjligheterna till snabb dialog och varumärkesbyggande? Eller splittrar den snabba utvecklingen ert 
budskap och slätar ut det till oigenkännlighet. Lösningen finns i några grundläggande principer för 
varumärkesbyggande: enkelhet, tydlighet och enhetlighet, skriver Jonas Södergren, vd och planner, 
Heart Reklambyrå.
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rande språk kan vi skapa en mer direkt, 
meningsfull – och långvarig relation.

Låt oss ta en titt på hur vi kan fin-
slipa våra metoder för att bjuda in till 
en ökad dialog, en dialog som hjälper 
oss att utveckla våra varumärken. Vi 
har större möjligheter än någonsin att 
lyssna. Enbart bloggarnas födelse har 
skapat världsomspännande konsument-
styrda diskussioner kring alla ämnen ni 
kan komma på, och hälso- och sjukvård 
och mediciner toppar listorna. Så vad sä-
ger egentligen folk om våra varumärken? 
Om sina besvär? Varför är de lojala mot 
en viss behandling? Varför hoppar de av? 
Vad bygger de sina val på? Och sist men 
inte minst: vad tänker ni göra åt det?

Bayer Scherings Internetforum MS-
portalen är ett exempel på företag som 
öppnar användarforum för att bjuda in 
till dialog och diskussion – i det här 
fallet riktat till MS-patienter. Med lös-
ningar liknande MS-portalen måste det 
finnas en enhetlighet i hur ni sköter kon-
takterna med kunder och konsumenter. 
Det här betyder inte att ni ska bombar-

dera era kunder och konsumenter med 
alla till buds stående medel. Däremot 
ska ni utforma en tydlig och enhetlig 
strategi för att kommunicera med för-
skrivare och patienter via kontaktpunk-
ter som är meningsfulla och värda att 
lägga på minnet och som är i linje med 
– och förstärker – de värderingar som 
varumärket står för.

Kommunicera, kommunicera...
Ur affärssynpunkt är ett varumärke den 
ultimata relationen med en kund. Det 
är en relation som skapar preferenser, 
befäster lojalitet och håller lönsamhe-
ten uppe. Precis som starka kärleks- el-
ler kamratförhållandena bygger de star-
kaste varumärkena på grundläggande 
principer som öppen dialog och rak och 
ärlig kommunikation. Och precis som 
alla förhållanden kräver varumärket ar-
bete: Vi måste se till att våra budskap är 
enhetliga och relevanta. Språket får inte 
lämnas att tyna bort. 

Vår värld blir allt mer överbelamrad 
och budskapen blir allt mer komplexa 

och förvirrande. Varumärkena måste 
bli enklare och tydligare med sina in-
tentioner, tydligare och mer enhetliga i 
sin utformning. Att späda ut varumär-
ket genom att gå mot den minsta ge-
mensamma nämnaren har aldrig varit 
en lösning och kommer heller aldrig att 
bli det. Och just detta är alltför vanligt 
i läkemedelsindustrin där internationella 
”core concepts” är mer regel än undantag. 
”Core concepts” som är skapade för att 
inte väcka anstöt på någon marknad blir 
per definition ofta urvattnade.

Det handlar helt enkelt om att:
• Säga det du menar och mena det du 

säger.
• Förstå och kommunicera på mottaga-

rens villkor.
• Ha ett tydligt innehåll i din kom-

munikation och vara enhetlig när det 
gäller hur du utformar den – och att 
fortsätta prata.

Medierna må ha förändrats, men de 
grundläggande principerna för att bygga 
ett bra varumärke är desamma.

marknadsföring

Jonas Södergren
vd och planner, 

Heart Reklambyrå

”Så vad säger       
egentligen folk om 
våra varumärken? 
Om sina besvär?   
Varför är de lojala      
mot en viss behand-
ling? 

Varför hoppar de av? 
Vad bygger de sina 
val på? 

Och sist men inte 
minst: 
vad tänker ni göra           
åt det?”

Bayer Scherings Internetforum MS-portalen 
är ett exempel på företag som öppnar använ-
darforum för att bjuda in till dialog och diskus-
sion – i det här fallet riktat till MS-patienter.



Medhouse AB • Barnhusgatan 16 • 111 23  Stockholm • Tel 08-411 12 20 • Fax: 08-22 99 99 • info@medhouse.se • www.medhouse.se

WWW.MEDHOUSE.SE



20   pharma industry nr 5 –08

pr

I den föränderliga, globala och snabbrörliga värld vi lever i 
dag krävs en bredare krismedvetenhet om vad i vår verk-
samhet som kan ge upphov till kritisk granskning. Det är 
inte bara de mest uppenbara hoten som riskerar att eska-
lera till kriser, även omvärldens uppfattning om företagets 
ansvarstagande i olika frågor kan plötsligt blomma ut. 

Trots etiska riktlinjer och högt ställda uppförandeko-
der kan en trovärdighetskris lätt uppkomma. Då gäller 
det att ha en väl fungerade krisberedskap för att skydda 
företagets anseende och varumärke. Det skriver Sophie 
Ternheim och Niclas Carlsson från kommunikationsbyrån 
Cohn & Wolfe. 

Det finns flera övergripande frå-
gor som kräver att industrin 
ser över sin kommunikation 

och sina budskap. Miljöfrågorna kom-
mer exempelvis allt mer i fokus. Det sätt 
man arbetar med energi- och klimatfrå-
gor påverkar företagens anseende och 
trovärdighet. 

Det handlar inte bara om miljöklassi-
ficering av läkemedel, hantering av mil-
jöfarliga substanser och miljöanpassning 
av förpackningar. Det handlar även om 

företagets eget, frivilliga miljöengage-
mang och policyer för energibesparing, 
produktion och transporter.

Är det till exempel rimligt att anställ-
da reser kors och tvärs i bensintörstiga 
bilar, eller att skicka folk på konferenser 
runt halva jordklotet när teknikutveck-
lingen erbjuder alternativ? 

Jämställdhet och diskriminering är 
andra frågor som under de senare åren 
blivit allt mer aktuella. Premierar före-
taget män och kvinnor lika? Hur ser för-

delningen ut i styrelsen? Anställer före-
taget folk med funktionshinder? 

Det berör även partnerrelationer. De-
lar de leverantörer man anlitar företagets 
värderingar kring etik och moral? Arbe-
tar företaget med läkare som säkerställer 
att forskningsresultaten blir korrekta? 
Har vi konsulter som samtidigt arbetar 
åt tobaksindustrin eller anlitar vi städ-
bolag som har svart arbetskraft? 

      Var beredd         – hantera krisen rätt
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      Var beredd         – hantera krisen rätt
Identifiera inre och yttre hot
Detta är bara några exempel på potenti-
ella krishärdar. Hot och problembilder 
kan dyka upp från ingenstans och något 
som tidigare inte varit ett problem kan 
snabbt bli det. Ett sätt att förbereda sig 
på en eventuell kris och eventuellt und-
vika den är att gå igenom potentiella inre 
och yttre hot, ta fram policydokument 
och ta ställning till hur företaget skall 
förhålla sig till dessa frågor. 

Inre hot som förskingring, produkt-
fel, miljöolyckor, hälsorisker, brand, fel-
aktig hantering av medarbetare, upp-
köp av tvivelaktiga konsulttjänster och 
så vidare beror ofta på slarv, bristande 
rutiner, dåligt ledarskap eller en allmänt 
slapp kultur. Men självklart kan olyckor 
och felaktigheter uppstå också i de bästa 
företag. När det gäller inre hot har fö-
retagets ledning lättare att hantera den 
uppkomna krisen och åtgärda den än vid 
en yttre kris

De yttre hoten beror till övervägan-
de del på omständigheter som företagets 
ledning inte råder över. Exempel kan 
vara stämningar/domstolsprocesser, kri-
tik från opinions- eller påtryckargrup-
per, plötslig nedgång i konjunkturen, 
finansiell kris på en enskild marknad, 
sabotage och kidnappning och så vidare. 
Därför är den typen av händelser och fö-
reteelser svårare att hantera eftersom de 
ligger utanför företagets makt.

Vad är en kris?
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En av svårigheterna i krishante-
ringen kan vara att bedöma den akuta 
händelsens förlopp och om det inträf-
fade kan leda till en större kris eller om 
det är något som blåser över. Vad som 
är skillnaden mellan en akut, extraor-
dinär händelse och en kris måste varje 
företag och organisation själv identifiera. 
Den vanligaste definitionen på kris är 
när något oförutsett drabbar eller riske-
rar att drabba verksamheten eller perso-
ner i verksamheten, som kräver snabba 
beslut och som i allvarlig grad kan på-
verka eller skada omvärldens förtroende 
för företaget, dess anställda, ägare eller 
produkter. 

Krisberedskap kräver samsyn
Krishantering handlar inte bara om att 
det finns en uppdaterad kriskommu-
nikationsplan, en formell krisorganisa-
tion med larmschema, klart definierade 
krisroller och ansvarsområden. Att ha 
en krisberedskap handlar också om att 
skapa en samsyn kring vad som är en 
kris på just ditt företag och vad som är 
en händelse som tillhör normal affärs-
verksamhet. 

Varje företag måste leva upp till sina 
löften. Om ett företag arbetar mycket 
strukturerat med jämställdhetsfrågor 
och det sedan sker en mycket skev re-
krytering eller ojämlik lönesättning 
som kommer till mediernas kännedom, 
så kan det i värsta fall blåsas upp och 
skada företagets anseende. 

Inom läkemedelsbranschen finns det 
många potentiella krissituationer som 
medarbetarna uppfattar vara av olika 

Så här kan du förbereda dig inför en mediekris

Skapa ett krismedvetande inom företaget. Identifiera potentiella   
kriser, inre och yttre hot, beteenden och händelser som kan ge 
upphov till en kris. 

Skapa en samsyn kring vad som är en kris i ditt företag och se 
till att det finns en struktur för hur krishanteringen ska gå till.

Öva på krishantering genom att låta krisgruppen återkommande 
delta i rollspel med skräddarsydda fingerade situationer.

Se över omvärldsbevakningen för att i ett tidigt skede kunna 
identifiera potentiella kriser i såväl traditionella medier som på 
internet. 

Underskatta inte krisen. Var lyhörd, sköt omvärldsbevakningen, 
agera snabbt och sätt in resurser i ett tidigt stadium. 

Viktigaste verktyget är kommunikationen. Förbered svaren. 
Använd formuleringar som är korta, tydliga och lätta att komma 
ihåg. Visa ödmjukhet. Träna på intervjusituationer framför kamera.  

Hantera följdkriser. Var förberedd på att det efter att gransk-
ningen har publicerats kan komma uppföljningar. Ett sätt att 
undvika följdkriser är att lägga alla korten på bordet. 

Till sist. Fundera på om du gör något i din verksamhet i dag, 
som kan resultera i en kris imorgon.

”Är det till exempel 
rimligt att anställda 
reser kors och tvärs 
i bensintörstiga bilar, 
eller att skicka folk 
på konferenser runt 
halva jordklotet när 
teknikutvecklingen 
erbjuder alternativ?”
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stor dignitet. Här gäller det att veta vad 
var och en ska göra om det inträffar nå-
got som kan uppfattas som en kris. Det 
bör finnas en tydlig och väl förankrad 
struktur kring vilka enheter som han-
terar vilken typ av kris. I beredskapen 
bör det också vara klart vem som tar be-
slutet om att företaget är i kris och att 
vederbörande ser till att resurser finns 
till hands. 

Vad gör vi när krisen står för dörren?
När krisen är ett faktum är det inte 

krisen i sig som skadar företaget, utan 
hanteringen eller bristen på hantering av 
krisen. Under det senaste årtiondet har 
vi sett flera exempel på företag och or-
ganisationer som har agerat allt för sent, 
satt munkavel på medarbetarna eller på 
andra sätt inte tagit krisen på allvar. 

I många av fallen handlar det om att 
företagen har underskattat den akuta 
händelsen och inte satt in tillräckligt 
med resurser i inledningsskedet. Kon-
sekvenserna har blivit att vd:ar och po-
litiker har fått avgå och att företagets 

eller organisationens anseende har fått 
sig en rejäl törn. 

Krishanteringens grundregler har i 
många av dessa fall ofta åsidosatts:
• Ta ansvar för situationen.
• Visa medkänsla.
• Berätta vilka åtgärder som företaget 

avser vidta.

När företag hamnar i medierna
När medierna rapporterar om att läke-
medel ger farliga biverkningar, att forsk-
ningsresultat manipulerats eller att fö-
retag bjudit läkare på mutresor hamnar 
företagets varumärke lätt i gungning. 
Då handlar det om att snabbt samla sig, 
aktivera extra mediebevakning och göra 
en bedömning om det ser ut som ett en-
staka inlägg eller om det kan resultera i 
uppföljande artiklar och debatter.

Handlar det om direkta felaktigheter 
och falska anklagelser kan det finnas an-
ledning att överväga en snabb reaktiv in-
sats för att rätta till det som är felaktigt. 
Kontakta berörda medier, överväg att 

även kontakta andra medier eller berör-
da intressenter som exempelvis apoteks- 
och vårdpersonal, konsumenter, partner 
och medarbetare. Överväg att uppdatera 
hemsidan om händelsen. 

Är det däremot en artikel eller ett 
inslag i etermedier där sanningen har 
skruvats till och kraftigt dramatiserats 
kan det vara svårare att få någon medial 
upprättelse i det aktuella mediet. Om 
det finns mer fakta som kan ändra bilden 
och ge andra tolkningar, fundera på om 
det finns anledning att kommunicera 
företagets syn på situationen till andra 
medier för att vinna förtroende.

I båda fallen bör ansvariga i krisor-
ganisationen så fort som möjligt ta fram 
fakta om händelsen och ta ställning till 
vad som ska offentliggöras. Förse berörda 
med frågor och svar, utse en talesperson 
och formulera budskap.  Budskapsfor-
mulering bör innefatta krishanteringens 
grundregler, som beskrivs i stycket ”Vad 
gör vi när krisen står för dörren”, och ge 
en tydlig överblick över situationen.
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Oavsett omfattningen av mediernas 
granskning bör företaget snabbt besluta 
om vilka målgrupper som bör informe-
ras om händelsen och genom vilka ka-
naler. Målgrupperna för kriskommuni-
kation ska finnas i krisplanen. 

Bevakning på internet
En kritisk granskning av företaget och 
dess produkter sker inte endast i tradi-
tionell medier. Den kan lika väl starta 
på internet. I dag finns miljoner och åter 
miljoner människor som skriver på och 
läser bloggar och andra nätforum värl-
den över och många av dem kommente-
rar gärna läkemedelsindustrin. 

Exempelvis kan ett läkemedel som 
diskuteras i bloggosfären eller i ett fo-
rum på nätet i en ganska god ton, snabbt 
ta en helt annan vändning när någon be-
rättar hur biverkningarna förstört den-
nes liv. Vips finns en grogrund till en 
kris som kan plockas upp av flera och 
spridas som en löpeld. Skillnaden mot 
traditionella medier är den avsevärt hö-
gre hastigheten och att materialet finns 
tillgängligt längre tid.

Det är inget konstigt att det figure-
rar mängder av både positiva och nega-
tiva diskussioner på internet. Det är där-
för oerhört svårt att få en totalbild över 
diskussionerna och många blundar för 
detta, ofta på grund av brist på tid eller 
förståelse för hur så kallade sociala me-
dier fungerar.

I dag är det självklart för de flesta fö-
retag att ha en strukturerad bevakning 
av tryckta medier och etermedier. Givet 
utvecklingen på nätet – och det växande 
inflytande den har på traditionella me-
dier och viktiga opinionsbildare – bör 
företag överväga att bättre än i dag följa 
vad som sägs och skrivs i bloggar och 
andra internetbaserade forum. Det finns 
en mängd bra verktyg för detta och en 
del av dem är kostnadsfria. 

Det är inte självklart hur man som 
läkemedelsföretag kan agera på internet. 
Hittills är få saker prövade rent juridiskt. 
Grundregeln är dock att förhålla sig till 
kommunikation på internet på samma 
sätt som vi förhåller oss till all annan 
läkemedelskommunikation och beakta 
de regelverk som finns för branschen. I 

till exempel kontakten med en blogga-
re måste man därför agera genomtänkt. 
Inte bara med hänsyn till de etiska reg-
ler som finns utan även utifrån blogga-
rens villkor. 

Om missvisande eller felaktigt 
anklagande information börjar spridas, 
av exempelvis en bloggare, kan man som 
företag gå in och kommentera och de-
mentera detta om man anser det vara av 
vikt för företagets anseende. 

Med tanke på en bloggs spelregler och 
snabba möjligheter till spridning bör 
man dock vara extra försiktig och tänka 
igenom sitt agerande. Om man väljer att 
skicka en kommentar bör den vara neu-
tral och saklig och det ska framgå tydligt 
vem som är avsändare. 

Utmaningen på internet är i stort 
densamma som i all typ av krishante-
ring – nämligen avvägningen om man 
ska kommentera eller inte för att inte 
elda på en debatt som kanske försvinner 
av sig självt innan den nått den större 
massan.  

Niclas Carlsson, 
kommunikationsrådgivare, 

Cohn & Wolfe 

Sophie Ternheim, 
kommunikationsrådgivare, 

Cohn & Wolfe 

”Grundregeln är att 
förhålla sig till kom-
munikation på inter-
net på samma sätt 
som vi förhåller oss 
till all annan läkeme-
delskommunikation 
och beakta de regel-
verk som finns för 
branschen.”

pr



kunskap är trygghet

– VILL DU VARA MED NÄR VI VÄXER? 
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Idag servar vi 500 vårdcentraler och 
10 sjukhus med Tidskriften Doktorn, 
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och organisationers patientbroschy-
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på frågor. Teman gör det enkelt för 
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statistik
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I Sverige finns det en lång tradition 
av att samla in data kring läkeme-
delsförsäljningen på nationell nivå. 

Redan under sextio- och sjuttiotalen bör-
jade uppgifter om grossisternas inleve-
ranser till apoteken samlas och de utgör 
fortfarande en grund för den svenska lä-
kemedelsstatistiken. 

Apoteksbolaget började sammanstäl-
la utförsäljningsdata i och med att apote-
ken datoriserades under 1980-talet. Ini-
tialt samlades vart 288:e recept in vilket 
utökades till vart 25:e recept när datori-
seringen var klar. Därefter följde insam-
lingen av rekvisitionsförsäljningen till 
slutenvård och egenvårdsförsäljningen 
skattades som en differens mellan inle-
veranserna och försäljningen på recept 
och rekvisition. I och med läkemedels-
reformen 1997, då landstingen övertog 
kostnadsansvaret för läkemedel, fanns 
ett behov av att ta in samtliga transak-
tioner från apoteken för faktureringen. 
Det medförde att den svenska utförsälj-
ningsstatistiken blev heltäckande. 

Innehållsmässigt skiljer sig inleve-
rans- och utförsäljningsstatistiken åt 

genom att den senare omfattar infor-
mation som skapas i försäljningsögon-
blicket. Exempel på det är information 
om försäljningssätt det vill säga om lä-
kemedlet såldes på recept, rekvisition el-
ler i egenvård. Vidare innehåller den för-
månsinformation, till exempel om läke-
medlet sålts inom eller utom förmånen, 
och förmåns- och egenavgiftsbeloppet. 
Viss information finns även om patien-
ten, nämligen ålder och kön och var pa-
tienten är bosatt, och om förskrivarens 
yrkestillhörighet.

Tack vare det svenska apoteksmono-
polet har vi i Sverige under lång tid haft 
möjlighet att följa läkemedelsförsälj-
ningen detaljerat på aggregerad nivå. 
Man har kunnat följa olika läkemedels-
gruppers utveckling och skatta läkeme-
delsanvändningen i befolkningen. 

Problemet med aggregerad statistik 
är att den inte kan belysa individers an-
vändning av läkemedel, som till exempel 
antalet användare, hur många läkemedel 
personer i en viss åldersgrupp använder 
eller vilka läkemedelskombinationer som 
är vanliga. Det går inte heller att följa i 

vilken omfattning patienten fullföljer sin 
behandling eller hur läkemedelsterapier 
utvecklas över tid. För det krävs individ-
baserade data med personnummer som 
möjliggör koppling till andra datakällor. 
Sådana data avidentifieras för den vidare 
analysen och presentationen får inte ske 
så att enskilda personer kan identifieras 
indirekt. 

Individbaserade undersökningar
Även inom området individbaserade po-
pulationsstudier var Sverige tidigt ute. 
Under 1970-talet initierades två studier 
i Sverige. 

Jämtlandsstudien omfattade ett urval 
av befolkningen i Jämtlands län bestå-
ende av de personer som var födda vis-
sa datum varje månad. Alla läkemedel 
som dessa individer köpte på recept på 
apoteken i Jämtland registrerades inom 
Apoteket AB. Data från Jämtlandsstu-
dien har använts i vetenskapliga studier 
och avhandlingar. Materialet har även 
använts för att presentera prevalens och 
incidensdata för olika läkemedelsgrup-
per i Apotekets årsstatistik och vid si-

Läkemedels-
registret 

– möjlighet till bättre uppföljning

Statistiken i Läkemedelsregistret erbjuder tillsammans med övriga Hälsodataregister en potential för 
att positionera Sverige som ett föregångsland för uppföljningsstudier. Men mycket återstår innan vi till 
fullo utnyttjar de unika möjligheter som våra personnummer och den höga datoriseringsgraden inom 
sjukvården ger. Det pågår ett arbete med att se över vilka möjligheter som finns att få en effektivare 
hantering av informationen i framtiden, skriver Karolina Antonov, Läkemedelsindustriföreningen, LIF.
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mulering av olika konstruktioner för lä-
kemedelsförmånen.

Tierpsstudien drivs av Uppsala uni-
versitet och omfattar samtliga personer 
bosatta i Tierps kommun i Nordupp-
land. Informationen omfattar läkemedel 
köpta på recept, besök vid vårdcentra-
len i Tierp och uppgifter från socialtjäns-
ten. Även Tierpsstudien har använts i en 
mängd vetenskapliga avhandlingar och 
studier. Årsstatistik för läkemedel finns 
publicerat för åren 1994–1998 på www.
uu.se/epidemiologi.

Hälsodataregistren i Sverige
Epidemiologiskt centrum (EpC) är den 
avdelning på Socialstyrelsen som bland 
annat ansvarar för Hälsodataregistren i 
Sverige. Hälsodataregistren styrs av spe-
ciell lagstiftning som reglerar rätten att 
samla in data och för vilka ändamål som 
data i registren får användas. 

På EpC finns förutom Läkemedelsre-
gistret även Cancerregistret, Dödsorsaks-
registret, Medicinska födelseregistret och 
övervakning av fosterskador, Patientre-
gistret och det nya Tandhälsoregistret. 
Registren beskrivs på Socialstyrelsens 
hemsida www.socialstyrelsen.se. En kort 
beskrivning ges här. 

Cancerregistret 
startade 1958 och Sverige var då det sista 
landet i Norden att inrätta ett nationellt 
cancerregister. Registret uppdateras år-
ligen med ungefär 50 000 nya malig-
na cancerfall (ungefär 32 000 personer). 
Cancerregistret innehåller bland annat 
uppgifter om personnummer, kön, he-
mort vid diagnos, anmälande sjukhus 
och klinik, diagnosdatum, såväl kli-
nisk som morfologisk diagnos, tumör-
utbredning, dödsdatum och underlig-
gande dödsorsak.

Dödsorsaksregistret 
omfattar samtliga avlidna under ett ka-
lenderår som vid tidpunkten för döds-
fallet var folkbokförda i Sverige. Döds-
orsaksregistret innehåller data från 
1952 och uppdateras årligen. För de se-
naste årgångarna omfattar registret cirka 
90 000–95 000 avlidna per år. Det finns 
även uppgifter särskilt om hjärtinfarkter 
i dödsorsaksregistret som omfattar samt-
liga personer som haft en akut hjärtin-
farkt enligt rapporteringen till patient- 
eller dödsorsaksregistret. 

Medicinska 
födelseregistret 
omfattar uppgifter om graviditeter, för-
lossningarna och nyfödda barn i Sveri-
ge sedan 1973. Antalet födda har under 
åren varierat mellan 86 000 och drygt 
120 000. Registret innehåller individre-
laterade uppgifter från de journaler som 
används inom mödrahälsovård, förloss-
ningsvård och nyföddhetsvård. Över-
vakningen av fosterskador startades 
1964 med anledning av Neurosedynka-
tastrofen under namnet ”Missbildnings-
registret”. Sedan 1973 är övervakningen 
av fosterskador en del av det medicinska 
födelseregistret, sedan 2007 under be-
greppet ”Övervakning av fosterskador”. 
Information samlas om fosterskador och 
kromosomavvikelser som rapporterats 
inom sex månader efter födelsen, samt 
hjärtfel före ett års ålder, drygt 2 000 
rapporter per år. 

Patientregistret 
omfattar sedan 1987 årligen uppdatera-
de uppgifter om vårdutnyttjande för alla 
avslutade vårdtillfällen i sluten vård vid 
offentligt drivna sjukhus och sedan 1998 
även privata vårdgivare. Läkarbesök med 
kirurgisk åtgärd började rapporteras år 
1997 och övriga läkarbesök i specialise-
rad öppenvård rapporteras sedan år 2001 
men är fortfarande ofullständig. De mest 
centrala variablerna är diagnoser, opera-
tioner, yttre orsaker till skador, kön, ål-

der, hemort, sjukhus, specialitet och in- 
och utskrivningssätt. 

I Socialstyrelsens skrift ”Hälsodatare-
gister räddar liv och förbättrar livskva-
litet” beskrivs hur dessa register använts 
för att studera läkemedelsrelaterade frå-
geställningar. Studierna bygger framför 
allt på Medicinska födelseregistret som 
innehåller information om de läkeme-
del som modern, vid besök på mödra-
vårdscentralen, uppgett sig använda. I en 
studie samkördes Medicinska födelsere-
gistret med cancerregistret för att un-
dersöka om K-vitamin till nyfödda ökar 
risken för cancer. Inget sådant samband 
framkom. I en annan studie undersöktes 
om det är säkert för gravida att använda 
Pulmicort. Genom att använda Medi-
cinska födelseregistret kunde man visa 
att det inte fanns någon skillnad mel-
lan kvinnor som använt läkemedlet och 
de som inte gjort det vad avser gravidi-
tetslängd, födelsevikt och födelselängd. I 
ytterligare en studie undersöktes risk för 
missbildningar vid användning av Clari-
tyn under graviditet. En viss överrisk för 
hypospadi kunde ses.

Läkemedelsregistret
Registret innehåller uppgifter om läke-
medel, förbrukningsartiklar och livs-
medel som expedierats mot recept el-
ler motsvarande på apotek sedan 1999, 
cirka 90 miljoner transaktioner per år. 
Under 2007 motsvarade det att 6,2 mil-
joner personer i Sverige (68,3 procent av 
befolkningen) hämtade ut läkemedel på 
recept minst en gång. Registret uppda-
teras med nya uppgifter från Apoteket 
AB varje månad. 

Registret innehåller uppgifter om den 
expedierade varan (identitet, mängd, 
pris) och datum för expedition. Uppgift 
finns också sedan i oktober 2002 om ut-
byte till generiskt eller parallellimporte-
rat läkemedel har gjorts på apoteket. Pa-
tientens kön, ålder och folkbokförings-
ort (län, kommun, församling) finns i 
registret och från juli 2005 även person-
nummer. 

statistik

”Socialstyrelsen lyder under en skärpt sekretesslag-
stiftning som medför att data för ett enskilt 
läkemedel inte kan lämnas ut utan marknadsförande 
företagets samtycke.”
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När det gäller kostnader finns upp-
gifter om totalkostnad, kostnad för läke-
medelsförmånerna och patientens egen-
avgift. Det finns uppgifter om förskri-
varens yrke (läkare, tandläkare, etc.) och 
specialistutbildning, liksom om vissa 
egenskaper hos den arbetsplats från vil-
ken förskrivningen har skett (ägarform, 
vårdform, verksamhetsinriktning). Ing-
en identifiering av förskrivare eller ar-
betsplats kan göras. 

Uppgift om dosering finns men i en 
form som för närvarande inte medger 
statistisk bearbetning. 

Alla expedieringar på apotek regist-
reras men när receptförsäljningen förde-
las på kön, ålder eller folkbokföringsort 
uppkommer ett bortfall beroende på 
ofullständig eller felaktig registrering 
av uppgifter. Bortfallet av personnum-
mer är cirka 0,3 procent och folkbokfö-
ringsort cirka 0,6 procent. 

Möjligheter med registret
I och med att Läkemedelsregistret från 
juli 2005 innehåller individbaserade 
uppgifter med personnummer finns det 
helt nya möjligheter att mer detaljerat 
än tidigare följa läkemedelsanvändning-
en i Sverige. Data från Läkemedelsregist-
ret kan via personnummer kopplas till 
andra datakällor.

Läkemedelsregistret innehåller exakt 
samma information som receptstatisti-
ken på Apoteket men tillgången till per-
sonnummer gör det möjlighet att följa 
läkemedelsanvändningen ur ett indi-
vidperspektiv i avidentifierad form. Den 
mest basala informationen man nu kan 
få är faktiska mått på antalet användare 
av ett läkemedel (prevalens) och antalet 
personer som för första gången börjar 
använda ett läkemedel (incidens). Tidi-
gare har dessa uppgifter skattats utifrån 
antalet försålda definierade dygnsdoser 
(DDD) per 1 000 invånare och dag. 

I Socialstyrelsens rapport ”Läkeme-
del – statistik för år 2007” kan man till 
exempel utläsa att 724 563 personer nå-
gon gång under 2007 använt ett läkeme-
del ur gruppen A02B (Medel vid mag-
sår och gastroesofageal reflux). Av dessa 
var 294 881 män och 429 682 kvinnor. 
De flesta användarna, 257 095 personer, 
var 45–64 år gamla. Liknande statistik 
finns även per län på Socialstyrelsens 
hemsida. 

Läkarstämma och massor av trevligt folk i stan. Vi på 
Ellermore vill därför ta tillfället i akt att bjuda dig och dina 
kollegor på nya insikter från marknadsföringsvärlden, 
toppat med lite god mat, dryck och oss själva. 

Evenemanget äger rum torsdagen den 27 november och 
består av två korta, men välmatade seminariepass i nära 
anslutning till Svenska Mässan*, där du kan välja om du 
vill gå på morgonen eller sent på eftermiddagen. Dagen 
avslutas därefter med fest i byggdammet i våra nya, 
större lokaler på Stora Nygatan.** 

Har du inte fått programmet, beställ det på vår webbsida 
eller ring så får du veta mer. Självklart är alla dina kollegor 
lika varmt välkomna. Allt vi behöver veta är hur många ni 
blir så vi kan  xa mat och dryck därefter.

Vi ses !

* Världskulturmuseet, 3,5 minuters promenad från Svenska Mässans huvudentré

** Med krypavstånd till Valand

Ellermore AB    Kaserntorget 1    411 18 Göteborg    Tel. 031-60 84 60    www.ellermore.com

Bland våra kunder  nns Astra Tech HealthCare, AstraZeneca (Atacand, CRESTOR, Rhinocort, Seroquel), 
Cederroth International (Allévo, Pharbio och Salvequick), Fruktdax, Galderma, Getinge International 

(MAQUET), KvalitetsMässan, Mundipharma, Mölnlycke Health Care, Orion Pharma, Risenta, 
Roche Diagnostics, UCB Pharma och Wyeth.

Starta torsdagskvällen lite klokare. 

Johan Lundgren med festglada kollegor
031-60 84 60
lakarstamman@ellermore.com



30   pharma industry nr 5 –08

Via Läkemedelsregistret kan man även 
få statistik om samtidig användning av 
olika läkemedel. Man kan få fram hur 
stor andel av dem som använder ett visst 
läkemedel som även använder ett annat 
läkemedel, i syfte att studera följsamhet 
till riktlinjer eller att identifiera poten-
tiella risksituationer. I ett bredare sam-
hällsperspektiv kan samma uppgifter 
användas för att kartlägga förekomst av 
multimedicinering i befolkningen. 

I LIF:s rapport om följsamhet till 
riktlinjer inom hjärt- och kärlområdet 
finns uppgifter från Läkemedelsregistret 
som visar att 315 000 personer i Sverige 
hämtade ut ett diabetesläkemedel under 
2006. Av dessa hämtade 46 procent även 
ut ett lipidsänkande läkemedel och 59 
procent hämtade även ut ett blodtrycks-
sänkande läkemedel.

I dagsläget innehåller Läkemedelsre-
gistret tre års data med personuppgifter, 
från juli 2005 till juli 2008. Registret 
kan därmed börja användas för att stu-
dera hur läkemedelsterapier utvecklas 
ˆver tid. Exempel på sådan statistik är 
hur stor andel av dem som använder en 
viss grupp läkemedel som tidigare pro-
vat läkemedel ur en annan grupp eller 
hur stor andel av dem som använder en 
viss typ av läkemedel som byter till en 
annan behandling. 

Man kan även studera patienternas 
följsamhet genom uthämtningsmönst-
ren. Eftersom ett läkemedel i Sverige of-
tast förskrivs för tre månaders behand-
ling per uttag kan man förvänta sig att 
en patient som hämtat ut läkemedlet 
fyra gånger under ett år står på konti-
nuerlig behandling. Man kan även göra 
mer detaljerade analyser över hur många 
dagar det går mellan uttagen. 

Genom att använda personnumret 
kan man koppla uppgifter från Läke-
medelsregistret till andra datakällor, 
till exempel de övriga hälsodataregist-
ren på EpC, för att besvara mer kom-
plexa frågeställningar. I LIF:s rapport om 
följsamhet till riktlinjer inom hjärt- och 
kärlområdet finns uppgifter från Läke-
medelsregistret och Patientregistret som 
visar att av de personer som diagnostise-
rades med hjärtsvikt i slutenvården mel-
lan 1 juli 2005 och 30 juni 2006 häm-
tade 34 procent ut en ACE-hämmare och 
12 procent en ARB under samma period. 
Andelen i samma grupp som har hämtat 
ut en betablockerare var 53 procent. Lä-

kemedelsregistret kan även kopplas till 
data från de nationella Kvalitetsregistren 
eller till egna data från studier eller jour-
nalmaterial. Teoretiskt ger detta oänd-
liga möjligheter för läkemedelsepidemio-
logiska studier men praktiken skiljer sig 
från teorin i några avseenden. 

Begränsningar för användande
Trots att det finns stora mängder data 
om den svenska vården på EpC så är in-
formationen inte heltäckande. Det finns 
ingen information om sjukvårdsutnytt-
jande i primärvården på nationell nivå 
och rapporteringen av sjukhusbaserade 
öppenvårdsbesök är bristfällig. Det är 
därför svårt att mer i detalj studera lä-
kemedel vars huvudsakliga användning 
sker inom den öppna vården. Vidare om-
fattar Patientregistret främst information 
om sjukvårdutnyttjande och väldigt lite 
information om faktiska utfall av läke-
medelsbehandling.

Individbaserade data saknas helt i de 
nationella registren för de läkemedel som 
administrerats på sjukhus och för egen-
vårdsläkemedel. Det är i detta samman-
hang intressant att fler och fler landsting 
går över till gemensamma elektroniska 
journalsystem för både primärvård och 
sjukhusvård. Förhoppningen är att dessa 
datajournaler ska kunna tjäna som pri-
mära datakällor i framtiden.

De flesta hälsodataregistren på EpC 
uppdateras årligen medan Läkemedels-
registret uppdateras varje månad. Den 
årliga uppdateringen dröjer i många fall 
långt in på det nästföljande året och för 
Dödsorsaksregistret tar uppdateringen 
mer än ett år. Det gör att det var först 
under 2007 som Läkemedelsregistret 

statistik

Karolina Antonov
LIF

”Det pågår ett arbete med att se över vilka möjlig-
heter som finns att få en effektivare hantering av 
informationen i framtiden.”

i praktiken kunde börja länkas till de 
andra Hälsodataregistren. 

Det finns en väl etablerad samsyn på 
tillgänglighet till data inom läkemedels-
området i Sverige via de riktlinjer Apote-
ket och Sveriges landsting utarbetat för 
den aggregerade läkemedelsstatistiken. 
Socialstyrelsen lyder under en skärpt se-
kretesslagstiftning som medför att data 
för ett enskilt läkemedel inte kan lämnas 
ut utan det marknadsförande företagets 
samtycke. 

Detta medför att de data som i dag 
kan lämnas ut endast omfattar grupper 
av läkemedel om det inte finns tillstånd 
från det berörda företaget. Ett enskilt 
företag kan givetvis få information om 
sina egna produkter men det kan vara 
svårt att få relevant jämförande informa-
tion. Basal statistik som prevalens och 
incidens på substansnivå kan i dagslä-
get inte tillhandahållas på ett effektivt 
sätt. Det pågår ett arbete med att se över 
vilka möjligheter som finns att få en ef-
fektivare hantering av informationen i 
framtiden.

Börja använda data
Mycket återstår innan vi i Sverige till 
fullo utnyttjar de unika möjligheter som 
våra personnummer och den höga da-
toriseringsgraden inom sjukvården ger. 
Utvecklingen kommer att behöva ske 
stegvis och vi kan alla bidra till utveck-
lingen genom att lära känna och utnyttja 
de data som finns. Tillsammans kan vi 
förverkliga den potential som finns för 
att positionera Sverige som ett föregångs-
land för uppföljningsstudier. 

På Socialstyrelsens hemsida (www.so-
cialstyrelsen.se) finns information om re-
gisteransvariga och hur man går tillväga 
för att beställa data. 



Mer relevans?

När relevans saknas i kommunikationen 

brukar man inte förstå budskapet. Det 

är vårt budskap med den här annonsen. 

Mer om relevans på: www.relevans.net
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Biobankslagen 2.0
Biobankslagen har varit kritiserad från det att den trädde i kraft januari 2003. I maj i år tillsatte 
regeringen en utredning som ska se över den trots allt ganska nya lagen. Utredare är kammarrätts-
lagman Maargit Kärrström som till sin hjälp har en expertgrupp med representanter från universitet, 
sjukvården, Sveriges kommuner och landsting, Socialstyrelsen, Svenska kyrkan, Reumatikerförbundet 
och Läkemedelsindustriföreningen, LIF. Direktiven för Biobankslagen i version 2.0 presenteras här av 
LIF:s representant i utredningen Karin Eriksson.

juridik
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Nu är det äntligen dags att re-
videra Biobankslagen, det 
vill säga Lagen (2002:297) 

om biobanker i hälso- och sjukvården 
m.m. Den har varit kritiserad sedan för-
sta dagen den trädde ikraft den 1 januari 
2003. I denna lag regleras hur human-
biologiskt material skall få samlas in, 
förvaras och användas för vissa ändamål, 
med bevarad respekt för den enskilda 
människans integritet. 

Det sägs att lagen uppkom efter en 
hetsig diskussion i medierna där det 
avslöjades att läkare forskade på väv-
nadsprover från provgivare utan deras 
vetskap och tillåtelse. Sant eller inte 
så tillkom lagen relativt snabbt, vilket 
bland annat medförde att regelverket för 
kliniska läkemedelsprövningar blev väl-
digt otydlig när det gällde hanteringen 
av vävnadsprover. 

LIF tillsatte därför en arbetsgrupp 
med representanter från företagen och 
tog tillsammans med en jurist fram rikt-
linjerna ”Tillämpning av Biobankslagen 
i samband med kliniska läkemedels-
prövningar” där det ges förslag på hur 
läkemedelsföretagen kan hantera väv-
nadsprover inom lagens utrymme. Den 
senaste versionen är från 2006 och finns 
på LIF:s hemsida. En reviderad version 
beräknas komma under våren 2009.

Landstingen fick två år på sig att byg-
ga upp infrastrukturen för att kunna im-
plementera lagen. Bland annat slog man 
ihop biobanker och i dag har till exem-
pel Region Skåne en enda biobank med-
an det i andra landsting finns väldigt 
många. Det skiljer sig också åt mellan 
landstingen hur väl biobankshantering-
en fungerar, vilken dokumentation man 
vill ha och vilka rutiner man följer. 

Förutom biobanksansvariga har man 
även tillsatt biobankssamordnare som 

har ett större övergripande ansvar för 
olika delar av landet.  

År 2003 tillsatte Sveriges kommu-
ner och landsting (SKL) Landstingets 
biobanksprojekt där deltagarna bestod 
av representanter från landstingen, uni-
versiteten, SKL och industrin. Gruppen 
har tagit fram ”Principer för tillgång 
till biobanksprov och personuppgifter 
för forskning”. Dokumentet tolkar lag 
och föreskrifter och argumenterar för fö-
reslagna gemensamma principer för till-
gång till biobanksprov och personupp-
gifter. Flera av deltagarna i biobanks-
projektet blev sedan representanter i Det 
nationella biobanksrådet som SKL beslöt 
att inrätta december 2005.

Kritik mot byråkrati
Socialstyrelsen ska som tillsynsmyndig-
het verka för biobankslagens efterlevnad 
och har på uppdrag av regeringen skri-
vit rapporten ”Socialstyrelsen följer upp 
tillämpningen av biobankslagen”. I rap-
porten som gavs ut juli 2005 var Soci-
alstyrelsen kritisk på flertalet punkter 
och förordade att en mer genomgripande 
översyn av lagen bör göras.

Förutom Socialstyrelsen har under 
åren även SKL, LIF, AstraZeneca och 
Smittskyddsinstitutet skickat in skri-
velser till Socialdepartementet där kritik 
och/eller tolkningssvårigheter påtalats. 
Ingen ifrågasätter lagens syfte att skyd-
da den enskildes integritet och säkerhet 
men tillämpningen och tolkningen har 
skapat problem. Kritiken från industrins 
sida har främst varit den ökade byråkra-
tin och att det internationella samarbe-
tet försvårats.

Det har dock hänt en del positivt se-
dan lagen trädde i kraft. Främst är det 
de åtgärder för samordning som SKL har 
drivit genom det Nationella Biobanksrå-

 – nu ska lagen uppgraderas
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det. Det finns numera en hemsida, www.
biobanksverige.se med specifik informa-
tion för patienter, personal, verksamhets-
ansvariga, biobanksansvariga, forskare 
och företag. 

SKL har också utbildningar för bio-
banksansvariga och de genomför åter-
kommande informationsdagar. I början 
användes en rad olika blanketter och av-
talsmallar för olika biobanker men nu 
finns det enhetliga blanketter på hem-
sidan. Ett stort steg i rätt riktning är 
den samordning av utlämnande av pro-
ver i multicenterstudier som har skapats. 
I stället för en rad separata avtal med 
alla deltagande center i en studie kan det 
samordnas så att en biobank får ansva-
ret att utlämna prover från alla center 
vilket ger ett enda avtal med företaget/
forskaren. Tyvärr är inte alla landsting/
regioner med ännu men på hemsidan 
finns en aktuell uppdatering över vilka 
som är det.

Det finns även en arbetsgrupp som 
håller på att fram en IT-struktur som 
snabbt och smidigt skulle kunna göra 
det möjligt att söka efter olika prover i 
olika biobanker vilket skulle underlätta 
biobanksforskningen i Sverige på sikt.

Den nya utredningen
Den 29 maj beslöt Regeringen att till-
sätta utredningen Översyn av lagen 
(2002:297) om biobanker i hälso- och 
sjukvården m.m. (Direktiv 2008:71). 
Till utredare utsågs Margit Kärrström 
som är kammarrättslagman och en av 
ordförandena i Göteborgs regionala etik-
prövningsnämnd. Till sin hjälp har hon 
en expertgrupp med representanter från 
universitet, sjukvården, SKL, Socialsty-
relsen, Svenska kyrkan, Reumatikerför-
bundet och LIF.  Uppdraget ska redo-
visas senast den 31 maj 2010. Utgångs-
punkterna för uppdraget är att infor-
mation och kunskap som går att få från 
så kallade vävnadsprover som förvaras i 
biobanker ska vara tillgängliga för sjuk-
vården vid vård och behandling av pa-
tienter samt forskning. Alla som lämnar 
vävnadsprover ska omfattas av lagen oav-
sett av vilken anledning provet tas och 
var det tas och att Sveriges även fortsätt-
ningsvis ska kunna vara världsledande 
inom den medicinska forskningen.

I uppdraget ingår en rad åtgärds-
punkter vilka utredaren ska ta ställning 
till:

• Lagens tillämpningsområde och förhållan-
det till andra lagar. 
Utredaren ska se över om lagen även ska 
omfatta prover som samlas in utanför 
hälso- och sjukvården, göra en översyn 
av begrepp och definitioner och eventu-
ellt lämna förslag till detta. Vidare ska 
lagen förtydligas när det gäller vävnads-
prover för transplantationsändamål ock-
så kallade rutinprover. Utredningen ska 
klargöra om befruktade ägg berörs av la-
gen och eventuellt göra ett förtydligande 
av lagen kring etikprövning av ärenden 
som innefattar biobanker.

• Regler för samtycke. 
Utredaren ska se över om behovet av 
skydd är lika stort för de olika ändamål 
som kan uppkomma. Utgångspunkten 
är att alla vävnadsprover ska omfattas av 
lagen, oavsett anledning och var det tas.

• Utlämnande och överlåtelse av prover. 
Utredaren ska, om behov finns, förtyd-
liga skillnaden mellan överlåtelse och 
utlämnande av vävnadsprover och över-
låtelse och utlämnande av personupp-
gifter.

• Kvalitets-, spårbarhets-, och säkerhetskrav 
m m.
I uppdraget ingår att överväga och läm-
na förslag på hur kraven på spårbarhet 
ska kunna uppfyllas och även överväga 
inrättande av regionala biobanksregister. 

• PKU-biobanken. Utredaren ska analy-
sera vilka behov de brottsbekämpande 
myndigheterna har av att kunna ta väv-
nadsprover från PKU-biobanken i be-
slag. I PKU-biobanken förvaras det så 
kallade PKU-provet som tas på alla ny-
födda svenskar. 

• Övrigt. Utredaren ska överväga att 
lämna förslag även när det gäller det 
som i övrigt tagits upp i Socialstyrel-
sens rapport. Utredaren ska samråda 

med berörda myndigheter, föreslå even-
tuella författnings- och lagändringar och 
redovisa förslag till finansiering i de de-
lar förslagen innebär ökade kostnader el-
ler minskade intäkter för stat, kommun 
och/eller landsting.

Industrins önskemål 
Problemet för industrin är att Biobank-
slagen har medfört ökad administration 
och fördröjda starttider när det gäller 
kliniska läkemedelsprövningar utan att 
tillföra något för den deltagande studie-
patienten avseende säkerhet och integri-
tet. Genomförandet av kliniska läkeme-
delsprövningar regleras i dag av ett fler-
tal lagar, föreskrifter och bindande in-
ternationella riktlinjer, som tillsammans 
redan uppfyller Biobankslagens krav på 
dokumentation, information, frivillighet 
och spårbarhet. 

Den kliniska prövningen, inklusive 
hanteringen av vävnadsprover, granskas 
och godkänns av Läkemedelsverket och 
etikprövningsnämnd och i förekomman-
de fall även av Datainspektionen när det 
gäller genetikstudier. 

Tyvärr har det visat sig att den admi-
nistrativa hanteringen av vävnadsprover 
hos landstingen i många fall fördröjt stu-
diestart vilket är negativt för Sverige i en 
alltmer ökad internationell konkurrens 
och gör det svårt för oss att vara världs-
ledande, vilket var en av utgångspunk-
terna i den nya utredningens direktiv.

Därför finns det en rad förslag från 
oss i industrin som skulle förbättra för-
utsättningarna att genomföra kliniska 
läkemedelsprövningar avsevärt. 

• För det första vill vi undanta studie-
specifika prover (rutin- och farmakoki-
netiska prover) som efter analys förbru-
kas eller destrueras och inte sparas efter 
studierapporten. Vi anser att studiepa-
tienternas integritet och säkerhet tas till 
vara och styrs minst lika säkert av andra 
regelverk. Ett undantag är farmakogene-

”Sammanfattningsvis hoppas vi på att Biobankslagen 
2.0 kommer att leda till smidigare processer när det 
gäller hanteringen av vävnadsprover, tydligare regelverk 
vad som gäller när och var och att Sverige faktiskt ska 
kunna bli världsledande när det gäller medicinsk 
forskning.”

juridik
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Karin Eriksson
ansvarig för biobanksfrågor på 

LIF, medlem i Nationella Bio-
banksrådet, sakkunnig i Biobanks-

utredningen

tiska prover som inte är studiespecifika 
och kan sparas i lång tid efter studiens 
slut.
• För det andra bör förvaring av väv-
nadsprover utomlands tillåtas efter ana-
lys. Förvaring av vävnadsprover hos ack-
rediterade laboratorier eller moderbolag 
utomlands ger minst samma integritets-
skydd som vid förvaring av vävnadspro-
ver i Sverige. Upprepade transporter av 
vävnadsprover mellan laboratorium, kli-
niker och företag innebär ökad risk, både 
med avseende på vävnadsprovernas kva-
litet och därmed användbarhet men även 
säkerhetsmässigt.

• Vi tycker även att avidentifiering av 
insamlade vävnadsprover bör kunna ske 
utomlands. Kodnyckeln förvaras alltid i 
Sverige och att skicka proverna, som lig-
ger utomlands, tillbaka för att avidenti-
fieras här, för att sedan återigen skickas 
utomlands är absurt och inget som främ-
jar varken integriteten eller säkerheten.

• Innebörden av återkallande av sam-
tycke bör harmoniseras med annan lag-
stiftning. som till exempel Personupp-
giftslagen. Om ett samtycke återkallas 
skall vävnadsprovet omedelbart förstöras 
eller avidentifieras. Enligt Socialstyrelsen 
får avidentifiering inte ske utomlands 
vilket medför att vävnadsproverna mås-
te förstöras vilket bryter mot intentionen 
att skydda insamlade vävnadsprover. 

• Vi tycker också att den nya versionen 
bör inkludera bestämmelser avseende en 
samtyckesprocess för vuxna med bristan-
de beslutsförmåga vid forskning, klinisk 
läkemedelsprövning och hantering av 
vävnadsprover. I dag är en sådan forsk-
ning inte möjlig.

Sammanfattningsvis hoppas vi på att 
Biobankslagen 2.0 kommer att leda till 
smidigare processer när det gäller han-
teringen av vävnadsprover, tydligare re-
gelverk vad som gäller när och var, och 
att Sverige faktiskt ska kunna bli världs-

ledande när det gäller medicinsk forsk-
ning.

Till vår hjälp när det gäller biobanks-
frågor har vi inom LIF en arbetsgrupp 
med företagsrepresentanter som har till 
uppgift att ge input till utredningen, re-
videra LIF:s riktlinjer och diskutera upp-
komna problem och lösningar. Gruppen 
består av Östen Karlsson, AstraZeneca, 
Lisbeth Wahl, Pfizer, Annu Suchdev, 
Schering Plough, Mari Westin, MSD, 
Harriet Nilsson, Eli Lilly och Pernilla 
Österberg, GSK.
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Så kan goda idéer inom       vården bli verklighet

”En annan utmaning är 
strategin med att marknads-
anpassa hälso- och sjukvård. 
Jag skulle vara väldigt försiktig 
med att konkurrensutsätta 
vården på det sättet.”

Donald Berwick, professor,
Institute of Healthcare
Improvement, USA

vårdutveckling
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Bland huvudtalarna på årets mö-
tesplats fanns flera internatio-
nellt sett framstående exper-

ter på kvalitets- och förbättringsarbete 
inom hälso- och sjukvård, förutom Do-
nald Berwick även Maureen Bisognano 
från Institute of Healthcare Improve-
ment, USA, och Jim Easton från Natio-
nal Health Service, England. 

– Jag anser att Sverige har ett av de 
mest välpresterande hälso- och sjuk-
vårdssystemen i världen. Därför känns 
det lite riskabelt att prata med er om vad 
ni behöver för att bli ännu bättre. Men 
jag kan se några utmaningar som ni har 
framför er, sa Donald Berwick när han 
satt sig tillrätta framför Blickas audito-
rium för ett samtal kring förändrings-
processer. 

Använd nyfikenheten
Han började med en egen reflektion 
kring kvalitetsutveckling och berättade 
om ett samtal med en chef inom Singa-
pore Airlines. 

– Singapore Airlines är en av de bästa 
flygbolagen i världen och de ägnar myck-
et tid åt att studera andra. Jag frågade 
den här chefen ”ni är ju redan bäst, var-
för tittar ni på andra bolag?”. ”Vår avsikt 
är att förbli bäst”, löd svaret. De byg-
ger sitt kvalitetsarbete kring nyfikenhet. 
Och det är det beteendet jag upplever 
här också, på en sådan här konferens där 
ni träffas och lär av varandra. 

Donald Berwick är en av världens 
främsta experter på kvalitets- och för-
bättringsarbete inom hälso- och sjuk-
vård. Han driver Institute for Health-
care Improvement (IHI) i USA och har 

i många år varit rådgivare för engelska 
National Health Service. Donald Ber-
wick har också regelbunden kontakt 
med Sverige. 

När han nu fick träffa Blickas delta-
gare, ville han lyfta fram tre stora utma-
ningar för svensk sjukvård: 

– Den första utmaningen är transpa-
rens, öppenhet. Ni har ett enormt förråd 
av jämförande kliniska data. Dessa data 
används inom traditionell forskning, 
men det gäller att även använda de kli-
niska registren i förbättringsarbetet. 

Koppla utveckling till ekonomi
– En annan utmaning är strategin med 
att marknadsanpassa hälso- och sjuk-

vård. Jag skulle vara väldigt försiktig 
med att konkurrensutsätta vården på 
det sättet, sa Donald Berwick och hän-
visade till sina erfarenheter av den eng-
elska modellen.

– En tredje fråga är utvecklingsar-
betets koppling till ekonomi. Här har 
ni en väldigt bra utgångspunkt med ert 
system. Förbättringsarbete kan reducera 
kostnader, eller åtminstone bidra till att 
de inte ökar. Det behövs ett nära samar-
bete mellan finansiella och kliniska tan-
kesätt, för att ta vara på detta på bästa 
sätt.

På Blicka/Utvecklingskrafts konfe-
rens höll Donald Berwick även ett fö-
redrag om den, enligt honom, onödiga 

Så kan goda idéer inom       vården bli verklighet

Det är inte goda idéer som saknas kring förbättringar inom sjukvården – utan effektiva metoder som 
gör att de kan bli verklighet. Professor Donald Berwick är en av världens främsta nytänkare för att 
förbättra kvalitet och säkerhet i sjukvården. På vårdforumet Blicka i Jönköping i somras talade han 
kring hur förändringstakten inom sjukvården kan höjas.

Deltagare på Blicka/Utvecklingskrafts konferens
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sprickan mellan förbättringskunskap 
och traditionell forskning. 

– Vi behöver bredda slutsatsmetoder-
na och få ett större utbud i sätten att få 
kunskap, sa han och tillade:  

– Det betyder inte att vi ska ha min-
dre stränga krav. Jag bara konstaterar 
att det inte finns endast en metod som 
passar alla studier. Ofta är det många 
faktorer som spelar in. Randomisering 
hindrar dig från att få kunskap om va-
riationer och vilka effekter de ger. Därför 
är det fel verktyg när man studerar kom-
plexa sammanhang som system. 

Från vilja till handling
Att se sin organisation som ett sam-
manhållet system, identifiera proces-
serna inom systemet och ständigt testa 
möjligheter till förbättringar – det är 
utgångspunkten för det kvalitetsarbete 
som Institute for Healthcare Improve-
ment (IHI) förespråkar. När IHI:s vice 
vd Maureen Bisognano talade var temat 
att kvalitet är ”vilja, idéer och handling”. 
Hon poängterade särskilt ledningens an-
svar. Det är lätt att tro att handling och 
genomförande skulle vara det svåraste 
att genomdriva. Men Maureen Bisog-
nano ville snarare trycka på viljan och 
beslutsamheten:

– Beslutsamhet kräver mycket energi. 
Det krävs mod att våga säga ”Vi gör inte 
det bästa vi kan, vi måste göra mer.”. 

Det bästa sättet att bygga in god vilja 
inom ledningsfunktionen är att lära mer 
från vårdens frontlinje, där det värdefulla 
mötet med patienten sker. Det behövs 
ett närmare samarbete mellan klinisk 
och ekonomisk expertis och mellan vård-
personal och ledning. För om man inte 
delar bild av mål och syfte med uppdra-
get, kan man inte sträva åt samma håll, 
menade Maureen Bisognano

Snabb kvalitetsutveckling
En person som jobbat praktiskt med 
detta under lång tid är Jim Easton, chef 
för sjukvårdsregionen NHS South Cen-
tral i England. Tidigare var han chef för 
York Hospitals NHS Foundation Trust, 
där han ledde ett omfattande och fram-
gångsrikt förbättringsarbete. Jim Easton 
har alltså på nära håll följt och varit en 
del av den omfattande kvalitetsutveck-
ling som den engelska sjukvården ge-
nomgått under det senaste årtiondet. 
Under ”lärandelabbet” med Blickas del-
tagare resonerade han kring de fyra stra-
tegier som gjort förändringarna möjli-
ga: Produktionsmål och ledningsansvar, 

regleringar, marknadsmotiv och metoder 
för kvalitetsförbättringar

Alla goda resultat till trots, saknas 
det fortfarande något för att skapa en 
långsiktigt hållbar utveckling för det 
engelska sjukvårdssystemet, menade 
Jim Easton: 

– Det är ännu inte självförbättrande 
och ännu inte helt accepterat av allmän-
heten. Vi har inte riktigt lyckats över-
tyga de människor vi är till för om att 
systemet verkligen fungerar. 

– Nu har vi en samling ingredienser, 
som måste blandas på rätt sätt för att få 
långsiktiga resultat. Det är en fråga om 
ett nytt slags ledarskap på en ny nivå. 

”Beslutsamhet kräver 
mycket energi. 
Det krävs mod att 
våga säga 
’Vi gör inte det bästa vi 
kan, vi måste göra mer.’.”
Maureen Bisognano, 
vice vd, 
Institute of Healthcare 
Improvement, USA

Malin Skreding
frilansjournalist

vårdutveckling
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Jim Easton, chef för NHS South Central, England:

I förändring krävs ett         nytt slags ledarskap

”Tidigare kunde man 
ligga precis under 
godkänt och klara sig. 
Då fick man mer pengar 
i följande års budget
för att jobba vidare 
mot målet. Men nu 
måste alla nå resultat.”

Jim Easton, chef för 
sjukvårdsregionen 
NHS South Central

vårdutveckling
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I förändring krävs ett         nytt slags ledarskap
Det senaste årtiondet har det engelska sjukvårdssystemet National Health Service (NHS) tagit enorma 
steg när det gäller kvalitet och säkerhet. Sjukvårdens budget har mer än fördubblats. Men i gengäld 
har staten ställt tuffa krav på resultat. På gott och ont, menar Jim Easton, chef för sjukvårdsregionen 
NHS South Central.

Kvalitets- och säkerhetsförbätt-
ringar är drivkrafter i Jim Eas-
tons ledarskap. Just nu dokto-

rerar han även inom området. Tidigare 
var han chef för York Hospitals NHS 
Foundation Trust, där han ledde ett om-
fattande och framgångsrikt förbättrings-
arbete. Jim Easton har alltså i allra högsta 
grad varit delaktig i det senaste årtion-
dets höga utvecklingstakt. Han konsta-
terar att förändringarna till största delen 
handlar om ”push” (en pådrivande kraft 
från myndigheternas sida), till skillnad 
mot ”pull” (ett sug från medarbetare som 
vill förbättra sin verksamhet). 

Strategier visar vägen
Under ”lärandelabbet” med Blickas del-
tagare resonerar han kring de fyra stra-
tegier som gjort förändringarna möjliga, 
och om vikten av ett gott ledarskap för 
att fortsätta utvecklingen. De fyra stra-
tegierna är:

Produktionsmål och lednings-    •	
ansvar.
Regleringar.•	
Marknadsmotiv.•	
Metoder för kvalitetsförbättringar.•	

Genom månatliga redovisningar hål-
ler myndigheterna koll på hur sjukvårds-
regionerna klarar de prioriterade områ-
dena. 

– Tidigare kunde man ligga precis 
under godkänt och klara sig. Då fick 
man mer pengar i följande års budget 
för att jobba vidare mot målet. Men nu 
måste alla nå resultat.

Jim Easton visar en tabell över akut-
vård, där ynka tiondelar skiljer godkänt 
från icke godkänt. 

– Titta här, säger han med ironisk 
röst och pekar. Jag är ett geni, eftersom 
South Central har uppnått 98,1 procent. 
Men min kollega i West Midlands är en 
förlorare, för hon har ”bara” 97,8 pro-
cent. 

Varje månad presenteras en ny tabell. 
De chefer som inte lyckas få upp siffrorna 
ligger illa till. 

– Säg ordet måluppfyllelse och stu-
dera människors ansikten, säger Jim Eas-
ton med ett snett leende. Det är verkli-
gen tuffa tag. 

Själv är han kluven till metoden:
– Om man inte hade sagt ”det är ditt 

jobb att fixa det här”, hade vi inte nått 
resultat. Men samtidigt… Målfokuse-
ringen har visserligen skapat förbätt-
ringar, men folk hatar det ändå. 

– Jag tycker att det är viktigt att sätta 
höga mål, men siffrorna kan inte stå för 
sig själva. De måste in i ett samman-
hang. 

Från svag till utmärkt
En strategi som mött bättre gensvar hos 
personalen är den om regleringar och 
graderingar. Varje sjukhus placeras på 
en skala som graderas svag–godkänd–
bra–utmärkt. 

– Hundratals mätningar samlas ihop 
för att ge ett enda mätetal för sjukhu-
set. Det finns inbyggda regleringar i pla-
ceringen. ”Utmärkta” sjukhus får stör-
re frihet, ”svaga” får mer kontroll. För 
läkare och sjuksköterskor är det här en 

stark parameter, eftersom alla vill vara 
stolta över sitt eget sjukhus. 

– Samtidigt finns det naturligtvis 
problem med det här. Det kan finnas 
enorma variationer inom det enskilda 
mätetalet. Dåliga resultat kan gömmas 
bland bättre. Dessutom tar det mycket 
tid att förse systemet med mätresultat. 
Många nyanställningar har krävts bara 
för att sköta detta. 

För att ytterligare sporra till föränd-
ringar, uppmuntrar staten konkurrens på 
sjukvårdsmarknaden. NHS har proteste-
rat, men Jim Easton tycker att det är en 
spännande utmaning. 

– Det kommer inte att fungera över-
allt, men vi måste våga testa det. Pa-
tienterna måste ha en valmöjlighet. I 
undersökningar anger de att de vill gå 
till sina ordinarie, lokala mottagningar. 
Men när valet finns, går de ofta till de 
privata mottagningarna som är nyare, re-
nare, har bättre parkeringsmöjligheter, 
etc. NHS behöver utmanas!

Den fjärde strategin, metoder för kva-
litetsförbättringar, är minst lika viktig 
som de övriga. 

– Sjukvårdschefer har fått det tuffare, 
men de har också fått stöd i att arbeta 
med de hårda kraven genom att lära sig 
ständiga förbättringar. Bara i mitt om-
råde får vi 30 miljoner pund per år till 
kvalitetshöjande åtgärder, berättar Jim 
Easton. 

Kräver nytt slags ledarskap
Alla goda resultat till trots, saknas det 
fortfarande något för att skapa en lång-
siktigt hållbar utveckling för det engel-
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ska sjukvårdssystemet, menar Jim Eas-
ton. 

– Det är ännu inte självförbättrande 
och ännu inte helt accepterat av allmän-
heten. Vi har inte riktigt lyckats över-
tyga de människor vi är till för, om att 
systemet verkligen fungerar. 

– Nu har vi en samling ingredienser, 
som måste blandas på rätt sätt för att få 
långsiktiga resultat. Det är en fråga om 
ett nytt slags ledarskap på en ny nivå. 

Det finns ett antal övertygelser inom 
vården som måste förändras för att kva-
litetsarbetet ska få verkligt genomslag, 
menar Jim Easton. Och det är ledarska-
pets utmaning att fixa det. 

Den första handlar om medelmåt-
tighet:

– De flesta nöjer sig med att ligga i 
mitten på listan. När jag var sjukhuschef 
i York, och resultatlistor visades, sa kol-
leger ”det gick bra, York ligger i mitten”. 
Det är som att de är rädda för att vara 
alltför bra! Jag hatar det där snacket om 
”just good enough”, fnyser Jim Easton. 

Han propagerar för goda exempel, 
både nationella och internationella, som 
visar att det är möjligt att vara bäst. Ett 
visst mått av sund konkurrens är också 
nyttigt, särskilt på lokalplanet. 

En annan övertygelse som är dålig är 
att det alltid är någon annans fel, när den 
egna kvaliteten haltar. 

– Det är lätt att skylla ifrån sig och 
säga ”om vi bara hade mer pengar…”. 
Men vi vet samtidigt att bättre kvalitet 
ofta leder till lägre kostnader. 

– Det är också viktigt att vara öd-
mjuk och modig nog att involvera ut-
omstående parter i förändringsarbetet, 
kanske till och med dem som man helst 
vill skylla på. 

– Och kom ihåg, det här gör dig inte 
nödvändigtvis omedelbart populär som 

ledare. När jag drog i gång vårt kva-
litetsarbete i York, trodde jag att alla 
skulle tacka mig. Men så var det ju inte, 
säger Jim Easton och ler snett. 

”Normalt” antal skador
Men så blir han hastigt allvarlig igen, för 
den sista dåliga övertygelsen är den som 
han är mest upprörd över. 

– Det är som att det finns en ”normal” 
nivå av skador och misstag, som är helt 
accepterad. Det är skamligt! Vi måste 
lära oss av med det! 

Den här felaktiga ”självbelåtenheten” 
kan få sig en viktig törn av direkta mö-
ten med dem som drabbas: patienterna 
och deras anhöriga. Jim Easton uppma-
nar alla ledare att verkligen ta sig tid att 
lyssna på patienternas erfarenheter. Sam-
tidigt är det en ledares ansvar att förstå 
den känsliga balansen mellan att både 
stötta den individuella medarbetaren och 
att samtidigt slå ner på det felaktiga be-
teendet, poängterar han. 

– Visa också att du menar allvar ge-
nom att sätta upp nollvisioner inom vis-
sa nyckelområden. Tuffa mål ger bättre 
resultat än att visa procentuell förbätt-
ring. 

För att ge verklig effekt inom sjuk-
vården, måste förbättringsarbete spridas. 
Jim Easton drar parallellen till spion-

verksamhet, där enorma resurser avsätts 
för att hindra spridning och kopiering. 

– För oss är det precis tvärtom! 
Ett sätt är att skapa stora kampanjer. 

Jim Easton tar som exempel den ameri-
kanska kampanjen för ökad patientsä-
kerhet, ”Fem miljoner liv”, som Institute 
for Healthcare Improvement (IHI) står 
bakom. Ett annat är att lära direkt av 
varandra. Men det är ofta lättare sagt än 
gjort. Jim Easton berättar om en egen 
erfarenhet: 

– Ganska nära York ligger Harrogate, 
som har ett av de bästa sjukhussystemen 
i England. Jag drev igenom att vår perso-
nal skulle åka dit och lära av dem, men 
mötte sådant motstånd på hemmaplan. 
De hade inga problem med att åka till 
Florida på IHI-konferens, men att lära 
av kolleger nästgårds var visst inte lika 
roligt!

- Om det är en enda sak som vi ledare 
måste driva, så är det just detta: att lära 
sig att lära av varandra!

Fånga medarbetarnas engagemang
Medarbetarnas motivation är förstås av-
görande för att förbättringsarbete ska bli 
en del av vardagen. Jim Easton konstate-
rar att vårdens frontlinje består av perso-
ner som är högt utbildade och behöver 
rätt sorts motivation. 

– Vi måste fånga deras engagemang, 
säger han och hänvisar till fem punk-
ter: 

– Dra ner på deras administration, 
uppmuntra idérikedom, gör det säkert 
att misslyckas, uppmuntra egna initiativ 
och markera samtidigt dina egna expert-
kunskaper. 

– Så har vi ju även de andra som också 
alltid finns, de negativa som förpestar, 
säger Jim Easton och suckar. För att slip-
pa ägna 90 procent av din tid åt att han-

      

vårdutveckling
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Vi kan göra samma sak i Sverige
Reflektion efter Jim Eastons föredrag

Är det möjligt att översätta den brittiska utvecklingsresan till svenska förhållanden? Och i så fall, var 
bör man starta och vilka är hindren på vägen? Dessa frågor fick deltagarna på Blickas lärandelabb 
med Jim Easton reflektera över och diskutera.

Ja, Jim Eastons erfarenheter går att til-
lämpa även i Sverige. Det är reflektions-
grupperna eniga om, även om en av dem 
vill trycka på att det ändå handlar om 
olika sjukvårdssystem – National Health 
Service (NHS) är ett sammanhållet sys-
tem, jämfört med Sveriges 21 landsting 
och regioner. Därför är det viktigt att 
vara medveten om hur man jämför de 
båda. 

En annan grupp påtalar att den här 
diskussionen om kvalitetsutveckling 
ägde rum i den privata industrin för 20 
år sedan:

– Vi måste kunna se förbi våra egna 
gränser och lära av andra!

Jim Easton nickar instämmande:
– När jag har samtalat med perso-

ner som jobbar med kvalitetsutveckling 
utanför vården, säger de två saker: Dels 
att de gärna hjälper oss, och dels att vår 
verksamhet är så mycket mer komplex 
än industrins. Det finns alltså mycket 
att lära, men det är inte enkelt. 

Mellanchefen är viktig
Just lärande, och utbildning, är ett vik-
tigt första steg i utvecklingsarbetet, me-
nar en av grupperna. Kliniska chefer be-

härskar sin profession till fullo, men har 
kanske inte de verktyg som behövs för 
att kunna leda en verksamhet till stän-
diga förbättringar. Jim Easton berättar 
att NHS just beslutat att organisationens 
ledarutbildning ska ha samma innehåll, 
oavsett chefernas inriktning och bak-
grund. Och fokus ska ligga på kvali-
tetsförbättring. 

Chefernas roll har diskuterats även i 
en annan grupp, som lyfter problemet 
med att omsätta teori till praktik: Det 
kan finnas stor enighet kring lednings-
bordet, men när mellanchefer ska om-
sätta besluten på avdelningen, driver de 
inte igenom arbetet om inte läkarkol-
legerna är med på det. En viktig fråga, 
menar Jim Easton, som berättar att han 
själv lärt sig av sina misstag:

– När vi startade vårt kvalitetsarbete, 
utbildade vi högre chefer och förstalin-
jeschefer. Men vi missade mellancheferna 
och det gjorde att arbetet fastnade och 
inte kom vidare. 

En grupp anser att starten för kvali-
tetsarbetet bör ligga på primärvårdsnivå. 
Där finns det mest att vinna, när det gäl-
ler tillgänglighet och vårdkvalitet. Men 
samtidigt är bristen på allmänläkare ett 

hinder. Jim Easton nickar, han känner 
igen frågan från sitt eget system. 

Öppna jämförelser är en god start för 
kvalitetsarbete, menar en grupp. Ett pro-
blem kan visserligen vara kriterierna. De 
måste tolkas på rätt sätt. Mätningar i sig 
driver utveckling, men det räcker inte 
med att bara mäta, konstaterar man. Jim 
Easton refererar till de engelska mäteta-
len och kallar dem både grova, kompli-
cerade och förvrängda.

– Mätningar är ett sätt att driva för-
ändringar, men man måste vara med-
veten om att det finns inbyggda fel i 
dem. 

– Utvecklingsarbete handlar mer om 
att arbeta hårt för att få med alla i en 
hållbar process. Det går inte att lägga 
något åt sidan, utan arbetet måste fortgå 
ständigt!      

tera dessa tio procent av medarbetarna, 
finns det några saker att tänka på: Sätt 
dem aldrig i ledarroller och tackla alltid 
det dåliga uppförandet direkt och visa 
att du inte tolererar det. Låt inte deras 
röster distrahera er andra från förbätt-
ringsarbetet. Men du måste ändå lyssna 
på dem, för, även om det är irriterande, 
så kan de ju faktiskt ha rätt ibland. 

En annan anledning till att det tar tid 
att skapa en ”förbättringskultur”, är att 
det finns en djupt rotad ”räddningskul-
tur” inom sjukvården. 

– Vård handlar ju ofta om akuta åt-
gärder. Vi bygger vår självrespekt på att 
göra något bra i stunden, inte på att ut-
föra rutinuppgifter. Men kvalitetsför-
bättringar utgår ju ofta från att förbätt-
ra rutiner. Så ett av mina budskap är att 
älska och belöna rutinarbetet!

Som skärmsläckare på sin dator har 
Jim Easton en vacker bild av en solned-
gång över ett hav. På bilden står det 
”Som förbättringsledare är det ditt upp-
drag att alltid beskriva en bättre mor-
gondag”, och under det ett antal punk-

ter som beskriver uppdraget utförligare. 
Till exempel att använda ett klart och 
tydligt språk och att koppla arbetet till 
medarbetarnas värderingar. Och att all-
tid vara optimistisk inför morgondagen, 
samtidigt som man visar sin realistiska 
syn på vad som är möjligt i dag. Och, 
inte minst, att visa passion:

– Det kanske är lika svårt för er 
svenskar som för oss engelsmän, säger 
Jim Easton och ler. Men passionen för 
förbättringar måste finnas med, varje 
gång du uttrycker dig!

Malin Skreding
frilansjournalist
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Jämförelse av tre vårdvalsmodellerNi har budskapen
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Medicinsk kunskap och kreativitet 
i skön förening

Ibland – som exempelvis under Riksstämman – är läkarna inte så långt borta. Ändå kan det vara svårt att nå 

dem med sina budskap. Vi hjälper dig med det. Besök vår monter, B07:64 i PI-Village, så berättar vi mer om 

hur vi förenar medicinsk kunskap med kreativ marknadsföring.

www.lopgbg.se
Hertziahuset, Packhusplatsen 2, 411 13 Göteborg � Sveavägen 98, 5 tr, 113 50 Stockholm
Tel 031 779 99 90 eller 08 522 290 40

Vi ses
i PI-Village,monter
B07:64
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Jenseus Corner blir mötesplatsen i år 
igen på torsdag kväll. Kom in till montern 

i PI-Village så får du reda på Var.

Våra 17 konsulter  
finns från  
Söder till Norr   
Öster till Väster

Vill du nå läkarna?
Kom till oss och diskutera den

bästa mediemixen

Tidning – internet – nyhetsbrev – seminarier
Vi finns i

PI-Village
och i monter

B04:12
Utmanande

saklig

� Autism – råd för tidig upptäckt MEDICINSK KOMMENTAR � Diagnoskriterier för hjärtinfarkt KLINIK OCH VETENSKAP

– kan spara in tusentals sjukhusinläggningar per år

MEDICINSK KOMMENTAR, KLINIK OCH VETENSKAP

VACCINATION 

MOT ROTAVIRUS

nr 16  16–22 april

2008  vol 105

organ för sveriges

läkarförbund 

grundad 1904

Bromo-dragonfly – 

livsfarlig drog som kan ge

vävnadsnekros KLINIK OCH VETENSKAP

Svensk rektal-

cancerbehandling

mot nya höjder

NYA RÖN

www.lakartidningen.se
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Ta tillfället i akt att träffa din personliga bokare från DM/TM. 
Under Läkarstämman i Göteborg har vi vår monter i PI Village.

�ar du ingen bokare? Doris och hennes kollegor gör plats 
i sina kalendrar för att också ta hand om dina besöksbokningar.

Väl mött i Göteborg!

Tel: 031–13 60 90, www.dmtm.se

Medhouse AB • Barnhusgatan 16 • 111 23  Stockholm • Tel 08-411 12 20 • Fax: 08-22 99 99 • info@medhouse.se • www.medhouse.se

Välkommen att besöka oss på Pharma Village!



E N  D E L  A V E U R O  R S C G  L I F E

Med lite kreativt tänkande kan du få pyramiden att ändra riktning.

Detsamma gäller din kommunikation. 
Genom att flytta tre prickar kan du vrida pyramiden 180°.
Ett enkelt men samtidigt knivigt exempel på problemlösande 
som kräver lite kreativt tänkande.

Att lösa problem med kreativitet är just vad vi på Granath 
Hälsa gör för våra kunders räkning hela dagarna. Vi är av den 
uppfattningen att kreativitet är nyckeln till att kommunicera 
framgångsrikt. Även när det handlar om hälsa och läkemedel. 

Välkommen att prata kommunikation, kreativitet och 
resultat med oss. Du hittar oss i PI-Village på Riksstämman. 

Vill du ha lösningen redan nu går det också bra att ringa 
till Anders Granström på telefon 08-522 460 54, eller maila
anders.granstrom@eurorscg.se.

Idag hjälper Granath Hälsa bland andra följande kunder att lösa sina kommunikationsproblem:
Allergan (Botox), Novartis (Nicotinell), Orion Pharma (Pronaxen), Pfizer (Zyvoxid, Celsentri, Ecalta, Viagra),
sanofi-aventis (Lantus, Apidra, Copaxone) och sanofi-pasteur MSD (Gardasil). Se också www.granathreklam.se



För oss är våra medlemmar viktiga och därför vill vi träffa just dig.
Vi finns på plats i PI Village under Riksstämman – möt oss där!
Vi vill veta vad du tycker om LIF – både ris och ros.
Men framför allt: Hur kan vi vara en hjälp för dig i ditt arbete?

Träffa LIF i PI Village

Läkemedelsindustriföreningens Service AB/The Swedish Association of the Pharmaceutical Industry AB
Box 17608, SE -118 92 Stockholm, Tel +46 8 462 37 00 Fax +46 8 462 02 92

Vi syns i vår

Välkomna! 
Redax
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Både originalindustrin och paral-
lellhandlare har med spänning 
väntat på EG-domstolens avgö-

rande i det så kallade Syfait-målet (*). 
Frågan går tillbaka till år 2000 då Glax-
oSmithKline ändrade sitt distributions-
system i Grekland avseende Imigran, La-
mictal och Serevent för behandling av 
migrän, epilepsi respektive astma.

GSK hade tidigare distribuerat läke-
medlen genom ett antal grossister, men 
beslutade att självt sköta distributionen 
till sjukhus och grekiska apotek genom 
bolaget Farmacenter. Som skäl angav 
GSK att det på den grekiska markna-
den rådde brist på läkemedel, för vilken 
bolaget inte var ansvarigt. 

Efter diverse kontakter med den gre-
kiska konkurrensmyndigheten beslutade 
GSK att åter börja leverera till grossister-
na, nu med en kvantitet som motsvarade 
förbrukningen i Grekland ökad med 18 
procent. Under tiden hade även grossis-
terna, med flera anmält GSK:s nya leve-
ransprinciper till konkurrensmyndighe-
ten och gjort gällande att inskränkning-

arna utgjorde missbruk av dominerande 
ställning. 

Den grekiska konkurrensmyndighe-
ten beslutade i början av januari 2003 att 
begära EG-domstolens tolkning av frå-
gan. EG-domstolen kom dock i sin dom 
i mitten av 2005 fram till att man av for-
mella skäl överhuvudtaget inte kunde ta 
upp målet till prövning – ett beslut som 
på olika håll tolkades som en enkel väg 
för domstolen att krypa ur en besvärlig 
frågeställning.

Men saken var inte ur världen med 
detta. Parallellt med hanteringen i kon-
kurrensmyndigheten hade grossisterna 
även inlett domstolsförfaranden och 
bland annat gjort gällande att de in-
ställda leveranserna från GSK utgjorde 
missbruk av den dominerande ställning 
som GSK hade på den grekiska markna-
den för ifrågavarande läkemedel. 

Bolagen begärde bland annat att 
domstolen skulle ålägga GSK att fort-
sätta leverera en kvantitet motsvarande 
genomsnittet per månad av de läkeme-
del som GSK hade sålt till dem under 
perioden 1 januari–31 oktober 2000. 

juridik

EG-domstolen och Syfaitmålet

Har EG-domstolen genom sitt avgörande i det så kallade Syfaitmålet 
slutligt klarlagt vilka krav som gäller i fråga om läkemedelsbolags 
leveransplikt till parallellhandlare? Ja och nej. EG-domstolen säger 
bland annat att läkemedelsbolag måste kunna vidta rimliga åtgärder 
som är proportionerliga i förhållande till behovet att skydda sina 
affärsintressen. Bedömningen skall ske med utgångspunkt i huru-
vida beställningarna är ”normala”. En av flera utestående frågor är 
dock vad som kan anses som ”normala” beställningar, skriver advo-
kat Helén Waxberg, Mannheimer Swartling Advokatbyrå.
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Detta ledde till att frågan ånyo landade 
på EG-domstolens bord – denna gång 
från en nationell domstol vilket gjorde 
att EG-domstolen nu måste ta upp den 
till bedömning.

EG-domstolens bedömning
Enkelt uttryckt gäller EG-domstolens 
bedömning om ett läkemedelsföretag 
som har en dominerande ställning på en 
nationell marknad för vissa läkemedel 
får vägra att fullgöra beställningar från 
grossister med anledning av att dessa 
bedriver parallellexport med läkemed-
len till andra medlemsstater inom EU. 
Mera specifikt gör domstolen en analys 
av betydelsen av en rad faktorer och om 
dessa kan medföra att det finns ”objek-
tiva överväganden” som gör att en till-
verkares leveransvägran kan anses ac-
ceptabel och således inte står i strid mot 
förbudet mot missbruk av dominerande 
ställning.

Inledningsvis konstaterade EG-dom-
stolen, med hänvisning till tidigare prax-
is, att en dominerande leverantör inte 
får ställa in leveranser till en ”tidigare 
kund” som ”iakttar rådande handels-
bruk” när denne gör beställningar som 
”inte på något sätt är onormala”. En så-
dan säljvägran skulle begränsa tillgång-
en till nackdel för konsumenterna och 
leda till en diskriminering som skulle 
kunna medföra att en handelspartner 
slås ut från marknaden. 

EG-domstolen upprepade också den 
sedan länge fastlagda principen att en 
dominerande ställning inte fråntar leve-
rantören ”rätten att tillvarata sina egna 
affärsintressen” och att leverantören i 
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”rimlig omfattning” måste få möjlighet 
att vidta de åtgärder som denne anser 
lämpliga för att ”skydda dessa intressen” 
– dock inte när de har till ”syfte att för-
stärka och missbruka den dominerande 
ställningen”.

Med utgångspunkt från dessa, i 
mångt och mycket motstridiga, princi-
per gör EG-domstolen därefter en analys 
av om vissa – för läkemedelsindustrin 
speciella – förhållanden kan medföra att 
ett dominerande företags vägran att le-
verera till parallellexportörer trots allt 
inte skall anses utgöra missbruk av do-
minerande ställning, och alltså göra en 
leveransvägran tillåten.

Medför parallellhandel någon konsu-
mentnytta?

Inledningsvis konstaterar EG-dom-
stolen att parallellhandeln ”förvisso inte 
nödvändigtvis” gör att patienterna i im-
portstaten drar nytta av det låga pris som 
gäller i exportstaten ”i den mån” paral-
lellhandlarna själva drar fördel av denna 
handel. Men – säger domstolen, paral-
lellhandeln är attraktiv som alternativ 
anskaffningskälla och kan utöva ett 
tryck på priserna och därmed ge upphov 
till ekonomiska fördelar även för kon-
sumenterna. Domstolen godtog således 
inte GSK:s argument att ifrågavarande 
parallellexport hade en ytterst begränsad 
nytta för slutkonsumenterna.

Har den statliga prisregleringen av lä-
kemedel någon betydelse?

EG-domstolen förhåller sig relativt 
kallsinnig till GSK:s argument att pris-
skillnaderna mellan olika medlemsstater 
härrör från medlemsstaternas olika pris-
sättnings- och sjukförsäkringssystem.

Domstolen anger tvärtom att dessa 
system inte medför att läkemedel ”helt 
och hållet undandras från samspelet 
mellan tillgång och efterfrågan” efter-
som vissa medlemsstater över huvud ta-
get inte ingriper i prissättningen och att 
försäljningspriset i de flesta fall fastställs 
efter förhandlingar med berörda tillver-
kare. Domstolen pekar vidare på att den-
na prissättning skall ske så att forskning 

och utveckling av nya läkemedel främjas, 
samt att priskonkurrensen från parallel-
limportörer är den enda konkurrens som 
existerar under den tid som patentskyd-
det för ett läkemedel gäller. 

Domstolen är mycket tydlig i sin slut-
sats: Graden av offentlig prisreglering 
leder inte i sig till att regleringen om 
missbruk av dominerande ställning – el-
ler övriga konkurrensregler – inte skall 
gälla för läkemedelsmarknaden. Dock, 
anger domstolen, kan man inte bortse 
från att de statliga prissättningssystemen 
kan vara en faktor som är gynnande för 
parallellhandeln. Konkurrensreglerna 
skall därför inte heller tolkas som att 
ett dominerande läkemedelsföretag inte 
kan skydda sina affärsintressen på annat 
sätt än att helt avstå från att sälja sina 
produkter på lågprismarknader. Tvärt-
om anger domstolen att ett företag måste 
kunna vidta ”rimliga åtgärder” som är 
”proportionerliga” i förhållande till be-
hovet att ”skydda sina affärsintressen”.

Rimliga skyddsåtgärder
Vad innebär då detta? Som avstamp 
anger EG-domstolen att bedömningen 
huruvida en vägran att leverera till pa-
rallellexportörer utgör en ”rimlig och 
proportionerlig åtgärd” i förhållande 
till det hot parallellhandeln utgör för 
läkemedelstillverkarens affärsintressen, 
skall ske med utgångspunkt i huruvi-
da ”grossisternas beställningar är ’nor-
mala’ ”. Frågan om vad som är norma-
la beställningar skall i sin tur bedömas 
mot bakgrund av ”tidigare handelsför-
hållande mellan parterna” och ”omfatt-
ningen av beställningarna” i förhållande 
till ”behovet på marknaden i den berörda 
medlemsstaten”. 

Den konkreta effekten av domen är 
således att läkemedelstillverkarna får 
skydda sina egna affärsintressen vid be-
ställningar av kvantiteter som inte kan 
anses normala. Som exempel på såda-
na nämner domstolen beställningar av 
kvantiteter ”…vilka inte står i proportion 
till de kvantiteter som tidigare har sålts 

juridik

“Leverantörer har rätt att leveransvägra om det gäller 
beställningar av väsentligt ökade kvantiteter och om 
dessa i huvudsak är avsedda för parallellexport.”
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hälsar Dig välkommen till konferensen:

Framtidens läkemedelsorganisation 
och nya affärsmodeller

– hur möts vården och industrin?

Du är välkommen att diskutera det framtida 
samarbetet mellan landstingen och läkemedels-
industrin, den 5 december på Summit konferens i 
Stockholm! 

Hur kommer landstingens struktur för samarbetet 
med läkemedelsindustrin att se ut? Närmare 
relationer med läkemedelsindustrin etableras i Västra 
Götalandsregionen, Region Skåne och Stockholms 
läns landsting, samtidigt som det skapas nya 
läkemedelsorganisationer. 

Hur långt gånget är förändringsarbetet i landstingen 
och hur möter man strukturförändringarna inom 
läkemedelsbranschen i övrigt?

Du möter bland andra:

Peter Lönnroth, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör  
i Västra Götalandsregionen

Johan Thor, affärsutvecklingsdirektör på GlaxoSmithKline 

Anders Blanck, vice vd för Läkemedelsindustriföreningen 

Margareta Nilsson, förbundsordförande för  
Svenska Diabetesförbundet 

Lars Gustafsson, chef för Läkemedelscentrum  
i Stockholms läns landsting

Moderator är Jonny Sågänger, redaktör för nyhets- 
breven Pharma Online och Pharma Report

                   Varmt välkommen!

För mer information och anmälan:
www.nyhetsbrev.se/lakemedelsorganisationer

Fredagen den 5 december 2008 kl. 9–16  
mingel kl. 16–18 

Summit konferens i Stockholm

tel: 08-546 00 514 
e-post: konferens@nyhetsbrev.se

N Y H E T S B R E V E N

Torsdagen den 8 maj 2008 • kl 9–16 • mingel kl 16–18 
Summit i Stockholm

N Y H E T S B R E V E T

av samma grossister…” på den inhemska 
marknaden. Annorlunda uttryckt inne-
bär domen enligt min bedömning att 
leverantörer har rätt att leveransvägra 
om det gäller beställningar av väsentligt 
ökade kvantiteter och om dessa i huvud-
sak är avsedda för parallellexport.

Vad betyder EG-domstolens dom?
Domen är ett så kallat förhandsbe-

sked, det vill säga det har syftet att ge 
nationella domstolar vägledning i fråga 
om olika EG-rättsliga frågor. Domen 
innebär alltså inte att EG-domstolen har 
kommit fram till att GSK gjort sig skyl-
digt till missbruk av dominerande ställ-
ning i de grekiska målen. Det är nu upp 
till den grekiska domstolen att bedöma 
huruvida grossisternas beställningar kan 
anses som ”normala” enligt principerna 
ovan – en bedömning som enligt min 
mening inte är självklar.

Ur ett mer allmänt perspektiv betyder 
domen att leverantörer av läkemedel har 
rätt att, under vissa omständigheter, be-
gränsa, men inte helt upphöra att leverera 
till grossister. Denna princip gäller även 
om syftet med leveransbegränsningen är 
att hindra parallellexport. Vi ser nu fram 
emot att få se hur denna princip kommer 
att tillämpas i praktiken.

Helén Waxberg
advokat och ordförande i Mannheimer 

Swartlings branschgrupp 
för health care and life sciences

Fotnot
* Med parallellhandel menas att en hand-
lare utanför etablerade export/importkana-
ler exporterar en produkt från ett land till 
ett annat.
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ledarskap

Fällor och fel i       projektarbete

Vad är projekt? När väl den frågan är besvarad och du har bestämt 
dig för projektformen finns många fällor kvar att falla i. Här gör 
psykologen och projektledarkonsulten Leif Andersson en genom-
gång av vad du behöver veta för att undvika fällorna och få ett 
lyckat projektarbete.

Projekt är en vanlig arbetsform, 
så vanlig i dag att projekt har 
blivit ett populärt ord och pro-

jektledare ett vanligt yrke. Vad betyder 
projekt? Ordet härstammar från samma 
stam som projektor, projektil etc. Det är 
latin och betyder ”kasta fram”. I projekt 
innebär det kasta, eller kanske på bättre 
svenska, lägga fram en plan. 

Första fällan i projektarbete är att tro 
att alla vet vad det betyder när en arbets-
uppgift kallas projekt. Vanliga definitio-
ner av projekt är ”mål”, ”egen budget”, 
”egen organisation”, ”tillfällig uppgift”, 
”utvärdering” och ”uppgift som faller ut-
anför ordinarie verksamhet”. Problemet 
med dessa definitioner är att de flesta 
stämmer även för linjearbete eller andra 
typer av arbetsformer som arbetsgrupp, 
utredning med mera.

Förhoppningsvis har ni ett mål, en 
budget och en organisation även i or-
dinarie verksamhet. Ni utvärderar den 
och ibland skapar ni en arbetsgrupp för 
att utföra en uppgift som ligger utanför 
ordinarie linjeverksamhet för att lösa en 
tillfällig uppgift, utan att kalla det för 
projekt. Byggbranschen är en av de bran-
scher som använder projektformen mest 
och även om de bygger nya hus hela tiden 
kan man knappast säga att deras projekt 
är tillfälliga uppgifter utanför ordinarie 
verksamhet. Hela deras verksamhet är 
att bygga hus. 

Ibland pratar man om ”processer” och 
syftar på det sätt man normalt utför upp-
gifter på. Då är projekt ofta ett sätt att 
utveckla processerna i syfte att göra dem 
bättre. Jag har träffat på företag där pro-
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Fällor och fel i       projektarbete



58   pharma industry nr 5 –08

jekt är det sätt man gör saker på och pro-
cesser är när man utvecklar projekten. 

Se till att du får klart för dig vad de 
menar när du inbjuds till en uppgift som 
kallas ett projekt. Det finns olika syften 
med att använda projekt som metod, här 
följer några.

Du undviker missförstånd under pro-
jekttiden om du som medlem i projekt-
gruppen och som projektledare har sam-
ma bild som beställaren av varför det du 
gör kallas projekt. 

Gör en förstudie

Projekt börjar med att någon har en idé 
som den personen ensam eller tillsam-
mans med andra utvecklar och gör en 
projektplan kring. En vanlig miss är 
att inte ta reda på om någon annan har 
gjort något liknande tidigare. Tyvärr är 
man sällan ensam om nya idéer, ofta har 
någon annan gjort något liknande. Det 
behöver inte innebära att ni ska lägga 
ner er idé, men ni kan ha mycket att 
vinna på att lära er av de misstag andra 
har gjort. 

I större organisationer kan det finnas 
erfarenheter av liknande projekt. Sök 
upp och läs deras projektplaner och pro-

jektrapporter. Har ni ett projektkontor 
är det ett bra ställe att börja leta på. Ut-
anför den egna organisationen finns in-
ternet och andra resurser för att söka reda 
på om någon gjort något liknande. 

Svårt att sätta rätt mål
Mål är en av de svåraste sakerna att få 
till bra i ett projekt. Det finns olika tips 
och verktyg varav SMART kanske är det 
vanligaste. Ett mål ska vara ”specifikt”, 
”mätbart”, ”avgränsat/accepterat”, ”realis-
tiskt” och ”tidsatt”. Problemet är att det 
går att hitta mål som lever upp till detta 
men som ändå inte är bra mål. 

När man får en idé är det ofta mer 
i form av en vision än ett mål, något 
stort och omfattande. När projektplanen 
börjar ta form och sätta sina gränser för 
vad som faktiskt är genomförbart med 
de begränsade resurser och den begrän-
sade tid som finns till förfogande blir 
det något mycket mindre än visionen. 
En risk när det är svårt att göra ett mål 
enligt SMART är att ni väljer ett mål 
som följer visionen, men som ligger lite 
utanför själva syftet. 

Tänk på att ni får det man mäter! Ett 
exempel är kommunen som ville minska 
antalet sjukfall på grund av dålig restau-
ranghygien. Målet blev fler prover under 
ett år, ett SMART-mål. Mäter man an-
talet provtagningar får man fler prov-
tagningar, men det är inte säkert att fler 
restauranger omfattas, att restauranger 
med problem testas oftare eller att tes-
terna sprids rätt under perioden.

Ambitionsstegring eller flytande mål 
är ett annat problem som drabbar målen 
i projekt. En paradox i projektets värld 
är att tidigt i processen, när vi vet som 
allra minst om hur projektet kommer att 
löpa tvingas vi spika alla förutsättning-
ar. Mål, resurser, budget och tidplan ska 
vara klart innan vi kör igång, det ligger 
i projektmetodens natur.

När projektet drar igång lär ni er 
snabbt vad som fungerar och vad som 
inte fungerar. Vid ett projekt- eller styr-

Effektivitet 
– man tror att projekt som arbetsmetod genom sin tydligare struktur kan göra 
arbetet mer effektivt.

Styrbarhet 
– man vill ha tydlig struktur för att i förväg få grepp om pengar, tid och kvali-
tet, och för att lättare kunna styra investeringen under tiden.

Utvärdering 
– man ser projekt som ett sätt att arbeta för att lära sig om en metod är bra eller 
dålig, lite som forskning.

Finansiering 
– att kalla något för projekt och skriva ihop en projektplan som uppfyller finan-
siärernas villkor är ett sätt att få något finansierat.

Anställningsform 
– genom att kalla något projekt kan man projektanställa folk och slipper däri-
genom tillsvidareanställningar.

nya

ledarskap
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gruppsmöte är det lätt att säga ”Tänk 
om vi hade vetat det vi vet i dag när vi 
skrev planen, då hade vi kunnat nå läng-
re”. Ambitionen har stegrats, nu vill alla 
inblandade få ut mer av projektet men 
förutsättningarna är låsta enligt plan. 
Ambitionsstegringen fortsätter i takt 
med projektet vilket gör att det finns 
en stor risk att några är missnöjda när 
projektet är slut och målet är nått. ”Vi 
hade kunnat nå ännu längre om bara…” 
(se figur).

Ett sätt att undvika detta är att ni 
ser till att ni redan i planen kan besvara 
frågan ”Hur ska vi veta att vi har gjort 
ett bra jobb?”.

Hur den frågan ska besvaras ska fram-
gå av planen. Hur ska ni när projektet 
är slut om X månader eller år veta att ni 
har gjort ett bra jobb? Om det är tydligt 
beskrivet i planen har ni något att gå 
tillbaka till för att avgöra om ni har gjort 
ett bra jobb. Känslomässigt har ambi-
tionsstegringen troligen gjort att ni inte 
känner er nöjda när projektet är slut trots 
att ni nått era SMART:a mål.

Ändra plan eller lägga ner?

Om ni efter en tid upptäcker att pla-
nen inte håller, vad gör ni då? Det finns 
grovt tre sätt att förhålla sig till det: läg-
ga ner projektet, skriva om planen eller 
fortsätta enligt planen.

Vilket som är bäst beror på typen av 
projekt men ett vanligt fel är att ändra i 
planen utan att ta sig en funderare över 
de andra två alternativen.

Nackdelen med att ändra i planen är 
att det blir en form av ambitionssteg-
ring där ni löper risk att bli missnöjda 

nya

Människor hamnar lätt i ambitionsstegring. Allteftersom projektet fortskrider ökar förvänt-
ningarna/ambitionen och risken är att man aldrig blir nöjd.

 

 

Kunskap 

Tid 

Kunskapen ökar med tiden 
och med den ambitionen. 

Ambitionsstegring 
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eller sitta med en missnöjd beställare i 
slutänden. Med en ändrad plan är det 
lätt att hamna i en diskussion efter pro-
jektets slut kring vad som är bra eller 
dåligt jobb. Vad ska ni gå tillbaka till, 
den ursprungliga planen eller den änd-
rade planen? Även om det är klart för dig 
kan andra ha andra åsikter. 

En ändring är heller sällan lika ge-
nomtänkt som en ursprunglig nyskriven 
plan. Man missar lätt samband som får 
konsekvenser för genomförandet när man 
inte tänker igenom ändringarnas effekt 
ordentligt. Om ni ändrar planen, gör det 
så strukturerat och tydligt att det i prin-
cip blir nedläggning och omstart.

Lägga ner har fördelen att ni kan börja 
om på nytt med ökad kompetens jäm-
fört med förra gången, eller göra något 
helt annat för pengarna. Ett vanligt pro-
blem är att man fastnar i vad ekonomer-
na kallar ”sunk costs”. Man ser mer på 
hur mycket pengar man redan har lagt 
ner än på vad man kan få för pengarna 
man har kvar. Rent ekonomiskt är det 
ointressant vad ni lagt ner hittills, de 
pengarna har ni kastat i sjön. Det intres-
santa är hur ni bäst använder de pengar 
ni har kvar. Är det genom att fortsätta 
projektet, eller används pengarna bättre 
om de satsas på något helt annat? Det är 
svårt att glömma det ni lagt ner, men det 
är rätt rent företagsekonomiskt.

Att köra vidare enligt planen är det 
enda sättet att kolla om planen håller. De 
problem ni ser i dag kanske ser annor-
lunda ut om en tid. Planen kanske visar 
sig hålla när ni löpt linan ut. Enda sättet 
att lära sig är att våga köra ända in i ka-
klet. Det kanske är vansinnigt av andra 
skäl, som att fortsätta med julgransfo-
ten trots att den kommer till marknaden 
först den 25 december. 

Det beror på syftet med projektet om 
ni ska välja att lägga ner, ändra planen el-
ler köra på. Tänk dock igenom det noga i 
stället för att slentrianmässigt ändra pla-
nen varje gång saker verkar gå fel.

En annan vanlig fälla är att lita på 
cheferna i styrgruppen när det gäller 
tillgången till resurser. Det är lätt för 
en avdelningschef att utlova resurser till 
ett projekt på ett möte innan projektet 
drar igång. När projektet sedan rullat 
igång och du vill ha dessa resurser kan 
det bli kärvare. 

Det bästa är att gå direkt till de per-
soner du behöver och be dem boka den 

tiden i sina kalendrar. Då är det lättare 
att upptäcka om de är lediga eller inte. 
Du får därigenom även ett personligt 
åtagande från den som ska göra jobbet 
vilket ger mer tryck den dag de behövs 
jämfört med ett generellt löfte från en 
chef.

Teambuilding och gruppen
Teambuilding har blivit ett allmänt be-
grepp för många aktiviteter som man an-
vänder för att skapa bra klimat i projekt-
grupper. Aktiviteterna missar dock ofta 
syftet genom att inte ta hänsyn till vad 
folk behöver i olika faser av en grupps 
utveckling. FIRO (se artikel i Pi 6/06 
om Team) är ett bra hjälpmedel för att 
avgöra en grupps behov och vad en team-
building ska innehålla. Den som vet i 
vilket stadium av FIRO gruppen be-
finner sig, kan också avgöra syftet med 
teambuilding. 

FIRO delar upp gruppens utveckling 
i flera olika stadier, här följer de fyra 
vanligaste. De första två faserna, orien-
teringsfasen och tillhörafasen, handlar 
om att var och en avgör om de vill till-
höra gruppen eller om de känner att de 
får vara med i gruppen.

Det kan också handla om gruppens 
syfte och mål. Är det här uppdraget nå-
got som jag förstår och ställer upp på, 
tror jag på uppdraget? Smekmånadens-
fasen kommer när alla fattat sitt be-
slut att tillhöra. Då känns det bra i den 
grupp som blev kvar, alla är glada och 
positiva för att de själva valt att tillhö-
ra den här gruppen. Efter det kommer 
rollsökningen där alla försöker hitta sin 
plats i gruppen. Det handlar dels om den 
funktionella rollen, vad ska jag göra i 
gruppen, vilken är min funktion. Det 
handlar även om grupprollen, vem är jag 
i gruppens informella roller. När alla har 

valt att satsa på gruppen och alla roller 
är klara kan gruppen till 100 procent 
ägna sig åt sin uppgift. Nu är gruppen 
i samhörighetsfasen med högt i tak och 
bra sammanhållning och med fokus på 
att utföra gruppens uppgift.

Om gruppen befinner sig i den första 
orienteringsfasen behövs ingen avancerad 
teambuilding, det räcker med att prata 
med varandra, intervjua varandra. Även 
om vi känner varandra i gruppen kanske 
inte alla känner alla lika bra. Det kan 
även hända att vi från vårt gemensam-
ma arbete hittills inte känner till saker 
om varandra som är intressant för det 
här specifika projektet. Vi kan ha arbe-
tat ihop flera år utan att den ena vet att 
den andra tidigare arbetat med exem-
pelvis liknande kvalitetssäkringsprojekt 
som vi nu ska arbeta ihop med. 

Folks behov i orienteringsfasen är att 
avgöra om de personer som ska ingå i 
gruppen känns rätt med tanke på pro-
jektets uppgift. Tror jag att de andra är 
rätt personer för mig att jobba med uti-
från det mål som just det här projektet 
har? Initialt behöver folk få svar på den 
frågan. Ett rättframt sätt är att be alla ta 
fram frågor till varandra som de vill ha 
svar på för att kunna avgöra om de andra 
är rätt personer för att lyckas med detta 
projekt. Sedan svarar alla på frågorna in-
för varandra tills alla är nöjda.

I tillhörandefasen är behovet vida-
re än bara kring de andra personerna i 
gruppen. Nu vill jag veta allt om syfte, 
mål, resurser, ekonomi, tidplan, karriär-
utveckling, mina arbetsuppgifter, tider, 
övertid, hinner jag hämta och lämna på 
dagis, var ska jag sitta med mera. Massor 
med funderingar finns troligen i grup-
pen kring små och stora praktiska och 
känslomässiga saker som avgör om jag 
vill vara med i projektet eller inte. 

Teambuilding handlar här om att sit-
ta tillsammans och prata om allas för-
väntningar och frågor kring deras egen 
och andras medverkan i projektet. En bra 
avslutning på den processen är att fråga 
alla om det är något annat de vill ha svar 
på innan de kan fatta beslut om de vill 
vara med i projektet eller inte. Gå bordet 
runt och be om ett rakt svar från var och 
en, ja eller nej. 

Det är ditt eget val
Här kan det komma upp att någon kän-
ner sig tvingad att vara med av olika or-
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saker. Det köper jag aldrig. Det finns 
bara två saker man måste i livet, dö och 
välja. Om någon känner sig tvingad att 
vara med blir min fråga hur han eller 
hon tänker förhålla sig till det? 

Du har valt att vara med här för att du 
anser att alternativet är värre för din del, 
det är dock fortfarande ditt val. Du väljer 
att vara med hellre än att ta strid med 
din chef som vill ha dig med. Du väljer 
att vara med för att inte få sparken. Du 
väljer att vara med för att du är den enda 
med den kompetensen på företaget. Väl-
jer du då även att ställa upp till hundra 
procent i din del av projektet eller väljer 
du bort projektet? Det är ditt val och jag 
vill höra dig säga ja eller nej.

När alla bestämt sig och vill vara med 
är smekmånaden igång. Då passar det 
bra att skapa spelregler för gruppens ar-
bete. Ta gemensamt fram regler för hur 
samarbetet ska bli så effektivt som möj-
ligt. Reglerna ska vara konkreta, gärna i 
jag-form. I smekmånaden ställer alla upp 
på reglerna, när ni dragit igång och någ-
ra exempelvis börjar komma för sent är 
det också för sent att skapa regler. Då är 
det svårt att få folk att gå med på regler 
som riktas mot deras eget beteende.

En grupp som fastnat i konflikter i 
rollsökningsfasen kan ha nytta av Mere-
dith Belbins teamroller (se Pi 6/06), en 
diskussion kring organisationsstruktu-
ren eller i värsta fall ren konflikthante-
ring. En grupp som befinner sig i samhö-

righetsfasen kan åka forsränning tillsam-
mans och lära känna varandra på fler ni-
våer än tidigare. Det ger en fördjupning 
av orienteringsfasen. Att däremot åka 
forsränning när en grupp har problem 
med sin rollsökning ger inte så mycket, 
det kan snarare förvärra konflikterna. 
Det är aldrig fel att ha kul tillsammans, 
men det löser inte alltid problem. 

Vi är mer situationsberoende än vi 
tror. Vi kan ha kul tillsammans och 
fungera bra ihop som grupp i en upp-
gift som att exempelvis bygga en lådbil. 
Det innebär inte säkert att vi kan jobba 
bra ihop som grupp när uppgiften är en 
annan i ett projekt.
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   Sam man fattn i ng

•   Se till att alla inblandade har samma definition av  
 projekt innan ni kör igång. 

•   Gör en ordentlig förstudie. 

•  Gå inte i fällan att försöka leva upp till beställare 
 och styrgrupps ambitionsstegring. 

•  Förankra direkt med berörd person, inte bara med 
 deras chefer. 

•  Utgå från var i FIRO gruppen befinner sig innan du 
 väljer agenda för teambuildingen.
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marknadsföring

Har du koll på den       digitala strategin?

Många investeringar i digitala projekt görs utan 
tydliga mål. Ofta är drivkraften vad som är hett 
eller vad andra gör. Men, hur ska man planera för 
att få en effektiv digital strategi  för sitt varu-
märke? Vad ska man fokusera på för att bygga ett 
starkare varumärke i alla digitala medier, som till 
exempel webb, e-post, mobilt? Marknadsstrategen 
Per Hedlund presenterar här ett strukturerat arbets-
sätt för att nå målen.

Varför blir den digitala strategin allt viktigare? Ja, alla som 
varit med under det senaste decenniet kan inte ha undgått 
att se hur internet och andra digitala medier växer lavinartat. 
Låt mig inleda med att se hur den här utvecklingen påverkar 
arbetet med ert varumärke:

.   Antalet mediekanaler har splittrat målgrupperna och gjort 
det mer komplicerat att nå alla. När kunden tidigare valde 
mellan de traditionella mediekanalerna (TV, radio, fack-
press, dagspress och utomhusreklam) för att få sin informa-
tion, söker hon i dag från ett i stort sett obegränsat antal 
källor.

.  Nästan alla använder digtala medier. Utslaget över hela 
Sveriges befolkning, åldrarna 16–74 år, använder ungefär 
60 procent internet varje dag. Ser vi på de yngre ålders-
grupperna ligger siffran på mellan 70 och 80 procent(1).

.  Dialogbaserade digitala medier gör att de som ansvarar 
för att bygga ett varumärke måste sluta tänka som bara 
avsändare av budskap och i stället inta rollen som samar-
betspartner, vän och kollega – i en ärlig dialog.

.  Digitala medier blir allt viktigare vid alla inköpsbeslut. 
Se till dig själv – brukar du söka information på internet 
vid viktigare inköpsbeslut? Ja, jag trodde väl det…
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.   Många målgrupper är i dag svåra att nå utan digitala me-
dier. Speciellt i de yngre grupperna är detta redan tydligt. 
Tidningsläsandet går ner, medan mobilen och datorn i 
stället blivit de mest effektiva kanalerna för att få kon-
takt.

.  I allt högre grad föredrar människor i dag synpunkter, 
tips och råd från andra individer i samma situation. De 
professionella experternas makt minskar därmed i takt 
med att källor som bloggar och diskussionsforum skapar 
mängder av effektiva mötesplatser mellan individer med 
samma behov och intressen. 

. Effektiviteten i marknadsföringen sjunker med traditio-
nella medier. Inom många verksamheter söker man i dag 
nya startknappar för att kunna öka tempot i affärerna.

.   Oberoende av vad ni själva gör diskuteras redan ert varu-
märke i forum där miljontals människor deltar – i både 
positiva och negativa ordalag. Genom att delta i diskus-
sionen kan ni påverka diskussionen i positiv riktning.

Det här visste du redan? Ja, kanske det – och slutsatsen för 
de flesta organisationer är att de inser att de måste satsa på di-
gitala medier. Och så kör de igång! Hurra, nu ska vi bli vassare 
än konkurrenterna! Rätt? Eller blir det kanske fel?

Byggandet av ert varumärke 
med hjälp av digitala medier 
måste länkas intimt samman 
med era egna övergripande 
mål och strategier.

”

”
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marknadsföring

Några digitala fallgropar
Du som läser det här är kanske själv inblandad i digitala pro-
jekt i din egen organisation, eller följer dem på distans. Vad 
är det som driver de projekten? Är det teknikfrågor? Är det 
en konkurrent som gjort något och ni måste visa att ni inte 
är sämre? Eller är det kanske en global lösning som ska im-
plementeras här i Sverige?

Om du svarar ja på någon av de frågorna är det stor risk 
att ni har fel utgångspunkt för er digitala satsning. Byggandet 
av ert varumärke med hjälp av digitala medier måste länkas 
intimt samman med era egna övergripande mål och strategier 
– en digital satsning kan inte göras som ett projekt som lever 
sitt eget liv i organisationen. Men tyvärr blir det ofta fallet, 
eftersom den digitala strategin inte finns på plats eller inte är 
sammanvävd med de övergripande affärsmålen.

De flesta marknadsförare har viss kunskap om hur deras 
kunder och målgrupper agerar i den digitala världen. Kunska-
pen är dock tyvärr ofta ganska grund och det leder lätt till att 
ett digitalt projekt svävar iväg till att skapa det som är ”hett” 
i stället för något som är av värde för kunden.

Beteendet hos kunderna ändras dessutom mycket snabbt. På 
bara några månader kan tiotals procent av en målgrupp flytta 
sig till ett annat forum och söka sin information på nya sätt. 
Det betyder att man måste följa förändringarna regelbundet. 

Helst bör beteenden mätas och följas upp flera gånger per år 
– och de digitala kanalerna justeras efter detta. Det här är en 
utmaning för varje organisation, ju större desto svårare. 

Jag har sett många digitala projekt planeras, diskuteras, 
utvecklas och sjösättas i större organisationer. Tiden för ett 
sådant projekt kan vara ett antal månader eller kanske år. 
Det säger sig självt att det, efter så lång tid, skulle vara rena 
turen om det som lanseras är optimalt anpassat till målgrup-
pernas beteende.

Byggstenarna i strategin
Att skapa en digital strategi kräver ett separat fokus och nytt 
tänkande. De traditionella reglerna för marknadsföring gäller 
inte i den digitala världen, eftersom individernas beteenden 
inte längre följer gamla och välkända mönster. 

För att förankra den digitala strategin i organisationen – 
från de ”digitala experterna” till chefer och beslutsfattare (som 
ofta har lägre nivå på sin digitala insikt) – rekommenderar vi 
att en välkänd planeringsprocess används: Nuläge – Mål – 
Strategier – Genomförande – Utvärdering(2).

Även om planeringsprocessen är välbekant bör dock den 
digitala strategin utvecklas separat eftersom tankesättet och 
frågeställningarna är annorlunda. Självklart måste den digitala 

När den digitala strategin utvecklas 
rekommenderar vi att samma process 
används som i den övergripande 
affärs- och marknadsplaneringen. 
Frågeställningarna i respektive steg 
fokuserar dock självklart på de digitala 
frågorna.

Nuläge

• Hur ser den ”digitala användningen” ut 
i detalj för de olika målgrupperna och 
intressenterna?

• Vilka behov fyller (vilket värde skapar) 
de digitala kanalerna för målgrup-
perna?

• Hur kan de digitala användarna seg-
menteras?

• Diskuteras varumärket i digitala medier 
i dag? Vad sägs och var?

• Hur har de digitala satsningarna lyck-
ats hittills?

• Vad gör konkurrenterna inom området?

Mål

• Vilka övergripande affärs- och varu-
märkesmål kan påverkas med digitala 
aktiviteter?

• Vilka affärs- och varumärkesmål ska 
påverkas med digitala aktiviteter under 
det kommande året?

• Vilka konkreta och mätbara mål ska sät-
tas upp för den digitala satsningen?

Strategier

• Vilka digitala satsningar hjälper till att 
uppfylla målen?

• Finns det några strategier som hjälper 
till att uppfylla mer än ett mål?

• Säkerställer de valda strategierna att 
samtliga mål kan uppfyllas?

Genomförande

• Vilka aktiviteter ska genomföras för   
att uppfylla mål och strategier ovan?

• Vilka mätbara resultat kan förväntas 
från respektive aktivitet?

• Vad kostar respektive aktivitet?

• Vilken sannolikhet är det för att res-
pektive aktivitet ska bli framgångsrik?

• Vilken “return on investment” (ROI) 
gäller för respektive aktivitet, med 
hänsyn tagen till sannolikheten för 
framgång?

• Vilka aktiviteter är de mest effektiva   
för denna planeringscykel?

Utvärdering

• Hur uppfylldes målen, för respektive 
aktivitet och på övergripande nivå?

• Vad lärde ni er av detta och vad ska 
förändras inför framtiden vad gäller 
projekt, resurser, kompetens etc?

DeN DiGitala StrateGiN

En digital satsning kan inte göras som ett projekt 
som lever sitt eget liv i organisationen.” ”



ALL STAR TEAM
Nordic Sales Aid AB levererar högkvalitativa konsulttjänster 
över hela Sverige, genom vårt nätverk av duktiga, drivna och 
erfarna samarbetspartners. Läs mer på www.nsaid.se
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2. För den som gått Pharma Industrys 
enveckas utbildning i strategisk marknads-
planering är denna planeringsprocess väl-
bekant.

strategin när arbetet är klart integreras med övriga initiativ 
som en del i helheten.

Exempel på de viktigaste frågorna i arbetet med den digi-
tala strategin ser du i rutan här intill.

I genomförandesteget – där ni bestämmer vilka kanaler 
ni vill använda för att nå de olika målgrupperna – finns ett 
mycket stort antal digitala plattformar att välja mellan: inter-
net, mobilt, e-post, sms, mms, PDA (handdator), webbvideo, 
blogg, videoblogg… antalet plattformar växer hela tiden. Re-
dan i dag finns ett tiotal olika plattformar för kommunikation. 
Alla tänkbara plattformar bör tas med i arbetet.

Grunden för att välja mellan de olika plattformarna ska 
vara en djup insikt och förståelse för målgruppernas behov i 
dag – och en känsla för hur behoven kan komma att förändras 
och utvecklas under det kommande året.

I utvecklingen av den digitala strategin rekommenderas samma övergripande 
process som i övrig affärs- och marknadsplanering.

Nuläge                                   Mål                                  Strategier                    Genomförande                 Utvärdering

Från mardröm till sanndröm
Digitala projekt kan vara mycket tids- och resurskrävande 
om de görs på fel sätt. Med rätt angreppssätt kan de i stället 
bli de mest effektiva marknads- och affärsprojekt ni någon-
sin sjösatt. 

Stanna upp och se dig omkring. Är era digitala projekt 
verkligen förankrade i en affärsmässig och strategisk process? 
Om svaret blir nej har ni en fantastisk möjlighet att använda 
tid och pengar bättre – och bygga ett starkt varumärke och 
en långsiktig relation med era målgrupper.

marknadsföring
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Hemkänsla med touch av hotell
Ett nytt koncept för ditt boende i Stockholm

Vill du ha en perfekt bas för dina affärer i Stockholm och Mälardalen? Då är Nordic Business 
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Nordic Business Suites 

Bjurfors Näringsliv
Jan Jedenborg
08-728 22 65 | jan.jedenborg@bjurfors.se
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Det är inte 
förbjudet 
att sända DR 
till läkare
Regler i all ära. Med sunt förnuft och respekt för mottagaren kommer 
man långt. Inte sällan kan man dessutom utnyttja erfarenheterna från 
DR i kommunikationen på e-posten och på hemsidor. Ofta får man 
också genom svaren på en DR-försändelse uppslag till rubriker, bildlös-
ningar och hela informationsblock i andra medier. 

Det är mycket som talar för att sända DR till läkare, skriver           
Bo Blechert, vd för Blechert & Blechert AB, som 
arbetar med postal kommunikation med läkare.

Respektera mottagaren
Regler i all ära, men faktum är att sunt 
förnuft fungerar mycket bra, när man 
ska bedöma vad man kan kommunicera 
med en försändelse. Det är ju för övrigt 
ytterst sällan som en försändelse anmäls 
av mottagande läkare, utan det är oftast 
kolleger och konkurrenter som gör an-
mälan.

En framgångsrik försändelse börjar 
med respekt för mottagaren och den si-
tuation i vilken hon eller han kan antas 
ta del av innehållet. Det innebär såda-
na självklarheter som att inte skicka till 
dem som tackat nej till försändelser och 
att övriga får sin post till den adress de 
vill ha den, oavsett om det är bostaden 
eller arbetsplatsen.

Till respekten hör också att försöka 
undvika sådant som mottagaren upple-
ver som irrelevant och tjatigt. Det är en-
kelt att undvika detta genom att låta ett 
antal mottagare titta på och uttala sig 
om försändelseenheterna, innan de pro-

duceras och distri-
bueras i full skala.

DR, direktre-
klam, är kanske 
ett lite luddigt be-
grepp om man jämför 
med engelska direct mail, 
direktpost.

DR har den fördelen att man kan 
använda den med eller utan respons-
möjlighet för mottagaren. Vill man 
ha svar underlättas detta av bifogat  
svarskort, bifogad svarsblankett, fax-
svarsmöjlighet, hänvisning till hemsi-
da, e-postadress, telefonnummer etc. Vill 
man inte ha några svar kan man använda 
DR-försändelsen som en annons.

I dagens informationsflöde kan DR 
vara intressant ur den synvinkeln att 
många undersökningar visar att adres-
serade försändelser generellt öppnas och 
läses av 70–80 procent av mottagarna. 
Med personlig karaktär på adressen, till 
exempel handskriven adress och frimär-

ke på ku-
vertet, kan man 
få 100 procent att öppna 
och titta på innehållet.

Ett gott råd är att alltid att 
ha en tydlig avsändare, så att mottaga-
ren inte luras tro att innehållet är privat. 
Detta hindrar inte att avsändaradressen 
kan innehålla ett personnamn plus ar-
betsplatsadress.

marknadsföring
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Till respekten hör också 
att försöka undvika sådant 
som mottagaren upplever som 
irrelevant och tjatigt.

”
”

DR går att kalkylera och mäta
Erbjuds responsmöjligheter i försändel-
sen kan man både förkalkylera och mäta 
investeringen per svar och se om den är 
rimlig i förhållande till det resultat kom-
munikationen förväntas att ge.

Säg att 2 000 försändelser pos-
tas och att hela projektet inklusi-
ve svarspremier, prover, informa-
tionstrycksaker med mera beräk-
nas kosta cirka 200 000 kronor. 
Det är en investering på 100 
kronor per mottagare och om 
70 procent tar del av budska-
pet har vi investerat cirka 145 

kronor per läsare. Är det sedan 
20 procent som svarar blir investe-
ringen 500 kronor per svarare. 

Frågan är sedan hur många av 
svararna som förskriver produk-
ten. Och hur många som tack vare 
försändelsen fortsätter att göra det 
och i vilken utsträckning. Och hur 

många som motiveras till att börja för-
skriva. Det gäller ju att både behålla 
kunder och få nya.

Omvänt kan man resonera som så 
att vi med hjälp av försändelsen vill be-
hålla hittillsvarande förskrivning och få 
100 nya förskrivare. I så fall investerar 

vi 2 000 kronor i varje ny förskrivare. 
Frågan blir då om vi kan nå ett bidrag 
på förskrivna produkter per svarare, som 
under en viss tid, kanske sex månader, 
finansierar investeringen.

Båda resonemangen bortser från vär-
det av att profilera och stärka varumär-
ket, och att underhålla och utveckla 
goda relationer med försändelsemotta-
garna. Givetvis bör också dessa faktorer 
tas hänsyn till.

DR inte marknadsundersökning
Marknadsundersökningar ska göras ut-
ifrån Internationella handelskammaren 
ICC:s regler, med de vetenskapliga kri-
terier de innebär. I begreppet ligger att 
det är en marknad som studeras och inte 
den enskilde individen som svarar. 

I en DR-försändelse kan man, efter-
som man vill ha ett svar från den en-
skilda individen, mycket väl fråga om 
mottagarens åsikter och kunskaper och 
stämma av egna hypoteser. De svar man 
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Bo Blechert
vd, Blechert & Blechert AB

En framgångsrik försändelse börjar 
med respekt för mottagaren och den situation 
i vilken hon eller han kan antas ta del av innehållet.

”
”

får kan vara värdefulla för den fortsatta 
kommunikationen. Jag tänker då när-
mast på kontakter mellan svararen och 
personer hos avsändaren av försändel-
sen.

Intressant är att flera jämförelser mel-
lan en svarsblankett på papper och mot-
svarande på mejl eller på hemsidan ger 
en klar övervikt för svar per post. Att 
det är så säger sig egentligen självt, ef-
tersom man har svarsblanketten framme, 
lätt kan fylla i den och lägga den i ett 
portofritt svarskuvert för postning. Det-
ta jämfört med att behöva gå in i datorn 
och hitta svarsblanketten.

Svaren man får kan också ge bra upp-
slag till förbättringar av informationen 
om produkten. Några vetenskapliga san-
ningar ska man dock akta sig för att slå 
fast.

Köper man svar om man erbjuder en 
svarspremie? Min åsikt är att ber man 
någon svara på innehållet i en DR-för-
sändelse, då bör man också erbjuda ett 
skäligt tack för den tid svararen lägger 
ner. Det är trots allt ett visst besvär att 
se till att få iväg ett svar.

Har man ett seriöst budskap och för-
klarar betydelsen av att få ett svar så bi-
drar svarspremien till att svararen lägger 
ner tid på att seriöst fylla i ett svarskort 
eller en svarsblankett. Tittar man på kva-
liteten på svaren är det sällan man finner 
några ”väskryckare”, det vill säga sådana 
som svarar bara för att få premien.

Å andra sidan, erbjuder man ingen 
svarspremie är det få som anser det mö-
dan värt att lägga tid på att svara.

Det går att testa!
DR borde vara ett intressant medium om 
man vill testa olika faktorer som påver-
kar kvaliteten på kommunikationen. 
För överkomlig investering kan allt från 
försändelseenheter och deras utformning 
till svarspremier och responsmöjligheter 
testas.

Sätter man testandet i system lär man 
sig successivt hur målgruppen vill ha 
försändelserna. Det är självfallet också 
viktigt att då och då testa de slutsatser 
man dragit, för att se om det skett nå-
got som motiverar att man återgår till 

tidigare ordning eller gör ytterligare för-
ändringar.

De erfarenheter man kan dra av reak-
tioner på DR-försändelserna kan inte säl-
lan utnyttjas i kommunikationen i andra 
medier. Jag tänker framför allt på e-post 
och hemsidor.

Tekniken att kreera ett läsvärt brev 
kan lätt överföras till e-postmeddelan-
det och svarsmöjligheterna på hemsi-
dorna kan med fördel utformas som ett 
svarskort. Ofta får man genom svaren 
på en DR-försändelse också uppslag till 
rubriker, bildlösningar och hela informa-
tionsblock i andra medier.

marknadsföring
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en utpräglat god näsa för personkemi. Med mitt stjärnspäckade 

kontaktnät och min telefon är jag utrustad för avancerad 

kompetensjakt. Precision och effektivitet är mina ledord. 
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Vi hinner inte mer än in i hissen. 
En man kliver in samtidigt, tit-
tar nyfiket på fotografens atti-

raljer och säger försynt: ”Undrar om inte 
ni ska hälsa på oss?”. Mannen i fråga är 
vd på företaget Schering-Plough. Men 
det säger han inte. Han bara ler vänligt, 
tar oss i hand och säger: ”Välkomna hit, 
jag heter Urban”. 

En stund senare, vinkar Urban Wi-
dén på återseende och går iväg till sin 
arbetsplats. I receptionen, vid den mörkt 
turkosfärgade fondväggen där företagets 
logga kaxigt sticker ut i rött och vitt, 
möter oss i stället informationschefen 
Marianne Rudolfson. 

– Allt är nytt här. Inte bara våra loka-
ler utan också företagets grafiska profil, 
säger hon nöjt. 

Marianne Rudolfson berättar om un-
dersökningar som gjordes för några år 
sedan där kunder och samarbetspartners 
fick berätta om hur de uppfattade Sche-

ring-Plough. Resultatet var inte särskilt 
färgstarkt. 

– Även om kunderna var nöjda med 
oss professionellt, uppfattades företaget 
som en aning beigt. Vilket man faktiskt 
också kan säga om våra gamla lokaler 
som var både slitna och tråkiga. Men nu 
har vi gjort stora investeringar i såväl 
varumärkesprojekt som de här öppna 
och moderna lokalerna och det betyder 
mycket för känslan i företaget. Både in-
ternt och externt. Ska vi ta en tur?

Närhet till kliniken
Det blir en imponerande rundvandring 
i luftigt landskap där sobert grå mattor 
dämpar ljudet av 200 anställdas klack-
ar, och där det på många och strategiska 
ställen finns pentryn med kaffemaskiner, 
fruktkorgar och ”mineralvattenkranar”. 
Och i anslutning till detta soffgrupper 
där man kan slå sig ner för informella 
möten. Här och var i lokalerna hänger 

tar ny skepnad
Efter några dystra år i början av 2000-talet är Schering-Plough tillbaka, och det med besked. Efter 
målmedvetet reformarbete, lansering av nya läkemedel och sammanslagning med Organon är företaget 
i högsta grad välmående. Vilket också verkar gälla för personalen som gärna talar om sitt företag med 
epitet som ”varmt” och ”familjärt”.

FöretagsFakta

• Globalt finns cirka 50 000 
anställda. Verksamhet finns i 140 
längder. Företaget är det 10:e störs-
ta läkemedelsbolaget i världen. 

Omsättning 2007 globalt: 12 690 
miljarder dollar, + 20 procent från 
2006. 

19 procent av försäljningen, 2,9 
miljarder dollar, investerades i FoU 
2007. 

Inom forskningen arbetar cirka 
7 000 personer. Forskningsenheter 
finns i Cambridge, Kenilworth 
och Palo Alto i USA samt i Milano 
Italien. 

I Sverige har företaget cirka 200 
anställda. Schering-Plough är det 
femte största läkemedelsföretaget 
i landet. 

Omsättning 2007 i Sverige: 1,3 
miljarder kronor.
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tavlor och tyger i accentfärgerna rött, 
grön och turkost. Lunchrummet, med 
sprängfyllda kylskåp man kan handla ur, 
ligger högst upp i fastigheten och har 
en tillhörande terrass med de ”senaste” 
svarta korgmöblerna och fri sikt mot Ka-
rolinska sjukhuset på andra sidan spåren 
vid Norra station.  

– Närheten till KS var absolut något 
som bidrog till att vi flyttade hit, be-
rättar Marianne Rudolfson. För oss är 
det viktigt att på alla sätt vara nära den 
kliniska verksamheten och våra kunder. 
Närhet underlättar alltid ifråga om kom-
munikation. 

Just kommunikation och information 
är något som skulle kunna betraktas som 
Schering-Ploughs bästa gren. Såväl när 
det gäller kontakter med kunder som 
medarbetare. 

För ett år sedan tillkännagavs sam-
manslagningen mellan Schering-Plough 
och företaget Organon BioScience. För 
det svenska dotterbolaget Schering-
Plough, i Stockholm, innebar det ett 
samgående med ett företag hemmahö-
rande i Göteborg. Alla som har erfaren-
heter av sammanslagningar vet att det är 
nog så svårt att smälta samman två fö-
retagskulturer till en, även utan geogra-

fiska komplikationer. Men det var inget 
som Marianne Rudolfson och hennes ar-
betsgrupp tänkte låta sig stoppas av. 

– Vi bestämde oss helt enkelt för att 
genomföra den bästa integrationen nå-
gonsin! Alla i Organon erbjöds en plats 
i den nya organisationen och tillhörande 
”flyttpaket”. De som inte ville bestäm-
ma sig direkt fick möjlighet att vecko-
pendla under tio månader. 

Efter beskedet om fusion genomför-
des personalmöten varannan vecka där 
man informerade både ”gammal” och 
”ny” personal om hur långt man kom-
mit i processen. 

”Laget före jaget.” är vd Urban 
Widéns favorituttryck för hur man 

skapar god företagskultur. Även 
när det gäller kontakter med kun-

der är ordet ”tillsammans” centralt. 
– Samarbete, lyhördhet, lärande 

och ansvar karaktäriserar vårt 
arbete. Vare sig vi möter läkaren 
på kliniken, ekonomen på lands-

tinget eller patienten i 
studiearbetet, säger han.

läkemedelsföretaget
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— Dagarna efter att sammanslag-
ningen tillkännagivits började också vår 
vd Urban att blogga på vårt intranät. På 
sin blogg berättade han om sin vardag 
på jobbet, där mycket handlade om just 
samgåendet med Organon. På det sät-
tet öppnade han upp för medarbetarnas 
frågor och minskade oro och ryktessprid-
ning. 

Än i dag är Urban Widéns blogg 
igång och har uppmärksammats även 
utanför företaget, bland annat genom 
en artikel i tidningen Chef.

En rad andra aktiviteter drogs också 
igång för att göra övergången så smi-
dig som möjligt. Bland annat bjöds alla 

Organonanställda in till en ”Hälsa-på-
i-Stockholm-helg” där fruar, män och 
barn fick följa med och bo på hotell.

– Vi hade bjudit in mäklare som be-
rättade om bostadsmarknaden i Stock-
holm. Våra anställda här på kontoret 
fick agera ”kommunambassadörer” och 
berätta om skolor och dagis. En arbets-
marknadsexpert svarade på frågor från 
medföljande och på söndagen var det 
Skansen och Junibacken så att även bar-
nen fick sitt, berättar Marianne Rudolf-
son. 

Hur många Organonanställda tacka-
de då ja till erbjudandet om nytt jobb i 
Stockholm? 

– I Organons säljkår är alla kvar. Som 
säljare kan man bo nästan var som helst 
i landet eftersom man är på resande fot 
så mycket, och av cirka 30 personer på 
kontoret i Göteborg har flera redan visat 
intresse för att flytta hit. 

Metamorfos av företaget
Själv har Marianne Rudolfson arbetat i 
företaget i tre år. Under extremt hän-
delserika år får man säga. Hon var en av 
många som rekryterades till företaget i 
mitten av 2000-talet när i stort sett hela 
ledningsgruppen byttes ut i det svenska 
dotterbolaget, som en följd av ett massivt 
och i vissa stycken radikalt reformarbete 

– På Schering Plough sat-
sar vi på positiva attityder 
och ”world class-tänkan-
de”, säger informationsche-
fen Marianne Rudolfson. 
Vi har arbetat mycket med 
vårt varumärke. Snart 
kommer vi att lansera en 
digital vitbok på intranätet. 
Där finns en sektion där 
vi anställda kan skicka in 
exempel på hur man kan 
använda våra kärnvärden 
”mod”, ”att vara drivande” 
och ”att lyssna på kunden” 
i praktiken.

läkemedelsföretaget



   pharma industry nr 5 08   77

Ann_210x75_jan.indd   1 07-01-26   09.29.28

Agneta Malm-Anesten, produktchef Bridion/Anestesi och Mats Jonsson, affärsområdeschef Kvinnohälsa och fertilitet kommer båda 
från Organon. Deras affärsområden representerar nya viktiga specialiteter i Schering-Ploughs portfölj.
 – Kvinnohälsa berör viktiga frågor i människors liv, både kvinnors och mäns. Det handlar om preventivmedel, fertilitetsbehandling och 
hormonersättningsprodukter vid menopaus. 
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påbörjat 2003 av den då nytillträde ame-
rikanske koncernchefen Fred Hassan. 

Varför då denna metamorfos av före-
taget Schering-Plough? 

Det började 1999 i USA när det vi-
sade sig att astmamedicininhalatorer av 
Schering-Ploughs märke inte innehöll 
rätt mängd läkemedel. Med påföljden att 
användarna blev sjuka trots sin medici-
nering. Utrymmet i amerikansk media 
blev enormt, och kritiken mot företaget 
likaså. I USA finns inte läkemedelssub-
ventioner för privatpersoner på det sätt 
som vi har i Sverige. Vilket innebär att i 
familjer med kronisk sjukdom, som ex-
empelvis astma, går en stor del av hus-
hållsbudgeten till mediciner. I USA var 
skandalen på allas läppar under lång tid 
medan den passerade relativt snabbt i 
europeisk media, förutom på ekonomi-
sidorna och i branschtidningar. 

Efter flera varningar från den ame-
rikanska läkemedelsmyndigheten FDA 
drogs 59 miljoner inhalationsdosor till-
baka av Schering-Plough. Företaget upp-
fyllde inte FDA:s krav för säker tillverk-
ning och kvalitetskontroll i sina fabri-
ker. 

De första åren på 2000-talet innebar 
en djupdykning för företaget, ekono-
miskt sett, på grund av böter och ska-
destånd, uteblivna intäkter till följd av 
att flera läkemedel i företagets portfölj 
temporärt fick plockas ur tillverkningen 
och att stora investeringar fick göras för 
att förbättra tillverkningsprocesserna.

Värst var sannolikt inte förlusten av 
pengar, utan att det anrika företagets 
trovärdighet var ”nära döden”. I alla fall 
på den amerikanska marknaden.

Det var då Fred Hassan rekryterades 
för att häva förtroendekrisen och vädra 
ut i företaget. En karismatisk man be-
traktad som en av läkemedelsbranschens 
mest progressiva ledare och som bland 
annat har sammanslagningen av Pfizer 
med Pharmacia på sitt CV. Hassans le-
darskap handlar i stor utsträckning om 

Anders Ersson, affärsområdeschef 
Immunologi och ansvarig för TNF-
hämmaren Remicade: – Schering-Plough 
är ett företag som går väldigt bra. Det gör 
sitt till känslan. Något som också präglar 
vår positiva företagskultur är vår vd, som 
är öppen för nya tankar och idéer och som 
alltid finns tillgänglig för oss i personalen. 
Det är korta avstånd mellan medarbetarna 
och ledningen”. 

läkemedelsföretaget

Historik

I slutet av 1800-talet bildar tyska Schering AB ett amerikanskt dotterbolag.

1908 lånar Abe Plough 125 dollar av sin pappa för att köpa häst och vagn, och 
börjar sälja huskurer till bönderna runt Memphis, USA.

1928 grundas Organon.

På 1930-talet har Abe Ploughs företag vuxit och blivit Plough Inc. och utvecklar 
St. Josephs barnaspirin.

1940-talet innebär framgångar för Schering när nya antihistaminer och antibiotika 
utvecklas.

Under andra världskriget konfiskerar den amerikanska staten Schering 
Corporation.

1952 blir Schering Corp. ett aktiebolag.

1971 slås Schering Corp. och Plough Inc. samman till ett bolag. Samma år etable-
ras företaget i Sverige.

1977 etablerar sig Organon i Sverige.

2007 slås Schering-Plough och Organon BioScience ihop och bildar ett gemen-
samt företag.
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att skapa goda relationer, till kunder 
och anställda. En modell som innefattar 
öppenhet och tydlighet, men samtidigt 
stenhårda krav vad gäller professiona-
lism och affärsmoral. 

Hassan lanserade ”Action Agenda”, ett 
genomgripande förändringsarbete inom 
företaget som i sex steg skulle återerövra 
en plats i toppen för Schering-Plough, 
ifråga om förtroende, kapital och forsk-
ning.  

I många länder gick kvasten hårt 
fram i dotterbolagens ledningsgrup-
per, så även i vår del av världen. Den 
som fick uppdraget att bygga upp det 
nya Schering-Plough i Sverige var Ur-
ban Widén.

En helt ny ledningsgrupp
Vi slår oss ner vid VD:s skrivbord där 
han sitter alldeles nära entrédörren och 
strax intill den svarta spiraltrappan som 
slingrar sig upp till andra våningen. En 
högst medveten placering visar det sig. 

– Företagsledningen sitter inte i det 
finaste hörnet av lokalerna och har inga 
glasväggar omkring sig. Jag sitter här 
centralt för att jag vill att folk ska kom-
ma förbi och tala med mig, förklarar Ur-
ban Widén på sitt mjuka sätt med spår 
av något som låter som östgötska. 

För fyra år sedan rekryterades Urban 
Widén till svenska Schering-Plough, 
från sitt jobb som chef i Östeuropa för 

AstraZeneca där han då varit anställd 
i 17 år. 

– Jag fick uppdraget att rekrytera en 
helt ny ledningsgrupp. Vi nyanställde 
också annan personal eftersom många 
hade varit i företaget länge och vi hade 
planer på att växa. 

Urban Widéns taktik för att moder-
nisera och blåsa liv i det svenska dot-
terföretaget var bland annat att skapa 
en positiv och produktiv stämning i fö-
retaget och att vaska fram den främsta 
”styrkan”. En styrka som enligt Urban 
Widén är företagets förmåga att klara 
av att gå från idé till handling, oavsett 
utmaningen.

– Homogenitet skapar sällan dynamik i ett företag. På Schering-
Plough finns en bra blandning av män och kvinnor, i olika åldrar och 
med olika yrkesbakgrund – inte ”bara” apotekare utan också biome-
dicinare, ekonomer, läkare och sköterskor, säger Niklas Eriksson, 
försäljningschef för lipidsänkaren Ezetrol och nyligen hemkommen 
från USA där han arbetat i två år.

Agneta Rolf är affärsområdeschef för Primary Care, vilket inne-
fattar produkter för primärvården. Läkemedel inom astma och 
allergi, hjärta och kärl, hud och receptfria produkter. 
      – Jag brukar beskriva företagskulturen här med ordet nerv. 
Alltså inte som i ordet nervös utan i bemärkelsen driv och viljan 
att komma framåt. På Schering-Plough stannar man inte upp 
bara för att det har gått bra en längre tid. Sedan gillar jag att 
det är så lätt att samarbeta inom företaget”. 
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Tryggve Ljung är medicinsk rådgivare inom 
Immunologi: – Förutom de stora globala 
studierna som rullar på har vi ett trettiotal 
forskningsprojekt i Sverige. Ett tiotal inom 
området immunologi där utvecklingen har 
varit fantastisk det senaste decenniet. Vi 
har fått omvärdera vad som är versibel och 
irreversibel sjukdom ifråga om reumatism, 
psoriasis och inflammatoriska tarmsjuk-
domar”.

– I förändringsarbete brukar många 
företag ställa sig frågan: ”Vad är vi dåliga 
på, och hur förbättrar vi det?”. Vi gjorde 
precis tvärtom: ”Vad är vi bra på?” Och 
så satsade vi på det. På det viset höjde vi 
prestationsnivån generellt och alla delar 
av företaget följde med, berättar Urban 
Widén.

Taktiken fungerade väl, och snabbt. 
Nu, fyra år efter att Urban Widén tog 
över rodret, hör Schering-Plough till de 
största i branschen i Sverige. Efter sam-
manslagningen med Organon har före-
taget klättrat från nionde till femte plats 
i företagsligan. 

Från moderbolaget i USA finns en 
tydlig framtidsvision utmålad. Genom 

olika strategier ska man vinna tillbaka 
vad som förlorades i början av 2000-ta-
let. Uttrycket: ”What doesn t́ kill you 
just makes you stronger.” ligger nära till 
hands när man ser hur snabbt företaget 
har återhämtat sig.

– Vi ska inte nödvändigtvis bli det 
största och rikaste läkemedelsföretaget, 
men vi ska bli det finaste, ifråga om so-
liditet. Det illustreras av vårt företags 
måtto: ”To earn trust every day”. Jag me-
nar, företagsdeviser kan så lätt bli platti-
tyder, men just detta: “Att vinna förtro-
ende varje dag.” är ett väldigt bra mål. 
Både i yrkeslivet och privat.

Det handlar om respekt, delaktighet 
och medmänsklighet. På det sättet får 
man människor i ett företag att trivas 
och prestera enligt Urban Widén. 

– Det är sällan en anställd på Sche-
ring-Plough får ”nej” om han eller hon 
kommer med en idé. Vi är inte rädda för 
att prova nytt. Och att göra fel är inga 
problem. Däremot ska man förstås inte 
upprepa sina fel, säger Urban Widén.

Kommunikation och samarbete
Forskning handlar också om kommu-
nikation. I alla fall i Schering-Ploughs 
ögon. Det gäller att skaffa sig adekvat 
kunskap för att veta var forskningen ska 
ha sitt fokus. Kommunikation med lä-
kare och forskare runt om i världen är en 
viktig källa till information. 

Schering-Plough bedriver också sam-
arbeten med flera mindre bioteknikföre-
tag och har projekt för att hjälpa innova-
tiva läkare och annan vårdpersonal som 
vill satsa på sin idé. 

Man månar också om kommunikatio-
nen till patienterna, bland annat genom 
ett stort antal informationswebbplatser 
och samarbeten med patientorganisa-
tioner. 

Anders Ersson, affärsområdeschef Im-
munologi, är en av dem i det svenska 
dotterbolaget som då och då träffar pa-
tienter, och som själv får höra hur före-

läkemedelsföretaget
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tagets insatser påverkar människors liv. 
Han sitter i en av de mjuka sofforna på 
andra våningen och berättar om sitt jobb. 
Anders Ersson är ekonom i grunden och 
har tidigare arbetat på AstraZeneca och 
GlaxoSmithKline. På Schering-Plough 
är han ansvarig för Remicade, ett av före-
tagets flaggskepp. TNF-alfahämmaren 
Remicade som tillhör gruppen biologis-
ka läkemedel. 

– När de nya biologiska läkemedlen 
kom innebar det utan tvekan en revo-
lution för en stor patientgrupp. Det var 
människor som ditintills inte hade nå-
gon förbättrande behandling att hoppas 
på. Jag har träffat patienter som säger att 
Remicade har givit dem livet tillbaka. 
Det är förstås väldigt tillfredsställande 
att arbeta med sådana läkemedel, säger 
Anders Erson. 

Men Remicade är inte ensam på sce-
nen. Konkurrensen är stenhård mot 
Enbrel och Humira från konkurreran-
de företag. Men snart släpper Schering-
Plough uppföljaren till Remicade och då 
hoppas Anders och hans kolleger på att 
ytterligare patienter ska få möjligheter 
till effektiv behandling.

– Nästa år lanseras golimumab som 
ges subkutant en gång i månaden, vilket 
många patienter ser som en stor fördel. 

En bit bort från soffan där Anders 
Ersson sitter ligger det ljusa lunchrum-
met där två andra medarbetare väntar på 
att få ge sin syn på företaget. Det är Ag-
neta Malm-Anesten och Mats Jonsson, 
som båda är före detta Organonanställda. 
Mats Jonsson är en av dem som flyttat 
till Stockholm med hela sin familj.

– Det har gått jättebra. Nästan lite 
för bra. Min fyraårige son som har gått 

på sitt nya dagis i bara några veckor har 
redan börjat tala ”stockholmska”, säger 
Mats och låtsas se besvärad ut. 

Mats Jonsson, ny affärsområdeschef 
för Kvinnohälsa och fertilitet ett före 
detta Organon-affärsområde som nu in-
lemmats i Schering-Plough, har mycket 
att säga om sitt nya företag. 

– Det finns en anda här som jag gillar: 
Inget är några problem utan inställning-
en är: ”Det fixar vi.”. Schering-Plough är 
också ett ”snabbt” företag. Jag upplever 
att det faktiskt går fortare i processerna 
här än i företaget jag kommer ifrån, som 
var betydligt mindre.

Agneta Malm-Anesten, produktchef 
inom Anestesi, nickar igenkännande. 

– Jag måste erkänna att jag hade en 
del fördomar om amerikanska företag 
innan jag kom hit, ifråga om både hie-
rarkier och processer. Men jag är positivt 
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Medicinjournalist 
Charlotte Schröder 

ProduktexemPel

Immunologi - Reumatologi                         
– gastroenterologi – dermatologi. 

remicade, TNF-hämmare och ett så 
kallat biologiskt läkemedel. Godkänt för 
Crohns sjukdom, reumatoid artrit, pso-
riasisartrit, pelvospondylit/Bechterews 
sjukdom, psoriasis och ulcerös kolit. 

elocon, grupp III-steroid. elosalic, 
grupp III-steroid i kombination med sali-
cylsyra för behandling av svår plackpso-
riasis. 

Kvinnohälsa och fertilitet

Ceraxette, Nuvaring och Implanon 
är preventivmedel. Puregon Pen, 
orgalutran och Pregnyl används vid 
behandling av infertilitet i samband med 
assisterad reproduktion.

Astma och allergi

Aerius - ickesederande antihistamin, 
Asmanex twisthaler - inhalationsste-
roid. Nasonex, nasal steroid. 

Kärl och Hjärta

ezetrol  är en kolesterolsänkare som 
selektivt hämmar upptaget av kolesterol 
i tarmen. Tillsammans med statiner för-
bättras totalkolesterolet genom hämning 
av LDL och förbättring av triglycerid- och 
HDLvärden.

Anestesi

Briodon, marknadens enda selektiva 
reverseringsmedel för muskelavslapp-
ning. Marknadsförs under varumärkena 
esmeron och Norcuron. 

Onkologi

temodal, är ett peroralt cytostatikum 
i gruppen alkylerare. Caelyx, ett antra-
cyklinantibiotikum.

Infektion

Pegintron är en vidareutveckling av 
IntronA, och är ett pegylerat interferon 
alfa-2b. rebetol är ett virushämmande 
medel.

Beroendevård

Suboxone, är godkänt för substitutions-
behandling vid opioidberoende.

Egenvård/receptfritt

Clarityn, receptfritt allergipreparat. 
enchinagard, traditionellt naturläke-
medel för användning vid förkylning.

Hudprodukter: essex, Propyless, 
uniderm, Absolut torr, Salva vid 
munsår. Schering Plough innehar också 
varumärken som Dr. Scholls, Coppertone 
och Bain de Soleil.

Veterinärmedicin

Animal Health är en avdelning inom 
Schering Plough som tillhandahåller läke-
medel för djur, de flesta receptbelagda. 

Fotograf 
Jeanette Hägglund

överraskad. Är det något man kan här är 
det att skapa en känsla av delaktighet, 
tack vare en välfungerande modell för 
att arbeta i grupp.

– Jag tycker att den amerikanska före-
tagskulturen också ger plats för driv och 
mod. Det är inte så ängsligt här, efter-
som ett stort företag kan ta risker på ett 
sätt som mindre företag inte kan. Den 
som har nya idéer har stora möjligheter 
att utvecklas i det här företaget, säger 
Mats Jonsson. 

– Att företaget arbetar aktivt för att 
lyfta och premiera de medarbetare som 
bidrar till ett positiv och kreativ klimat 
tycker jag också är bra, lägger Agneta 
Malm-Anesten till. 

Nytt anestesiläkemedel
För Agneta Malm-Anesten har den första 
tiden på Schering-Plough varit hektisk. 
Härom veckan lanserades ”hennes” och 
företagets nya anestesiläkemedel Bridion. 
Ett så kallat reverseringsmedel som bry-
ter effekten av muskelrelaxantia som an-
vänds vid sövning av patienter. Effekten 
kommer inom loppet av tre minuter och 
orsakas av åtta små glukosmolekyler som 
verkar enligt en nyupptäckt princip. 

– Det har nästan inte hänt någonting 
inom narkosområdet de senaste decen-
nierna så vårt nya läkemedlet är efter-
längtat, eftersom det innebär helt nya 
möjligheter för narkosläkare och opera-
tionsteam att tidsberäkna ingrepp och 
undersökningar. Det är extra roligt att 
Sverige blir det första land där läkemed-
let introduceras, och att det är det första 
nya godkända läkemedlet sedan samgå-
endet mellan Schering-Plough och Or-
ganon.

Än en gång packar fotografen ihop 
kameror och väskor och vi beger oss ner 
på första våningen. Där packar hon upp 
allt igen inför samtalet med Tryggve 
Ljung, medicinsk rådgivare inom im-
munologi och läkare med specialitet i 
invärtesmedicin och gastroenterologi. 
Tryggve Ljung kom till Schering-Plough 
från ett mindre japanskt medicinteknik-
företag för tre år sedan. För sex år se-
dan slutade han att jobba kliniskt som 
doktor. Som medicinare vet han att all 
framgång i den här branschen handlar 
om den vetenskapliga forskningen, och 
resurserna i sammanhanget. Schering-
Plough och Organon investerade tillsam-
mans ungefär 19 procent av försäljningen 

i forskning och utveckling 2007. I pi-
peline ligger nu potentiella nya läkeme-
del inom onkologi, kardiovaskulär- och 
inflammatorisk sjukdom. Och inom in-
fektionsområdet sker det alldeles speci-
ellt spännande saker, berättar Tryggve 
Ljung.

– Vi har nyheter inom området vi-
rushämmande läkemedel. Bland annat 
ett nytt hiv-preparat som är i fas III just 
nu. Förhoppningar finns också på en lä-
kemedelskandidat inom behandling av 
hepatit C.

Det är något av en brytningstid i lä-
kemedelsbranschen. Kraven på doku-
mentation höjs samtidigt som priserna 
pressas. Snart finns inga bolag som en-
samma kan bära de enorma kostnader 
som det innebär att ta fram nya läkeme-
del. Men Tryggve Ljung är inte orolig. 
Han arbetar på ett företag som satsar på 
”relationer”.

– Framtiden kommer att tillhöra de 
företag och människor som kan samar-
beta. Det kommer att handla om att dela 
på kostnader och patent. 

När Tryggve Ljung får frågan om 
vad som är karaktäristiskt för Schering-
Plough svarar han genast med ”företags-
devisen”, vilket säkert skulle göra Urban 
Widén stolt om han hörde.

– För mig gäller ”To earn trust every 
day” i båda riktningar. Jag som anställd 
måste kunna känna förtroende gentemot 
min arbetsgivare. Det gör jag. Jag vet att 
mina kolleger är kompetenta, och arbe-
tet här sköts på ett professionellt sätt. 
Det är också viktigt att som anställd 
kunna blicka framåt. Det vill säga, har 
vi nya intressanta läkemedel på väg in? 
På Schering-Plough är svaret: ”Ja.”. Vår 
framtid ser ljus ut. 
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Bifall
Innovair från UCB Pharma innehål-
ler en fast kombination av det inflam-
mationsdämpande ämnet beklometason 
och det luftrörsvidgande ämnet formote-
rol. Båda ämnena ingår sedan tidigare i 
andra läkemedel för behandling av ast-
ma. De studier som gjorts på Innovair 
ger stöd för att läkemedlet har effekt på 
astmasymtom som motsvarar de effekter 
som sedan tidigare finns dokumenterade 
för de enskilda preparaten och för andra 
kombinationsläkemedel mot astma. 

TLV:s utredning visar att effekten 
av det nya läkemedlet är likvärdig med 
tillgängliga fasta kombinationer för ast-
mabehandling. Under sådana förutsätt-
ningar räcker det med en kostnadsjäm-
förelse för att bedöma kostnadseffektivi-
teten. Behandlingskostnaden för Inno-
vair blir densamma som, eller lägre, än 
för jämförelsealternativen. Ansökan ska 
därför bifallas. 

Somadril och Somadril Comp från 
Actavis är ett centralt verkande muskel-
avslappnande läkemedel. Det används 
som kramplösande och smärtstillande 
vid muskel- och ledsmärtor av olika ur-
sprung. Det finns inget annat läkemedel 
med samma mekanism. 

Godkännandet för läkemedlen upp-
hörde den 1 juni 2008 och kan nu bara 
förskrivas på licens från Läkemedelsver-
ket. Även för licensläkemedel gäller att 
de förutsättningar som anges i 15 § la-
gen om läkemedelsförmåner m.m. ska 
vara uppfyllda. 

Licens beviljas endast om en patient 
inte uppnått tillfredställande behand-
lingsresultat med godkända läkemedel. 
Detta innebär att antalet patienter som 

kommer att använda läkemedlet blir be-
gränsat. Därför anser nämnden det inte 
rimligt att göra mer än en översiktlig be-
dömning. Vid en sådan bedömning fin-
ner nämnden att ansökan för Somadril 
och Somadril Comp ska bifallas. 

Invega från Janssen-Cilag är godkänt 
för behandling av schizofreni. De lä-
kemedel som används för att behandla 
schizofreni kan delas in i två grupper, 
traditionella och nyare antipsykotika. 
Invega hör till de nyare antipsykotiska 
läkemedlen. Bland de nyare läkemedlen 
återfinns inom läkemedelsförmånerna i 
dag bland annat Risperdal. 

Läkemedelsförmånsnämnden (numera 
TLV) har i ett beslut den 8 februari 2008 
(dnr 784/2007) funnit att Risperdal är 
det mest relevanta jämförelsealternativet 
till Invega. Såväl Risperdal som Invega 
marknadsförs av Janssen-Cilag AB. Fö-
retaget hävdar i sin ansökan att Invega 
har likvärdig effekt som Risperdal men 
att Invega har fördelar biverkningsmäs-
sigt. Företaget har inte redovisat resultat 
för några direkt jämförande kliniska stu-
dier mellan Invega och Risperdal. 

Till stöd för sitt påstående att Invega 
och Risperdal har likvärdig effekt har 
företaget lämnat in resultat från en in-
direkt jämförelse. Data i den indirekta 
jämförelsen är hämtade från registre-
ringsstudier för respektive preparat. En-
ligt den indirekta jämförelsen är effekten 
av Invega 6–12 mg likvärdig med den 
effekt som uppnås med 4–6 mg Ris-
perdal, samtidigt som biverkningspro-
filen för Invega skulle kunna vara något 
bättre. 

Uppgifter från Läkemedelsverket ty-
der på att dosintervallet för Risperdal 

vid underhållsbehandling är 2–8 mg 
per dag, med ett snitt kring 4–6 mg per 
dag. Enligt ett uttalande från den euro-
peiska läkemedelsmyndigheten EMEA 
medför likheterna mellan de respektive 
verksamma ämnena paliperidon och ris-
peridon att de båda läkemedlen Invega 
och Risperdal kan förväntas ha likartad 
effekt. 

Av LFN:s allmänna råd för ekono-
miska utvärderingar (LFNAR 2003:2 
sektion 5) framgår att om det läkeme-
del som ansökan avser har samma häl-
soeffekt som bästa jämförelsealternativet 
kan en kostnadsjämförelse vara tillräck-
lig. Detta innebär att vid likvärdig effekt 
räcker det med en prisjämförelse mellan 
läkemedlen. 

Med begärt pris blir läkemedelskost-
naden marginellt lägre för Invega än för 
jämförelsedosen av Risperdal.. Ansökan 
bifalles därför.

Galvus från Novartis är ett läkemedel 
som används vid behandling av åldersdi-
abetes (diabetes mellitus typ 2). Galvus 
(vildagliptin) är en DPP-4-hämmare (di-
peptidylpeptidas-4-hämmare). Galvus 
har godkänts i kombination med met-
formin, sulfonureider (SU) eller glitazo-
ner för att förbättra blodsockerkontrollen 
hos patienter med diabetes typ 2. Sedan 
tidigare ingår DPP-4-hämmaren Januvia 
(sitagliptin) i läkemedelsförmånen. 

Det finns för närvarande ingen di-
rekt jämförelse mellan Galvus och Ja-
nuvia. Företaget har inkommit med en 
jämförelse mellan två studier där Galvus 
respektive Januvia gavs som tillägg till 
metforminbehandling. Gemensamt för 
dessa studier är att förändringen i HbA1c 
(mått på medelblodsockret) jämförs med 

hälsoekonomi 

Bifall och avslag i TLV 
Läkemedelsförmånsnämnden byter namn till TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. TLV har 
förutom läkemedelsförmånen även hand om det statliga tandvårdsstöd som gäller från den 1 juli 2008. 
Här följer de beslut om läkemedelssubvention som tagits under perioden 4 juli–26 september.
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fortsatt monoterapi efter 24 veckor. I 
samtliga fall uppnåddes en signifikant 
minskning av HbA1c efter kombina-
tionsbehandling jämfört med fortsatt 
monoterapi. Numeriskt var förändring-
en större för Galvus i kombination med 
metformin än för Januvia i kombination 
med metformin. 

Företaget har skickat in en prisjäm-
förelse där Galvus i kombination med 
antingen metformin eller med en gli-
tazon jämförs med priset för Januvia 
i samma kombinationsbehandlingar. 
Med de ansökta priserna blir kostna-
den för behandling med Galvus enligt 
företaget inte dyrare än kostnaden för 
behandling med Januvia. Dygnskost-
naden för Galvus i kombination med 
SU blir lägre än ovanstående kombina-
tionsalternativ. Ansökan bifalles därför. 
 
Eucreas från Novartis är ett läkemedel 
som används vid behandling av ålders-
diabetes (diabetes mellitus typ 2). Lä-
kemedlet är ett kombinationsläkemedel 
som innehåller substanserna vildagliptin 
och metformin och de två substanserna 
finns var för sig i läkemedel som redan 
ingår i läkemedelsförmånerna. 

Metformin finns i läkemedlet Gluco-
phage och i generiska produkter medan 
vildagliptin ingår i läkemedlet Galvus. 
Det har inte gjorts några kliniska stu-
dier på kombinationsläkemedlet Eucre-
as. Studier finns gjorda på Galvus i kom-
bination med metformin.

Kostnaden för behandling med Eu-
creas är i samtliga styrkor och förpack-
ningsstorlekar lägre än kostnaden för de 
ingående substanserna var för sig. Efter-
som det inte finns några studier på kom-
binationsläkemedlet Eucreas, saknas det 
dokumentation som visar på några be-
handlingsfördelar i jämförelse med att 
behandla med läkemedlen var för sig. 

För de patienter där det är lämpligt 
att behandla med dessa substanser blir 
därför kostnaden för behandlingen med 
Eucreas avgörande. Av de prisjämförel-
ser som kunnat göras, framgår det att 
kostnaden för behandling med Eucreas 
inte medför några merkostnader i jäm-
förelse med om patienten behandlas med 
de billigaste läkemedel som var för sig 

innehåller de ingående substanserna i 
motsvarande styrka. 

Behandling med Eucreas framstår 
som kostnadsbesparande vid en sådan 
jämförelse och ansökan bifalles därför.

Bifall med begränsning
Zimulti  från Sanofi-Aventis är ett vikt-
reducerande läkemedel som innehål-
ler den aktiva substansen rimonabant. 
Sanofi-Aventis AB marknadsför även 
Acomplia (rimonabant). Zimulti är ett 
duplikat till Acomplia (samma tablett 
med ett annat namn). Läkemedelsför-
månsnämnden/TLV  utgår från att Lä-
kemedelsverket kommer att besluta att 
läkemedlen är utbytbara. 

Priset som företaget ansöker om för 
Zimulti är detsamma som för jämförba-
ra förpackningar av Acomplia. Acomplia 
har en begränsad subvention och sub-
ventioneras endast för behandling av 
feta patienter som har BMI över 35 kg/
kvadratmeter eller överviktiga patienter 
som har BMI över 28 kg/kvadratmeter 
och som samtidigt lider av diabetes typ 
2 eller höga blodfetter. 

Beslutet om Acomplia är även förenat 
med villkor. Sanofi-Aventis AB ska i all 
marknadsföring och information om lä-
kemedlet tydligt upplysa om de begräns-
ningar som gäller för förskrivning med 
subvention. Acomplia ingår i läkeme-
delsförmånerna längst till och med den 
31 december 2009. 

Läkemedelsförmånsnämnden/TLV  
bedömde att det fanns en ganska stor 
osäkerhet om behandlingseffekten av 
läkemedlet. Nämnden ansåg därför att 
frågan om subvention skulle omprövas 
om Acomplia visade sig ge en sämre be-
handlingseffekt än vad som kunde för-
väntas av de då tillgängliga uppgifterna. 
Subventionen begränsades först till den 
31 december 2008. Företaget ansökte 
senare om förlängning av tiden för re-
dovisningen av uppföljningsstudien. 
Läkemedelsförmånsnämnden ansåg att 
omständigheterna utgjorde skäl för att 
förlänga subventionen till den 31 decem-
ber 2009. 

Beslutet om subvention av Zimulti  ska 
vara förenat med samma begränsningar 
och villkor som gäller för Acomplia. 
 
Avslag
Tyverb från GlaxoSmithKline inne-
håller den aktiva substansen lapatinib. 
Tyverb är en tyrosinkinashämmare som 
hämmar human epidermal tillväxtfak-
torreceptor 1  och 2 (HER1 och HER2). 
Tyverb i kombination med cytostatiku-
met capecitabin (Xeloda), är indicerat 
för behandling av patienter med avan-
cerad eller metastaserad HER2-postitiv 
bröstcancer. Till skillnad från Herceptin 
och många cytostatika som ges som in-
fusion tas Tyverb och Xeloda i form av 
tabletter. 



86   pharma industry nr 5 –08

För att behandla med Tyverb enligt 
den godkända indikationen, ska sjukdo-
men ha fortskridit efter tidigare behand-
ling som måste ha innehållit Herceptin 
samt antracyklin och taxan, vilket är 
olika klasser av cytostatika. 

Tyverb har fått ett villkorligt godkän-
nande på ett år av den europeiska läke-
medelsmyndigheten EMEA på grund 
av att dokumentationen avseende läke-
medlets effekt är begränsad. Fram till i 
dag har Tyverb förskrivits på licens till 
cirka 50 patienter i Sverige. Det villkor-
liga godkännandet från EMEA innehål-
ler krav på att företaget ska utföra upp-
följande analyser av överlevnadsdata från 
studien som godkännandet grundas på 
(dec 2008).  

I den fas III-studie som ligger till 
grund för det villkorliga godkännandet 

har Tyverb i kombination med Xeloda 
jämförts med behandling enbart med 
Xeloda. Resultaten visar på fördröjd tid 
till sjukdomsprogression vid kombina-
tionsbehandling (6,3 månader) jämfört 
med behandling endast med Xeloda (4,2 
månader). När det gäller överlevnads-
vinst har en numerär skillnad observe-
rats mellan behandlingsgrupperna, men 
skillnaden är inte statistiskt signifikant. 
Företaget hävdar att kombinationsbe-
handling med Herceptin och cytostati-
ka är det enda relevanta jämförelsealter-
nativet till Tyverb i kombination med 
Xeloda. Enligt företaget är fortsatt Her-
ceptinbehandling vid sjukdomsprogress 
men med byte av cytostatika standard 
i Sverige. Företaget hänvisar bland an-
nat till en svensk intervjustudie utförd 
av IMS i juni 2008. Av intervjustudien 

framgår att majoriteten av de tillfrågade 
onkologklinikerna fortsätter med kom-
binationsbehandling med Herceptin vid 
progression på tidigare behandling inne-
fattande Herceptin. 

Företaget har även inkommit med en 
alternativ hälsoekonomisk analys där de 
jämför kombinationsbehandling med 
Tyverb och Xeloda med enbart Xeloda. 
I den beräkningen blir kostnaden per 
vunnet kvalitetsjusterat levnadsår 1,2 
miljoner kronor för behandling med Ty-
verb. Beräkningen grundas på effektdata 
från den kliniska studien där förlängd 
tid till progression visats för kombina-
tionsbehandling med Tyverb och Xelo-
da jämfört med behandling enbart med 
Xeloda. Också i denna analys har före-
taget antagit att förlängd tid till förvär-
rad sjukdom innebär förlängd överlev-
nad, vilket ännu inte belagts i någon 
klinisk studie.

Landstingens läkemedelsförmåns-
grupp har i ett yttrande förordat att Ty-
verb ska ingå i läkemedelsförmånerna. 
Gruppen har anfört:

Tyverb är ett läkemedel mot en all-
varlig sjukdom med behov av ytterliga-
re behandlingsalternativ. Effektmässigt 
skiljer sig inte läkemedlet från jämfö-
relsepreparatet. Prismässigt är Tyverb 
något billigare än nuvarande standard-
behandling.

Enligt kriterierna i 15 § ska ett läke-
medel inte subventioneras om det finns 
andra terapier som kan bedömas som vä-
sentligt mer ändamålsenliga.

Enligt kostnadseffektivitetsprincipen 
får ett läkemedel ingå i förmånerna om 
det begärda priset är rimligt i förhål-
lande till den marginalnytta det tillför, 
i förhållande till redan tillgängliga tera-
pier. TLV gör följande bedömning: Fö-
retaget har inte kunnat visa tillräck-
lig dokumentation om läkemedlets 
medicinska effekter som kan försva-
ra kostnaden. Ansökan avslås därför.

Besluten i sin helhet hittar ni på 
www.lfn.se 

Niclas Ahlberg
chefredaktör 



   pharma industry nr 5 08   87

Det har varit en del rörelser upp och ner under perio-
den. Bakom de största förändringarna ligger samman-
slagningar och köp av produkter. Som vanligt tackar 
vi IMS Health Sweden AB för att de levererat statis-
tiken till oss. 

Redaktionen 

På Terapiområdesnivå har inga förändringar i listan 
skett sedan förra rapporteringen.

På företagslistan har Schering-Plough tagit ett jät-
tekliv från 10:e till 4:e plats. Det är såklart köpet av 
Organon som ligger bakom denna förändring. I övrigt 
har Johnson & Johnson, Wyeth, Meda och Baxter 
tagit något kliv uppåt. Meda går som tåget. Även där 
ligger en del köp av produkter bland annat från Roche 
bakom klättringen. Ny på scenen är Biophausia som 
sparkar ut Merck Serono från sistaplatsen. Precis 
som i produkttopplistan är det tätt runt sista platserna 
så det är nog inte omöjligt att Merck Serono dyker 
upp igen.
 

Branschstatistik september 2008 MAT

I produkttopplistan har produkter på bokstaven A 
klarat sig signifikant bättre än andra produkter. Det 
kan vara något att tänka på. Atacand, Alvedon och 
Advate har tagit något steg upp, liksom Pulmicort, 
Risperdal, Plavix och Lantus. Lantus kom ju in som 
ny för två nummer sedan men försvann till förmån för 
Mabthera. Nu blev Mabthera utkickad igen men det 
kan mycket väl vara så att produkten dyker upp igen. 
Omeprazolprodukterna åker hiss ned i listan. Det har 
att göra med ett pågående priskrig. I antal doser räk-
nat ökar produkten med nästan 20 procent men när 
det är så billigt hjälper det inte för att hålla sin plats 
på listan.
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Den 3 september var det dags att återigen utröna vem som är läkeme-
delsindustrins okrönte golfkung eller -drottning. Vädret är ju en viktig 
faktor när det gäller golfspel som alla förstår. Efter första titten ut ge-
nom fönstret blev man en smula missmodig. Gråmulet och regn. Efter 
en titt på SMHI:s lokalprognos över Nykvarn tändes en smula hopp. 
Fram till klockan 12 skulle det regna men därefter skulle en skarp kant 
passera och efterföljas av sol och uppehåll. 

Det lät positivt men väderprognoser är ju inte direkt något som man 
sätter alltför stor tillit till. All heder åt SMHI denna gång dock. Det 
var verkligen en skarp kant som passerade. Klockan tolv spöregnade det 
så det forsade på greenerna. Tio över tolv slutade det och solen tittade 
fram. Det hann komma en hel del vatten så banan var en smula mjuk. 
Men hela ronden spelades sedan i fint väder. 

Det var den femte upplagan av PI-Invitational som spelades och det 
är kul att se att det är många som är med varje år. Även om golfen 
som sport är på tillbakagång har deltagarantalet i vår golftävling varit 
ganska konstant. 

Golfformen var som vanligt varierande bland deltagarna men en som 
verkligen lyckades pricka in en kanonrunda var Andreas Wallgren från 
Ipsen som fullständigt krossade banan med en 70 slagsrunda. Det vill 
säga två slag under banans par. Fullständig resultatlista och bilder från 
tillställningen följer. 

Förväntansfulla deltagare

Att ruffarna var 
tuffa fick bland 
annat Carl-
Magnus Sjödin 
erfara

Supersnabba jämna greener

Jan Sylvén med ett delikat läge

Jenny Wuori och 
Patrik Jansson åker flott 

Vädret på golfarnas sida
PI-Invitational 2008 

reportage
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Anders Nisell och Magnus 
Gisel njuter av solen

Inspel på 18e green

Mimmi Ekberg med ännu ett 
lyckat bunkerslag

Tommy Sederlin (Mannen som gick för långt) 
Mimmi Ekberg och Håkan Strandberg

Tävlingsledaren 
Patrik Gustavsson

Slingrande sällskap 
i ruffen

Niclas Ahlbergs inte helt perfekta sving

Jonas Lobenius kyler av 
sig med en kall lättöl
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Anders Öhlén kom på en 
hedrande tredjeplats

Olov Hertz Närmast hål 7

Bäste spelande sponsor 
Ulf Jansson, Läkartidningen

Göran 
Fält 
frossar i 
Sushi 
hos 
Jenseus

Lite mat är gott efter 
en hård dag på banan

Charlotte Wickström 
blev bästa dam i 
fältet

Andreas Wallgren, 
en värdig vinnare

Tommy Nilsson  

Per Kulenius kom 
på en fin andraplats

En nöjd Lars 
Martin efter 
ännu ett fan-
tastiskt slag

PI-Invitational 2008 
reportage



Vi kan erbjuda dig med erfarenhet av försäljning, marknadsföring eller 
klinisk prövning, arbete som konsult med en fast anställning hos Adecco. 
Vi kan också hjälpa dig till en fast anställning hos någon av våra kunder.

Vi har ett brett kontaktnät och kan hitta intressanta och utmanande 
uppdrag som matchar din kompetens – i Sverige och utomlands. Bland 
våra uppdragsgivare finns flera av de globala läkemedels-, medicinteknik- 
och biotechföretagen samt mindre företag inom dessa branscher där 
tillväxtpotentialen är stor.

Medical & Science är ett av Adeccos specialistkontor. Vi som jobbar 
inom Science har både medicinsk kunskap och lång erfarenhet från 
läkemedelsbranschen.

För mer information är du varmt välkommen att kontakta oss!
Emma Karlberg och Pontus Torstensson
tel 08-598 983 40 eller
lifescience@adecco.se

Besök även vår hemsida adecco.se/medical

Är du rätt person på fel plats?
– Då är det dags att byta jobb

Adecco är världens största HR-partner inom rekrytering, bemanning och konsulttjänster. I Sverige 
har vi ca 50 kontor och 5000 anställda. Adeccos globala huvudkontor ligger i Schweiz och den 
totala omsättningen ligger på ca SEK 196 miljarder. Vi sysselsätter runt 700 000 personer varje dag 
och ger ca 3 miljoner människor jobb under ett år. Adecco är ett auktoriserat bemanningsföretag. adecco.se/medical
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Vill du vara med och bygga Sveriges  
modigaste läkemedelsföretag?

www.schering-plough.se

Har du mod att pröva nya vägar, driv att ta initiativ 
och ligga steget före? Är du också lyhörd och ser en 
utmaning i att bidra till dina kunders, kollegors och 
din egen framgång? 
 
Då är du kanske den som vi söker!

Produktspecialister 
Är du LIF-utbildad och har tidigare erfarenhet av 
försäljning och marknadsföring? Nu söker vi åtta 
erfarna Produktspecialister inom olika terapiområden 
främst i Stockholm, Malmö och i Mellansverige. 

Senior Accountant
Vill du ingå i ett team där du ansvarar/utför den 
löpande redovisningen, faktureringen och momsre-
dovisningen? 

Marknadsassistent 
Trivs du som en serviceorienterad organisatör av 
kund- och marknadsföringsaktiviteter?

Web & e-business associate
Är du en kreativ projektledare med erfarenhet av 
Internet som marknadsföringskanal?

Inköpare
Vill du vara med och utveckla en ny tjänst på vår 
inköpsfunktion? Du kommer att arbeta med strate-
giska och operativa frågor samt driva förbättrings- 
och utvecklingsprojekt gällande inköpsprocesser.

Schering-Plough är ett forskningsintensivt 
globalt läkemedelsföretag. Genom egen 
biofarmaceutisk forskning och tillsammans 
med samarbetspartners utvecklar vi framstå-
ende behandlingar som bidrar till att rädda 
liv och förbättra människors livskvalitet runt 
om i världen. 

I Sverige är vi 200 medarbetare och sett 
till försäljning är vi Sveriges femte största 
läkemedelsföretag.
 
To earn trust, every day är vår drivkraft och 
vill du vara med och jobba för att  
Schering-Plough ska bli det ledande och 
modigaste företaget i branschen så vill vi 
gärna ha med dig på resan!

Dessa rekryteringar gör vi i samarbete med Propell och 
för mer information om tjänsterna besök www.propell.
se eller www.schering-plough.se
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Vii skickar sedan en tid ut ett veckovis mail med de platsannonser som lagts ut på vår webbplats. 
Detta för att ytterligare öka effekten av er annons. Vi har nu med andra ord Tidningen, Webben och e-posten 
som platsannonsforum.  I tidningsannonspriset ingår allt. 

Därför är det nu ännu bättre att platsannonsera på  
www.pharma-industry.se



Försäljning 

Relationer 

Samarbete 

Resultat

www.jenseus-consulting.se



We reveal the insight within.

INTELLIGENCE.
APPLIED.

What IMS does for its clients is a revelation. 

If you think the IMS name just stands for data, think again. Lately we’ve also been making quite a name 
for ourselves in Evidence-based ConsultingSM for the global healthcare market.

Now you can leverage the expertise of our specialized consultants–over 1400 worldwide–who apply 
leading-edge analytics to shape information assets into valued business solutions.

Our unique combination of capabilities can support your decisions on commercial effectiveness, product 
and portfolio strategy, and market access.

So the next time you’re thinking, find out what we’re thinking.

Contact Tommie Johansson at 08-508 811 397 or email tjohansson@se.imshealth.com 

© 2008 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved.
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