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På spaning i Göteborg
Efter två dagar på rikstämman i Göteborg börjar man få en känsla för 
vartåt det lutar. Det är så tydligt att det är dom som förberett sig bäst 
som är mest nöjda med resultatet, med andra ord är det som vanligt.  
Eftersom vi har en fot i onkologin finns det en stor risk för en viss snedvrid-
ning i omdömet – men ändå. Återigen har man visat att ett företagsöverskri-
dande arbete och nära samarbete med specialistföreningen kan resultera i 
möten där åtminstone en tredjedel av målgruppen varit på plats. Ett väl orga-
niserat område och fika/lunch i utställningsområdet gjorde så vitt vi vet alla 
utställarna där nöjda. 

Liknande samarbeten har förekommit inom dermatologin och reumatolo-
gin. Där var man nöjda med samarbetet inför riksstämman men ett antal onö-
diga missar i placering och monterbyggen ledde till betyget inte helt perfekt. 
Övriga företag som stod utanför specialistområden berättar om en viss käns-
la av ödslighet blandat med ett och annat bra möte som ändå räddat situa-
tionen. 

I PI-Village var vi mer än nöjda. Vi hade fler utställare än på länge och fullt 
med besökare som inte stressade ut till sina montrar eftersom det där var 
tunt med läkare.

Det är lätt att känna sig som en repig gammal grammofonskiva eftersom 
intrycken från de senaste årens riksstämmor är ganska samstämmiga. Det 
går otvivelaktigt åt ett enda håll – antalet besökare minskar. Enligt uppgift 
fick inte läkare från vare sig Stockholm eller Skåne som inte hade egna pre-
sentationer lämna klinikerna för att besöka riksstämman. Om inte Läkarsäll-
skapet tar utvecklingen på allvar och ser till att läkarna bereds möjlighet att 
ta del av riksstämman så går den nog en säker död till mötes. Kanske inte de 
närmaste åren men inom fem år. Det kan ju inte vara någon raketvetenskap 
att organisera klinikens arbete så att läkarna kan turas om att åka iväg åtmins-
tone någon dag. Dessutom har man från Läkarsällskapets sida arrangerat en 
specialföreläsning ”Global Health in a new world” på Scandinavium under 
fredagen mellan 12:30 – 17:00. Man ordnar alltså ett möte utanför stämman 
och utan respekt för de utställare som betalat för att träffa läkarna. Med den 
avsaknaden av respekt för de som finansierar kalaset skulle jag ha svårt att 
ställa upp igen.

le
da

re

Niclas Ahlberg
chefredaktör Pharma Industry
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Vaccin mot HPV ska erbjudas flickor     
i årskurs 5 och 6

Från och med 1 januari 2010 måste skol-
hälsovården erbjuda vaccin mot humant 
pappilomvirus (HVP) till flickor i årskurs 
5 och 6. På längre sikt innebär det att ett 
hundratal kvinnor om året räddas från att 
dö i livmoderhalscancer. 

Humant papillomvirus är ett virus som 
sprids genom sexuella kontakter och som 
ger en ökad risk att drabbas av livmoder-
halscancer. Det innebär därför stora häl-
sovinster att vaccinera mot HPV. Allmän 
vaccinering av flickor är en förebyggande 
insats som tillsammans med det redan eta-
blerade screeningprogrammet kan rädda 
ytterligare ett hundratal kvinnor från att dö i 
livmoderhalscancer varje år. Det uppväger 
de stora kostnaderna för vaccinet. Soci-
alstyrelsen föreskriver därför att skolhäl-
sovården ska erbjuda HPV-vaccin till alla 
flickor i årskurs 5–6 (flickor födda 1999 
eller senare). (Källa: Socialstyrelsen.)

Björn Larsson ny marknadschef          
på Mentice

Mentice AB i Göteborg, en ledande ut-
vecklare av medicinska simulatorer, med-
delar att man anställt Björn Larsson som 
global marknadschef. Larsson, som har 
en bakgrund från AstraZeneca, Astra Tech 
med flera, kommer att ha ett övergripan-
de ansvar för bolagets globala marknads-
insatser.

Björn Larsson har över 15 års erfarenhet 
av försäljning och marknadsföring inom 
områdena medicin och medicinteknik och 
är specialiserad inom ämnen som kardio-
logi, stroke och centrala nervsystemets 
sjukdomar (CNS). Tidigare har Björn Lars-
son haft ledarroller inom välrenommerade 
företag som AstraZeneca, Novo Nordisk, 
Medtronic och Astra Tech. Björn Larsson 
har en masterexamen i Mechanical Engi-
neering från Chalmers Tekniska Högskola. 
(Källa: Mentice.)

notiser och pressklipp

Charlotte Ahlgren 

Medeonchef blir vicedirektör i                   
Medicon Valley Alliance

Charlotte Ahlgren, nuvarande verkställande 
direktör i Medeon Science Park, blir i början av 
2009 ny vicedirektör i Medicon Valley Alliance. 
utöver uppgiften som vicedirektör blir Charlotte 
Ahlgren också högsta ansvarig för Medicon Val-
ley Alliances globaliseringsprogram – Medicon 
Valley Life Science Ambassador Programme. 
Charlotte Ahlgren har 20 års erfarenhet från det 
privata näringslivet, där hon arbetat med före-

tagsledning och marknadsföring inom medicin-
teknik och informationsteknologi, både nationellt och internationellt. Char-
lotte Ahlgren är ursprungligen utbildad civilekonom vid Lunds universitet. 
Hon ersätter Stina Gestrelius. (Källa: Medeon.)

Ny forskningschef för AstraZeneca Development

Anders Ekblom blir ny forskningschef för AstraZeneca Development. 
Han efterträder john Patterson, som går i pension i mars 2009. Anders 
Ekblom börjar den 1 januari och får titeln Executive Vice President, Deve-
lopment. Han kommer från samma datum också att ingå i AstraZenecas 
koncernledning.

Anders Ekblom tar över ansvaret för forskningsorganisationen Deve-
lopment i slutet av januari när john Patterson lämnar det operationella 
arbetet. Anders Ekblom kom till Astra 1993 från Karolinska Institutet och 
Karolinska sjukhuset i Stockholm, där han arbetade som föreläsare/lärare 
och chef för avdelningen Perianestesi. 

Inom AstraZeneca har han haft en rad olika befattningar och övertog 
nyligen ansvaret för Global Clinical Development, den största funktionen 
inom forskning och utveckling, med verksamhet inom läkemedelsutveck-
ling och produktutveckling. (Källa: AstraZeneca.)

Proffice Life Science får ny konsult

johan Östman har börjat som rekryteringskon-
sult hos Proffice Life Science i uppsala. johan 
har cirka tio års erfarenhet av forskning inom Life 
Science. Han har disputerat i molekylärbiologi på 
umeå universitet och kommer närmast från Queen 
Mary university of London där han under tre år arbe-
tade med smärtforskning.(Källa: Proffice.)

Björn Larsson

johan Östman

Chris Viehbacher tillträder som koncernchef

Sanofi-aventis meddelar att Chris Viehbacher 
har tillträtt som koncernchef för sanofi-aventis-
gruppen.

Chris Viehbacher är född 26 mars 1960, har både 
tyskt och kanadensiskt medborgarskap.  Han har 
en examen från Queens university (Ontario - 
Kanada) och är auktoriserad revisor.  Efter att 
ha börjat sin karriär på Price Waterhouse Coo-
pers, tillbringade han större delen av sitt yrkesliv 
(1988-2008) i Wellcome grupp, GlaxoWellcome 
och sedan GlaxoSmithKline (GSK) där han för-
värvat bred internationell erfarenhet i olika posi-
tioner runt om i Europa (Tyskland, Frankrike och 
Storbritannien) samt i uSA och Kanada. I sin 
senaste position, var Chris Viehbacher ordföran-
de, Pharmaceutical Operations North America, 
vice ordförande för Portfolio Management Board 
där strategiska beslut fattades för Fou inom 
GSK, samt ledamot i styrelsen. 

Chris Viehbacher
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notiser och pressklipp

GSK köper Alvedon och Nezeril av 
AstraZeneca

GlaxoSmithKline ska köpa ett antal av 
AstraZenecas största receptfria produkter. 
Det är en del i GSK:s strävan att expande-
ra inom consumer healthcare och att öka 
sin närvaro globalt.

Enligt överenskommelsen kommer Glaxo 
SmithKline att förvärva AZ Tika, som är 
helägt av AstraZeneca, för 1 770 miljo-
ner kronor. AZ Tikas portfölj består bland 
annat av marknadsledande produkter som 
Alvedon, Minifom och Nezeril/Nasin. För-
säljningen för produktportföljen under 
2007 var cirka 335 miljoner kronor. Affä-
ren kräver godkännande av den svenska 
konkurrensmyndigheten. (Källa: GSK)

Prostagard först ut som godkänt   
växtbaserat läkemedel

Det första växtbaserade naturläkemedlet 
som ansökt om omklassificiering är nu 
godkänt av Läkemedelsverket. Det blev 
Prostagard som används vid prostatabe-
svär. 

Godartad prostataförstoring är en av de 
vanligaste folksjukdomarna i Sverige, fler 
än hälften av alla män drabbas. Prosta-
gard är ett växtbaserat läkemedel som 
används för att lindra symptomen vid god-
artad prostataförstoring. Dessa symptom 
kan vara till exempel täta urinträngningar 
och/eller nattliga sådana. Prostagard är 
nu godkänt som växtbaserat läkemedel 
för att lindra dessa besvär. 
(Källa: Biona Pharmaceuticals.)

Årets bästa bipacksedel korad

I samband med årets Läkemedels-
kongress 10 – 12 november utsågs 
för tredje gången Årets bästa bipack-
sedel. I år hade 136 bipacksedlar för 
receptfria läkemedel granskats efter 
ett skattningsschema med hänsyn 
till begriplighet, textstorlek, layout 
och papperskvalitet. 

Årets vinnare blev Loratadin San-
doz, tablett mot allergi. Motiveringen 
löd: Bipacksedeln för Loratadin San-
doz 10 mg har ett för patienten lätt-
läst språk med mycket information i 
stor stil och läsvänligt typsnitt. Ytan 
är välutnyttjad och har gett utrym-
me för luft mellan stycken. Pappers-
tjockleken är tillräcklig för att förhin-
dra genomslag av baksidestexten.
(Källa: Läkemedelsakademien)

Prioritering tema för Läkemedelsriksdagen 

Läkemedelsriksdagen anordnas av Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, 
Statens beredning för medicins utvärdering (SBu) och Tandvårds- och 
läkemedelsförmånsverket (TLV). 

Temat för riksdagen som hålls den 22 januari 2009 är: Hur prioritera 
åtgärder inom läkemedelsbehandling och läkemedelsanvändning?

Vid Läkemedelsriksdagen medverkar bland annat socialministern 
och generaldirektörerna för Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, TVL och 
SBu. Speciellt inbjuden talare är Sir Michael Rawlins, ordförande i Natio-
nal Institute for Health and Clinical Excellence, (NICE) i Storbritannien. 

Riksdagen äger rum i Stockholm. Program och anmälan via www.
lakemedelsakademin.se. 

Målgrupper är personal inom hälso- och sjukvård, apotek, läkeme-
delsföretag, beslutsfattare inom kommuner och landsting, hälsoekono-
mer samt patientföreningar. 
(Källa: Läkemedelsakademien.) 

Lanzo i högkostnadsskyddet              
– beslut i kammarrätten

Smälttabletten Lanzo ska ingå i läke-
medelsförmånerna utan begränsning, 
enligt ett beslut i kammarrätten i Stock-
holm. Det innebär att tusentals patienter 
även i fortsättningen kan få behandling 
med smälttabletten Lanzo. 

Förra året beslutade länsrätten i 
Stockholm att Lanzo munsönderfallande tablett 15 och 30 mg ska ingå i 
läkemedelsförmånen utan begränsning. Beslutet överklagades av Tand-
vårds- och läkemedelsförmånsverket till kammarrätten i Stockholm. Nu 
har kammarrätten meddelat att den inte prövar ärendet, vilket är ett vik-
tigt beslut för tusentals patienter i Sverige. Det innebär att patienterna 
även i fortsättningen kan få smälttabletten Lanzo på recept inom ramen 
för högkostnadsskyddet. (Källa: Wyeth)

Åsa Mollén, produktchef för recept-
fria läkemedel på Sandoz, tar emot 
priset för årets bästa bipacksedel på 
Läkemedelskongressen.
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Amgen lanserar forskningsprogram för studenter i Europa

Amgen Foundation lanserar ett tvåårigt forskningsprogram för studen-
ter i Europa till ett totalt värde av 2,5 miljoner dollar, det vill säga nära 
20 miljoner svenska kronor.

Med ett praktiskt inriktat naturvetenskapligt forskningsprogram i Europa 
uppgår Amgen Foundations totala bistånd till Amgen Scholars till 27,5 
miljoner dollar eller 220 miljoner kronor.

Programmet genomförs i samarbete med universitet i Cambridge i 
Storbritannien, Karolinska Institutet i Sverige och Ludwig-Maximilians-
universität i München, Tyskland. Amgen Scholars europé är ett tvåårigt 
program som ska ge över 100 utvalda studenter från hela Europa tillfälle 
att delta i en forskningspraktik under en sommar och få handledning av 
toppforskare vid tre universitet av världsklass. 

I programmets första fas som sträcker sig till slutet av 2010, kommer 
vart och ett av de tre universiteten vara värdar för forskningsprogram-
met, där utvalda studenter från college och universitet över hela Europa 
deltar. Cambridge kommer också att fungera som europeiskt huvudsä-
te för programmet. utöver värdskapet för det första europeiska Amgen 
Scholars-symposiet i september 2009, kommer Cambridge att spela en 
ledande roll vad gäller koordinering, teknisk översikt och uppsökande 
verksamhet för programmet. (Källa: Amgen)

Lokalbedövning godkänd 
för spädbarn kan minska 
användning av morfin

Narop, ett långverkande smärt-
lindrande injektionsvätska som 
används i samband med ope-
rationer, kan nu även använ-
das till nyfödda och späd-
barn. Det har Läkemedelsver-
ket beslutat. 

– Det finns ett medicinskt 
behov av effektiv och säker behandling av postoperativ smärta hos 
nyfödda, spädbarn och äldre barn, säger Lars Larsson, barnanestesi-
olog vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg. Om 
dessa patienter kan få lokalbedövning innebär det att vi kan minska 
användningen av morfin och andra liknande preparat. Det i sin tur mins-
kar risken för biverkningar som illamående, kräkningar och förlängd 
påverkan av narkosmedel. 

Den utökade indikationen för Narop innebär att även barn under ett 
år får tillgång till ett långverkande lokalbedövningsmedel med låg grad 
av motorisk blockering. Därmed minimeras risken för att barnet inte ska 
kunna röra sina ben direkt efter operationen. 

AstraZeneca inviger nytt forskningslaboratorium i Mölndal  

AstraZeneca har investerat 285 miljoner kronor i ett nytt forskningslabo-
ratorium i Mölndal. Den högteknologiska anläggningen ska användas för 
att studera metabolism och farmakokinetik som är ett viktigt led i läkeme-
delsforskningen. Dessa studier förser läkemedelsprojekten med avgö-
rande information för både tidig och sen utvecklingsfas. 

Metabolism och farmakokinetik berättar vad kroppen gör med läke-
medlet – hur det absorberas, fördelas, bryts ned och utsöndras. Detta 
ger viktig information för att kunna ta reda på var och hur effekt och 
biverkningar sker och hur länge de varar. (Källa: AstraZeneca)

notiser och pressklipp

Unikt test från svenskt företag       
upptäcker reumatism

Ett test som snabbt visar förekomsten av 
ledgångsreumatism, har tagits fram av 
Medeon-företaget Euro-Diagnostica. Tes-
tet heter CCPoint och kommer att mark-
nadsföras i Skandinavien av ett annat 
Medeon-företag – Rubin Medical. 

Drygt 60 miljoner människor lider av led-
gångsreumatism, så kallad reumatisk 
artrit. Sjukdomen förkortar ett liv med 
upp till 15 år och efter 5 år har 30 pro-
cent av de drabbade tvingats sluta arbe-
ta. Men sjukdomen kan behandlas effek-
tivt om läkaren lyckas ställa en tidig diag-
nos. Men med hjälp av testet CCPoint 
kan man ställa en mycket tidig diagnos. 
Testet har tagits fram av Euro-Diagnosti-
ca och ska marknadsföras i Skandinavien 
av Rubin Medical. Båda företagen ingår i 
Medeon. 

Euro-Diagnostica är marknadsledande 
inom sitt område och först i världen med 
att lansera detta snabbtest som ger ett 
säkert svar inom 10 minuter om patienten 
har ledgångsreumatism eller inte, långt 
före symptomen på sjukdomen börjar 
visa sig. 

Testet kan enkelt och säkert utföras på 
vårdcentraler och läkarmottagningar vil-
ket innebär att läkaren kan ställa en snabb 
och adekvat diagnos och därmed sätta 
in relevant vidareutredning eller behand-
ling. Vid en tidig diagnos kan patienten 
ofta behandlas effektivt innan det uppstår 
bestående skador på leder och muskler. 
Målet är att testet inom kort ska registre-
ras hos det amerikanska läkemedelsver-
ket, FDA. (Källa: Medeon Science Park.)

God Jul
och

Gott Nytt År!
Önskar 

Pi redaktionen
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Hovrätten dömer friade läkare för mutbrott

Enig hovrätt ändrar tingsrättens friande dom mot två läkare vid ett sjuk-
hus genom att döma dem för mutbrott men fastställer tingsrättens friande 
dom mot övriga åtalade.  

År 2003 genomförde anställda vid en vårdenhet på ett sjukhus i jönkö-
ping en personalresa till Prag. Delar av kostnaden för resan betalades av 
ett läkemedels- och implantatföretag som var leverantörer till landstinget. 
Bidragen lämnades sedan företagen hade blivit kontaktade av anställda 
vid vårdenheten och bett om bidrag till resan. En av de nu dömda läkar-
na tjänstgjorde som verksamhetschef för den aktuella kliniken och deltog 
inte i resan. Den andra läkaren och ytterligare ett 40-tal anställda deltog 
i resan.

Hovrätten dömer verksamhetschefen för mutbrott till 60 dagsböter på 
grund av att han som chef för kliniken hade beslutat att leverantörsföre-
tag skulle bli kontaktade av underlydande personal för att be om bidrag till 
resan med sammanlagt 20 000 kronor. Den andra läkaren döms för mut-
brott till 30 dagsböter på grund av att han kontaktat ett läkemedelsföre-
tag och bett det lämna ett bidrag på 5 000 kronor. 

Tre företrädare för leverantörsföretagen frikänns. Visserligen måste de 
enligt hovrättens mening ha insett att det fanns en klar risk att resan var 
sådan att det inte var tillbörligt att lämna bidrag. Hovrätten anser emeller-
tid att det inte är utrett att de insett hur det verkligen förhöll sig med det, 
varför de inte kan dömas för brott. (Källa: Göta hovrätt)

notiser och pressklipp

Anmäl dig du också till ett veckovis platsannonsmail på 
www.pharmaindustry.se

Vi skickar sedan en tid ut ett veckovis mail med de platsannonser som lagts ut på vår webbplats. 
Detta för att du inte ska missa om drömjobbet helt plötsligt dyker upp. Det är förstås också ett bra sätt att hålla 
koll på vad konkurrenterna gör.  Gå in på www.pharma-industry.se och fyll i formuläret.

600 har anmält sig!

Konventionella antipsykotiska läkemedel är förenade med ökad 
dödlighet hos äldre dementa patienter

Vid ordination av neuroleptika till äldre dementa patienter ska stor res-
triktivitet råda. Det gäller förskrivning av såväl äldre som nyare neurolep-
tika.

Det är känt att de så kallade atypiska neuroleptika är förenade med 
en ökad risk för död hos patienter med demenssjukdom. Den europeis-
ka läkemedelsmyndigheten (EMEA) har nu utrett konventionella antipsy-
kotiska läkemedel, och bedömer att även dessa är förenade med risk för 
ökad dödlighet i denna patientgrupp. EMEA uppmanar nu förskrivare till 
stor restriktivitet vid ordination av neuroleptika, såväl äldre som nyare, till 
äldre dementa patienter. Läkemedelsverket har i en rekommendation från 
2008 gjort samma bedömning (se länk till höger: ”Läkemedelsbehandling 
och bemötande vid Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens-
sjukdom – BPSD”).

EMEA har också beslutat att införa en varning i produktinformationen 
för samtliga konventionella neuroleptika, liknande den som redan finns för 
atypiska neuroleptika.

De konventionella antipsykotiska läkemedlen lanserades på 1950-talet 
och på den svenska marknaden finns bland annat haloperidol, fluphenazi-
ne och perphenazine. Det är inte fastställt att konventionella antipsykotiska 
läkemedlen är förenade med en större risk än de nyare atypiska, eller att 
något visst preparat är mer riskfyllt än ett annat. (Källa:Läkemdelsverket)

Sanofi Pasteur MSD tar hem 
”Guldreceptet” för andra gången

Annons för vaccination mot influensa 
är årets mest trovärdiga, enligt Dagens 
Medicin

Den annons från Sanofi Pasteur MSD 
som uppmanar till vaccination mot influ-
ensa, är årets mest trovärdiga annons 
inom läkemedelsbranschen.  Det anser 
tidningen Dagens Medicin, som vid 
Riksstämman i Göteborg i dag tilldelar 
annonsen Årets Guldrecept.  Bedöm-
ningen har gjorts av tidningens läsare.

Det är ett mycket uppmuntrande pris. 
Vår annons utgick från rubriken ”Till-
sammans kan vi” och syftade på det 
gemensamma ansvar alla inblandade 
har att öka vaccinationstäckningen i 
Sverige. Det är dels ett ansvar hos vår-
den att se till att vaccinera högriskgrup-
per mot influensa och berätta att vacci-
nation är viktigt, dels ett ansvar hos oss 
som leverantör att se till att det finns till-
räckligt med vaccin, säger Erika Nor-
berg, public market manager på Sanofi 
Pasteur MSD.
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ledarskap

Det är inte alltid lätt att bedöma personen 
bakom den arbetssökande kandidaten. Två män-
niskor ser inte nödvändigtvis samma sak och 
ofta är bedömningen färgad av den som gör 
den. Därför är det bra med en ”second opinion” 
av någon utanför den egna organisationen,   
skriver ledarskapskonsulterna Gunilla Andersson 
och Kajsa Heinerwall. 

Hur kan vi bedöma andra rätt och rättvist? Är det 
möjligt? 

Det är viktigt att ha klart för sig att vi gör varje 
bedömning med färgade glasögon. Den är färgad av vem vi är, 
våra upplevelser, utbildning och erfarenheter – både positiva 
och negativa – i vårt liv och arbetsliv så här långt. Det inne-
bär sålunda att två människor inte nödvändigtvis bedömer 
en kandidat likadant. 

Vi ska också ha klart för oss att en bedömning inte kan 
vara hela sanningen, då den till viss del också kan säga en 
del om den som bedömer. Kunskapen om detta gör att flera 
företag i dag anlitar konsulter för att genom så kallad second 

Second       opinion
– en metod vid 
rekrytering och urval
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opinion kvalitetssäkra sin bedömning av kandidater till en 
viss position. 

Det gäller att i möjligaste mån ta av sig sina ”glasögon” 
och så neutralt som möjligt göra en bedömning.  

Tydlig kravprofil behövs
För att kunna göra en second opinion krävs att det finns 
en väl utarbetad kravprofil där det tydligt framgår vilken 
utbildningsnivå och vilka erfarenheter kandidaterna ska ha, 
men också vilka kompetenser eller egenskaper som är vikti-
gast. Dessa måste vara definierade, så att alla bedömare har 
en gemensam syn på vad kompetenserna eller egenskaperna 
står för.

Utifrån kravprofilen utarbetas sedan en intervjuguide med 
frågor kopplade till kravprofilen. Frågorna skall utformas så 
att de konsekvent ger oss information om vad kandidaten har 
åstadkommit tidigare i sin karriär. På så sätt kan en prognos 
ställas om framtida prestationer och även en bedömning av 
hur väl kandidaten använder sina egenskaper och kompe-
tenser. 

Det finns olika typer av metoder att använda när intervju-
erna genomförs. Bland annat den så kallade STAR-tekniken. 
STAR står för situation, task (uppgift), action (åtgärder) och 
resultat. Det innebär att man ber kandidaten beskriva en si-
tuation, kopplad till den egenskap eller kompetens man vill 
undersöka, vilken hans/hennes uppgift var, vad han/hon vid-
tog för åtgärder och vad resultatet blev.

Second       opinion

”För att kunna göra en 
second opinion krävs att 
det finns en väl utarbetad 
kravprofil.”
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Som ett bra komplement vid second opinion kan man 
använda personlighetstester. Det finns ett flertal olika vari-
anter. De två vi rekommenderar är OPQ och Hjulet. Dessa 
tester är så kallade självskattningsinstrument, det vill säga 
resultatet bygger på kandidatens egna svar. 

Det är en stor fördel med att använda den här typen av 
tester som underlag till intervjuerna. Dessa blir betydligt 
mycket djupare och ofta resulterar testet i synnerligen bra 
diskussioner om personernas styrkor och svagheter eller ut-
vecklingsområden. Som avslutning bör kandidaten få en 
sammanfattning av resultatet av testerna och av diskussio-
nerna man haft under intervjun.

OPQ32 (occupational personality questionnaire) är ett 
personlighetsformulär för användning i arbetslivet. Det ger 
en djupgående information om 32 personliga egenskaper 
som bedöms vara viktigast i yrkeslivet. I rapporten är de 
32 egenskaperna grupperade i tre områden: relationer, tan-
kesätt och emotioner. Teoribasen för OPQ är ”the big five” 
eller på svenska femfaktormodellen. Normgruppen som det 
individuella resultatet jämförs med är chefer och specialister 
verksamma i Sverige. 

1984 lanserades den första versionen av OPQ och i dag 
anses det vara ett av världens mest använda personlighets-
formulär. OPQ32 finns på ett 30-tal språk. 

Testet kan göras på nätet och kandidaterna får ta ställ-
ning till en rad påståenden. Resultatet går intervjuare och 
kandidat igenom tillsammans och kandidaten ges möjlighet 
att kommentera sitt resultat.

Hjulet-metoden är underlag till analys av individer och 
grupper. Till skillnad från andra metoder använder det ett 
så kallat öppet frågeformulär. 

Genom Hjulet får man en analys och ett underlag för 
diskussion kring vad som döljer sig bakom olika attityder 
och värderingar och metoden visar hur olika människor 
hanterar och anpassar sig till olika situationer. Den fångar 
också vad som driver varje människa och ger en klar bild 
av starka och svaga sidor och visar utvecklingspotentialen i 
förhållande till omgivningens krav.

Det är inte ovanligt att samma situation kan tolkas helt 
olika av olika personer.

Lite förenklat brukar man säga att denna tolkning inne-
håller tre olika nivåer: Tänka – Känna – Göra. På vilket 
sätt dessa tre samverkar bestämmer hur vi agerar i en si-
tuation.

Med hjälp av Hjulet erhålls underlag för diskussion kring 
hur/om olika individer förstår vad de ska göra, hur motivera-
de de är och med vilken kraft de agerar i olika situationer.

Återkoppling till chefen
Man bör av konsulten få en muntlig återkoppling till den 
ansvarige chefen. Ofta är konsulten även med och leder dis-
kussioner under så kallade bedömningsmöten. Det vill säga 
möten där alla som deltagit i intervjuerna delar med sig av 

sina intryck. Konsulten gör då en bedömning av kandida-
terna utifrån kravprofilen samtidigt som vi bedömer vem 
som allra bäst förutses kunna klara av arbetet.

Konsultens uppgift är att genom en second opinion 
bringa klarhet i hur kandidaten agerar och bidrar i oli-
ka arbetssituationer som är relevanta för befattningen och 
kravprofilen. 

Gunilla Andersson 
ledarskapskonsult, Almitra

gunilla.andersson@almitra.se

Kajsa Heinerwall
ledarskapskonsult, Kajsa Heinerwall AB

kajsa@heinerwall.com 

”Som ett bra komplement vid second opinion kan man 
använda personlighetstester.”

Läs mer om rekrytering och tester 

Kompetensbaserad personalstrategi av Malin Lindelöw 
och Arbetsanalys och personbedömning av Kahlke och 
Schmidt är de två bästa böckerna på svenska inom områ-
det rekrytering. 

Konsten att bedöma människor av Kjell Ekstam är en lite 
annorlunda och mycket tänkvärd bok som handlar rent    
allmänt om hur vi bedömer andra människor.

Arbetspsykologisk testning av Hunter Mabon är en nöd-
vändighet om man ska lära sig mer om tester i arbetslivet.

Förberedelse för chefen

Det här bör du som chef tänka på om du ska använda  
konsulter för second opinion:

•   Ha en detaljerad kravprofil som underlag i rekryteringen.
•   Fundera på om det är speciella frågeställningar som du 

vill ha hjälp att bedöma.
•   Fråga konsulterna vilken metod de använder när de  

intervjuar.
•  Fråga vilka tester konsulterna använder och säkerställ att 

det är väl etablerade tester.
•  Fråga på vilket sätt återkopplingen kommer att ske.

ledarskap
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politik

Uppmärksammad kampanj 

MoT oLAGLIG 
LäKEMEDELS-
HANDEL

Vinterkräksjuka på dagis? Vi har rea på vaccin! 
Läkemedelsverkets informationskampanj om 
farorna med att köpa olagliga läkemedel 
har under hösten fått stor uppmärksamhet. 
Kampanjen kommer att pågå i två år och är 
en viktig del i Läkemedelsverkets fortsatta 
kamp mot den olagliga läkemedelshandeln.

Smärtlindrande
Här hittar du nätets bredaste utbud av 
smärtstillande! Vi har läkemedel för alla 
typer av värk, direkt från tillverkaren 
utan några mellanhänder. Prisexempel: 
Aztofen, pris per förpackning: NU 349:- 

DU SPAR 289:-

Sömn
Svårt att somna? Och svårt att få 
läkaren att skriva ut recept? Beställ 
de sömnmedel du vill ha direkt från 
oss istället. Just nu har vi dessutom 
extrapris på sömnmedlet Hypnosan, 
pris per förp: NU 249:- DU SPAR 379:-

Potens
Köp din potensmedicin utan jobbiga 
läkarsamtal. Vi levererar direkt hem i 
brevlådan, enkelt, bekvämt och diskret. 
Välkommen med din beställ ning! Pris-
exempel: Vanigra, pris per förpackning: 
NU 599:- DU SPAR 345:-

Antidepressivt
Bota depressionen på egen hand! Gör 
vårt enkla självtest och se vilken medi-
cin som passar dig. Redan det låga 
priset borde få dig att se ljusare på till-
varon! Prisexempel: Betacomplix, pris 
per förp: NU 599:- DU SPAR 300:-

Penicillin & antibiotika
Få barnen friska snabbare! Köp peni-
cillin mot dagisbacillerna utan vänte-
tid hos din doktor. Just nu nalle på 
köpet! (gäller så långt lagret räcker). 
Prisexempel: Antacilex, pris per förp: 
NU 579:-  DU SPAR 329:-

Gå ner i vikt!
Gå ner i vikt snabbt, enkelt och effektivt! 
Vi har egen tillverkning av alla kända 
bantningspreparat. Samma medicin, 
lägre pris! Prisexempel: Xaniform, pris 
per förp: NU 229:- DU SPAR 349:-

Hjärta-kärl
Spara pengar på hjärtmedicin! Just nu 
har vi stor lagerrensning på alla hjärt-
mediciner. Vi har de fl esta sorter, för 
alla typer av hjärtbesvär. Prisexempel: 
Cardiofrexin, pris per förp: NU 229:- 
DU SPAR 349:-

Amfetamin
Önskar du också att dygnet hade fl er 
timmar? Amfetamin ökar din presta-
tionsförmåga många gånger om, så att 
du kan utnyttja dygnets alla timmar och 
vara på topp 24/7! Afemax, pris per 
förp: NU 430:- DU SPAR 189:-

Superlåga priser!

Direkt hem i brevlådan!

Inget receptkrångel!
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Gå in på
www.crimemedicine.com
redan idag!

Har du smärtor i magen? Kräks du blod? Då kan det vara skönt att 
veta att du kan köpa högkvalitativt morfi n på internet utan att bli 
ruinerad. Vi har egen tillverkning av alla de vanligaste preparaten,
vi genomför inga fördyrande tester, vi kräver inget recept och vi leve-
rerar direkt hem i din brevlåda. Medicinen kanske inte alltid inne-
håller det du tror, men man får ju chansa lite för att få ett riktigt 
lågt pris. Välkommen med din beställning!  

OBS!
KVALITETS-

MEDICIN

BLÖDANDE MAGSAR? 
VI HAR MORFIN-REA!
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Måndagen den 13 oktober hade 
Dagens Nyheter en helsides-
annons med rubriken ”Vin-

terkräksjuka på dagis? Vi har rea på 
vaccin!”. I annonsen såldes även amfeta-
min och antidepressiva läkemedel med 
lågprisargument. Reaktionerna lät inte 
vänta på sig. Samma förmiddag blev 
DN:s växel nerringd av upprörda läsare 
som undrade hur de hade kunnat ta in 
denna olagliga och befängda annons. De 
som hade gått in på webbplatsen som 
annonsen hänvisade till – www.crime-
medicine.com – fick en helt annan upp-
levelse. Webbplatsen ser till en början ut 
som ett Internetapotek som vi är vana att 
se det – läkare i vita rockar, förtroende-
ingivande layout och klickbara läkeme-
del att lägga i varukorgen. Men strax 
rasar fasaden, ljud av springande fötter 
och polissirener hörs och besökaren får 
se hur handeln ser ut bakom kulisserna. 
En dokumentärfilm berättar bland an-
nat den obehagliga sanningen om hur 

den olagliga läkemedelstillverkningen 
egentligen går till, vilka risker en kö-
pare tar och om fall där personer blivit 
skadade av olagliga läkemedel från In-
ternet. Besökaren får även veta att det 
är Läkemedelsverket som ligger bakom 
informationskampanjen.

Förutom tidningsannonserna gick 
kampanjen ut via tv-reklam och annon-
ser på webbplatser, som alla hänvisade 
till www.crimemedicine.com.

”Läkaren” i tv-reklamen säger bland 
annat: ”Medicinen innehåller kanske inte 
det du tror. Men man får ju chansa lite 
för att få ett riktigt lågt pris.”

Positiva reaktioner
Under kampanjens första dygn hade 
www.crimemedicine.com över 40 000 
unika besökare. Samtidigt fylldes Läke-
medelsverkets frågelåda av reaktioner på 
kampanjen. De flesta berömde initiativet 
och det ovanliga tillvägagångssättet. Vis-
sa var irriterade på att Läkemedelsverket 

visade att det gick att köpa läkemedel 
via internet och hävdade att kampanjen 
skulle få motsatt syfte – att webbhan-
deln med läkemedel i stället skulle öka. 
Några som skrev till Läkemedelsverket 
ville veta var de kunde beställa läkemed-
len som utlovades i annonsen.

Radio och tv uppmärksammade kam-
panjen liksom många dagstidningar i 
tryck och på webben. Kampanjen blev 
flitigt kommenterad i bloggar och i oli-
ka internetforum. Bland annat på un-
dergroundsajten Flashback, där Läkeme-
delsverket också annonserade.

Med andra ord fick kampanjen ett 
stort genomslag och resultatet får anses 
vara lyckat med tanke på att Läkeme-
delsverket ville skapa uppmärksamhet 
och diskussion kring farorna med den 
olagliga läkemedelshandeln över inter-
net.

En förstudie som Läkemedelsverket 
genomförde 2007 inför den här kampan-
jen visade att cirka 3 procent av Sveriges 

Smärtlindrande
Här hittar du nätets bredaste utbud av 
smärtstillande! Vi har läkemedel för alla 
typer av värk, direkt från tillverkaren 
utan några mellanhänder. Prisexempel: 
Aztofen, pris per förpackning: NU 349:- 

DU SPAR 289:-

Sömn
Svårt att somna? Och svårt att få 
läkaren att skriva ut recept? Beställ 
de sömnmedel du vill ha direkt från 
oss istället. Just nu har vi dessutom 
extrapris på sömnmedlet Hypnosan, 
pris per förp: NU 249:- DU SPAR 379:-

Potens
Köp din potensmedicin utan jobbiga 
läkarsamtal. Vi levererar direkt hem i 
brevlådan, enkelt, bekvämt och diskret. 
Välkommen med din beställ ning! Pris-
exempel: Vanigra, pris per förpackning: 
NU 599:- DU SPAR 345:-

Antidepressivt
Bota depressionen på egen hand! Gör 
vårt enkla självtest och se vilken medi-
cin som passar dig. Redan det låga 
priset borde få dig att se ljusare på till-
varon! Prisexempel: Betacomplix, pris 
per förp: NU 599:- DU SPAR 300:-

Penicillin & antibiotika
Få barnen friska snabbare! Köp peni-
cillin mot dagisbacillerna utan vänte-
tid hos din doktor. Just nu nalle på 
köpet! (gäller så långt lagret räcker). 
Prisexempel: Antacilex, pris per förp: 
NU 579:-  DU SPAR 329:-

Gå ner i vikt!
Gå ner i vikt snabbt, enkelt och effektivt! 
Vi har egen tillverkning av alla kända 
bantningspreparat. Samma medicin, 
lägre pris! Prisexempel: Xaniform, pris 
per förp: NU 229:- DU SPAR 349:-

Hjärta-kärl
Spara pengar på hjärtmedicin! Just nu 
har vi stor lagerrensning på alla hjärt-
mediciner. Vi har de fl esta sorter, för 
alla typer av hjärtbesvär. Prisexempel: 
Cardiofrexin, pris per förp: NU 229:- 
DU SPAR 349:-

Amfetamin
Önskar du också att dygnet hade fl er 
timmar? Amfetamin ökar din presta-
tionsförmåga många gånger om, så att 
du kan utnyttja dygnets alla timmar och 
vara på topp 24/7! Afemax, pris per 
förp: NU 430:- DU SPAR 189:-

Superlåga priser!

Direkt hem i brevlådan!

Inget receptkrångel!
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Gå in på
www.crimemedicine.com
redan idag!

Pe
Få

Hjärta-kärl
Spara pengar på hjärtmedicin! Just nu

Hjärtproblem är vanligare än du tror! Men det är också lättare att bota 
än du tror. Hos oss kan du ställa din egen hjärtdiagnos och köpa den 
typ av hjärtmedicin som passar just dig. Vi har egen tillverkning av alla 
vanliga hjärtmediciner och vi genomför inga fördyrande tester. Det gör 
att du alltid gör en bra affär hos oss. Vi kräver inget recept och vi 
levererar direkt hem i din brevlåda. Det gör det enkelt och bekvämt att 
handla. Medicinen kanske inte alltid innehåller det du tror, men ibland 
får man chansa lite för att få ett riktigt lågt pris. Välkommen! Hos oss 
är varje dag ”alla hjärtans dag!”  

KÖP 3
BETALA
FÖR 2!

ONT I BRÖSTET? 
PASSA PA-PRISER 
PA HJÄRTMEDICIN!

Har du problem med dagisbaciller och envisa infektioner? Och kanske 
med att få läkaren att skriva ut penicillin? Då har vi lösningen för dig.
På www.crimemedicine.com kan du köpa penicillin och alla andra
läkemedel, utan krav på recept och dessutom till priser du inte trodde 
var möjliga. Hemligheten är att vi har egen tillverkning av alla de van-
ligaste läkemedlen och att vi aldrig genomför några fördyrande tester. 
Medicinen får du bekvämt hem i brevlådan. Den kanske inte alltid inne-
håller det du tror, men ibland får man chansa lite för att få ett riktigt 
lågt pris. Just nu rear vi ut det sista av årets penicillin till superpriser! 
Först till kvarn...! 

Smärtlindrande
Här hittar du nätets bredaste utbud av 
smärtstillande! Vi har läkemedel för alla 
typer av värk, direkt från tillverkaren 
utan några mellanhänder. Prisexempel: 
Aztofen, pris per förpackning: NU 349:- 

DU SPAR 289:-

Sömn
Svårt att somna? Och svårt att få 
läkaren att skriva ut recept? Beställ 
de sömnmedel du vill ha direkt från 
oss istället. Just nu har vi dessutom 
extrapris på sömnmedlet Hypnosan, 
pris per förp: NU 249:- DU SPAR 379:-

Potens
Köp din potensmedicin utan jobbiga 
läkarsamtal. Vi levererar direkt hem i 
brevlådan, enkelt, bekvämt och diskret. 
Välkommen med din beställ ning! Pris-
exempel: Vanigra, pris per förpackning: 
NU 599:- DU SPAR 345:-

Antidepressivt
Bota depressionen på egen hand! Gör 
vårt enkla självtest och se vilken medi-
cin som passar dig. Redan det låga 
priset borde få dig att se ljusare på till-
varon! Prisexempel: Betacomplix, pris 
per förp: NU 599:- DU SPAR 300:-

Penicillin & antibiotika
Få barnen friska snabbare! Köp peni-
cillin mot dagisbacillerna utan vänte-
tid hos din doktor. Just nu nalle på 
köpet! (gäller så långt lagret räcker). 
Prisexempel: Antacilex, pris per förp: 
NU 579:-  DU SPAR 329:-

Gå ner i vikt!
Gå ner i vikt snabbt, enkelt och effektivt! 
Vi har egen tillverkning av alla kända 
bantningspreparat. Samma medicin, 
lägre pris! Prisexempel: Xaniform, pris 
per förp: NU 229:- DU SPAR 349:-

Hjärta-kärl
Spara pengar på hjärtmedicin! Just nu 
har vi stor lagerrensning på alla hjärt-
mediciner. Vi har de fl esta sorter, för 
alla typer av hjärtbesvär. Prisexempel: 
Cardiofrexin, pris per förp: NU 229:- 
DU SPAR 349:-

Amfetamin
Önskar du också att dygnet hade fl er 
timmar? Amfetamin ökar din presta-
tionsförmåga många gånger om, så att 
du kan utnyttja dygnets alla timmar och 
vara på topp 24/7! Afemax, pris per 
förp: NU 430:- DU SPAR 189:-

Superlåga priser!

Direkt hem i brevlådan!

Inget receptkrångel!

UTFÖRSÄLJNING 
AV PENICILLIN!
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befolkning (24–65 år) har köpt läkeme-
del eller liknande preparat via internet. 
Och var fjärde person i undersökningen 
uppgav att de skulle kunna tänka sig att 
inhandla läkemedel på detta sätt. Detta 
är mycket oroande siffror. Läkemedels-
verket kommer att följa upp om kam-
panjen har haft någon effekt på dessa 
siffror.

Inte bara örter i potensmedel       
på webben
Ett annat viktigt projekt under hösten 
har varit Läkemedelsverkets laborato-
rieanalys av potensmedel inköpta via 
internet. Resultaten visade att 10 av de 
30 produkterna innehöll någon form av 
läkemedelssubstans, trots att det i inne-
hållsdeklarationerna i de flesta fall stod 
att produkterna endast innehöll örter av 
olika slag. Sildenafil, tadalafil och en 
modifierad variant av vardenafil hitta-
des i preparaten. Dessa substanser finns 

i godkända receptbelagda läkemedel mot 
impotens.

En del av preparaten innehöll därtill 
nästan fyra gånger så mycket aktiv sub-
stans som i de registrerade läkemedlen, 
vilket innebär att med rekommenderad 
dosering kunde användaren komma upp 
i dygnsdoser som var närmare åtta gång-
er högre än normaldosen (se Läkemedels-
verkets webbplats för mer information 
om analyserna).

Sammanfattningsvis bekräftade ana-
lysen huvudbudskapet i informations-
kampanjen: Det går aldrig att veta vad 
tabletterna från Internet egentligen inne-
håller. Läkemedelsverket kommer att 
följa upp analyserna, bland annat med 
polisanmälningar.

Ett liknande projekt genomfördes 
2007 för olika bantningspreparat, även 
dessa resultat finns på Läkemedelsver-
kets webbplats.

Det är nu nästan tio år sedan Läkeme-
delsverket första gången varnade för att 
köpa olagliga läkemedel via internet. Se-
dan dess har handeln ökat lavinartat. På 
senare år har dock även Läkemedelsver-
ket fått utökade resurser och möjligheter 
att ingripa mot handeln och informera 
konsumenter om riskerna. 

Att stävja den olagliga läkemedels-
handeln är en viktig uppgift för Läke-
medelsverket. Det handlar om att värna 
folkhälsan.

politik

Kerstin Hjalmarsson
Ansvarig för arbetet mot 
olaga läkemedelshandel 

Läkemedelsverket

SCS erbjuder kvalificerade konsulter inom försäljning och kliniska prövningar.  
 
Vi skräddarsyr våra tjänster för att på ett optimalt sätt lösa våra kunders  
bemanningsbehov, vare sig det gäller inhyrning eller rekrytering.  
 
Oavsett val av bemanning så har våra konsulter genomgått avancerade  
rekryteringsprocesser. Kontakta oss så berättar vi mer. 
 
Besök oss på www.salesclinicalservices.com 

          
SCS sales+clinical services, SWEDISH OFFICE, Stureplan 4c, 4th floor, 114 35 Stockholm, tel 08-50 90 12 28,  

SCANDINAVIAN OFFICE, Börshuset, Skeppsbron 2, 211 20 Malmö, tel 040-120 150
    

Peter Wasserman       Marie Aldén Raboisson Anna Ekblom
VD                  Dir Clinical Operations Sales Manager 
070-816 88 72                073-332 90 99  070-621 77 31

      På rätt plats 
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De senaste åren har en rad över-
enskommelser träffats mellan 
Läkemedelsindustriföreningen, 

LIF, och olika samarbetsorganisationer. 
Syftet är att försöka tydliggöra förhål-
landet mellan parterna och att samarbe-
tet ska vara öppet och transparent. Den 
senaste etiköverenskommelsen som LIF 
träffade var med Handikappföreningar-
nas samarbetsorgan (HSO). Den blev klar 
i oktober i år. 

Tidigare finns det överenskommel-
ser om information och utbildning av 

sjukvårdspersonal med Stockholms läns 
landsting, Karolinska institutet, Sveri-
ges läkarförbund och Sveriges kommu-
ner och landsting (SKL). Det finns även 
motsvarande överenskommelse med 
Apoteket AB och deras personal. 

Den äldsta överenskommelsen är den 
mellan LIF, RUFI (Representantfören-
ingen för utländska farmaceutiska in-
dustrier) och Landstingsförbundet om 
kliniska prövningar av läkemedel, som 
skrevs under redan 1983. Därefter har 
den under åren reviderats några gånger. 

Den nuvarande versionen är från 1997 
och började gälla den 1 januari 1998. 
Där fastslog man bland annat att huvud-
mannen, det vill säga landstinget, skulle 
godkänna alla avtal som tillhörde pröv-
ningen, även de avtal som träffats mellan 
den enskilde prövaren och företaget, vil-
ket inte var en självklarhet tidigare. 

På väg ut i ljuset
Diskussioner om att det är dags att revi-
dera den mer än tio år gamla prövningsö-
verenskommelsen har pågått under läng-

Nytt avtal tar även med           icke-interventionsstudier
Diskussionerna om att revidera den mer än tio år gamla prövningsöverenskommelsen har pågått 
en tid. Nu är utformningen äntligen klar och överenskommelsen beräknas träda i kraft 1 mars 
2009. Huvudavtalet sluts mellan Sveriges kommuner och landsting och Läkemedelsindustriföreningen, 
som sedan går vidare med separata hängavtal med i första hand de medicinska fakulteterna. 
Forskningsdirektör Karin Eriksson, LIF ger en lägesrapport.

kliniska prövningar
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re tid men nu börjar vi se ljuset i tunneln 
och överenskommelsen beräknas träda i 
kraft 1 mars 2009. Utformningen av av-
talet är klar och efter godkännande från 
SKL:s styrelse börjar en förankringspro-
cess i landstingen med många inblan-
dade, vilket tar tid. 

Förutom LIF och SKL har även De-
legationen för samverkan inom den kli-
niska forskningen deltagit i processen 
med revideringen. När huvudöverens-
kommelsen med SKL är klar blir nästa 
steg för LIF att genom separata häng-
avtal även ansluta Sveriges sex medicin-
ska fakulteter. Många prövare har kom-
binationstjänster med ansvar både inom 
landsting och medicinsk fakultet, vil-
ket gör det angeläget att gemensamma 
grundprinciper tillämpas vid genomför-
ande av kliniska prövningar och icke-
interventionsstudier. 

Det finns även planer på att göra lik-
nande avtal för studier som sker inom 
privatvården. 

LIF:s medlemsföretag startar fler än 
200 kliniska läkemedelsprövningar och 
icke-interventionsstudier per år, vilket 
resulterar i att minst lika många avtal 
måste skrivas.  Avtalsmallen som till-
hör överenskommelsen är välkänd av 
både sjukvårdshuvudmän och företag 
och trots att det inte är något formellt 
krav att den ska användas är den praxis. 
Tanken är att den inte heller ska ändras 
mer än nödvändigt i och med det nya 
avtalet.

Vad är det då som är nytt? 
Skillnaden är att det nya avtalet är fylli-
gare och att det därigenom kommer att 
täcka in fler olika typer av studier. För-
utom de kliniska läkemedelsprövning-

ar som industrin initierar kommer även 
icke-interventionsstudier att inkluderas. 
För dessa studier har LIF särskilda regler 
för genomförandet (LIF policy för icke-
interventionsstudier, www.lif.se). 

Den nya överenskommelsen kommer 
även att täcka de kliniska prövningar 
och icke-interventionsstudier som ini-
tieras och helt genomförs av sjukvården 
med enbart stöd från läkemedelsföretag, 
så kallade prövarinitierade studier. Med 
stöd menas både ekonomiskt stöd och 
stöd av annat slag, som studieläkemedel, 
databearbetning med mera.

Gemensam målsättning
Den nya överenskommelsen inleds med 
en gemensam målsättning för att visa 
att parterna är överens om att gemen-
samt verka för att Sverige ska vara ett 
attraktivt land att genomföra kliniska 

Nytt avtal tar även med           icke-interventionsstudier

”Skillnaden är att det nya 
avtalet är fylligare och 
att det därigenom kom-
mer att täcka in fler olika 
typer av studier.”
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prövningar och icke-interventionsstudier 
i. Detta ska ske genom att:

• Prövningarna/studierna ska genomför-
as med hög kvalitet, inom fastlagda 
tidsramar, med hög etisk standard och 
kostnadseffektivt.

• Parterna inför varje enskild klinisk 
prövning/studie är överens om vilka 
förutsättningar som ska tillämpas, vil-
ket tydliggör parternas ansvar.

• Parterna gemensamt bedriver ett kon-
tinuerligt utvecklingsarbete i syfte 
att höja kvaliteten och effektiviteten 
i prövningarna/studierna.

• De kliniska prövningarna ska genom-
föras så att forskningspersonens/pa-
tientens integritet/autonomi och sä-
kerhet tas tillvara.

Själva överenskommelsen tar sedan 
upp förutsättningar för genomförande 
av kliniska prövningar och icke-inter-
ventionsstudier som initierats av läke-
medelsföretag respektive sjukvården. 
Det både SKL och LIF har strävat ef-
ter är att få ett tydligare och mer affärs-
likt avtal mellan parterna än vad som 
fanns tidigare. Bland annat betonas än 
mer vikten av att det är båda parternas 
ansvar att det enskilda avtalet följs upp 
under studiens gång och att när studien 
avslutas en slutgiltig avstämning ska ske 
mot de avtal som träffats. 

En nyhet är att sjukvårdhuvudman-
nen ska ta hand om utbetalning av even-
tuell ekonomisk ersättning till deltagan-
de forskningsperson för kostnader i sam-
band med prövningen/studien, som till 

kliniska prövningar

”Det både SKL och LIF har 
strävat efter är   att få ett 
tydligare och mer affärslikt 
avtal mellan parterna än vad 
som fanns tidigare.”

Karin Eriksson
Läkemedelsindustriföreningen

Definitioner i överenskommelsen
Klinisk prövning 

Klinisk läkemedelsprövning vars genomförande förutsätter godkännande av 
Läkeme-delsverket och etikprövningsnämnd.

Icke-interventionsstudie

En studie där läkemedlet/läkemedlen förskrivs på sedvanligt sätt och i enlighet 
med villkoren i godkännande för försäljning. Den specifika behandlingen som 
patienten tilldelas bestäms inte i förväg i ett prövningsprotokoll utan faller inom 
ramen för gängse praxis och förskrivningen av läkemedlet är klart åtskild från 
beslutet att ta med patienten i studien. Inga ytterligare diagnostiska procedurer 
eller övervakningsprocedurer ska tillämpas på patienterna och epidemiolo-
giska metoder ska användas för analysen av insamlad data. (LVFS 2003:6)

exempel förlorad arbetsinkomst och/eller 
reseersättning. Den nya överenskommel-
sen kommer att omfattas av reglerna i 
”Överenskommelse om samverkansfor-
mer mellan läkemedelsföretag och med-
arbetare i den offentliga hälsosjukvår-
den” som träffats mellan LIF och SKL. 

LIF:s förhoppning är att den nya över-
enskommelsen kommer att underlätta 

genomförandet av läkemedelsstudier i 
Sverige genom att parterna på ett tydli-
gare sätt än tidigare tar gemensamt an-
svar. Dock gäller det att arbeta för att 
denna överenskommelse inte bara blir 
tomma ord i ett fint dokument utan för-
ankras i verkligheten för varje enskild 
studie. 
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Brukarmedverkan i forskningen 
vill genom olika former av sam-
arbete påverka så att vardagen 

förbättras för alla dem som lever med 
de berörda diagnoserna och som använ-
der läkemedel. Att öka inflytandet och 
skapa brukarmedverkan i forskning är 
en viktig väg att gå. 

– Vi har en stor outnyttjad resurs i 
våra medlemmar, säger projektledaren 
för Brukarmedverkan i forskningen Ca-
roline Åkerhielm. Många av dem be-
höver de olika läkemedel som finns på 
marknaden. De lever med både biverk-

ningarna från medicinerna och förde-
larna som gör att de klarar sin vardag 
bättre. Det är de som vet hur det är att 
leva med olika sjukdomar. 

– Projektet ligger rätt i tiden, säger 
Caroline Åkerhielm. Liknande arbeten 
har nått stor framgång internationellt. 
Jag tror vi ligger i framkanten i Sverige. 
En annan styrka är samarbetat mellan 
våra förbund och att vi har många med-
lemmar. Vi når många som är intresse-
rade av forskningsresultat inom respek-
tive diagnosgrupp och som kan mycket 
om olika läkemedel.

Utbildning av utvalda brukare
Två centrala delar i projektsamarbetet är 
att utbilda utvalda brukare till så kallade 
forskningspartner och att öka kunska-
pen om forskning och forskningsfrågor 
hos de förtroendevalda. De brukare som 
genomgår utbildningen till forsknings-
partner ska sedan medverka i olika forsk-
ningsprojekt. 

– Parallellt arbetar vi med att kon-
takta enskilda forskningsprojekt som är 
intresserade av att använda sig av projek-
tets forskningspartner. Vi vill utveckla 

xxxxxx

kliniska prövningar

Brukarmedverkan i forskningen är ett nystartat samarbete mellan 
de fyra förbunden Reumatikerförbundet, Astma- och allergiför-
bundet, Hjärt- och lungsjukas riksförbund och Psoriasisförbundet. 
Tillsammans vill de hitta modeller för att utveckla och för-
bättra brukarmedverkan och brukarinflytande inom forskningen. 
Samarbetsprojektet presenteras här av dess kommunikatör 
Therese Holm.

Brukar-
medverkan 
ska förbättra 
forskningen
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forskarnas former för dialog och samar-
bete med brukare.

De förtroendevalda i förbunden behö-
ver öka sin kunskap om forskning och 
forskningsfrågor för att förbättra förbun-
dens möjligheter till inflytande på natio-
nella riktlinjer, vårdprogram och andra 
styrdokument i vården. Alla förbunden 
arbetar intressepolitiskt på nationell, 
landstings- och kommunal nivå. De för-
troendevalda kommer ofta i kontakt med 
beslutsfattare och läkemedelsbolag. 

Projektet Brukarmedverkan i forsk-
ningen pågår till och med 2010 och finan-

sieras av Arvsfonden. Målet är att samarbe-
tet ska resultera i strategier och former för 
brukarmedverkan i forskningen, som se-
dan skall finnas kvar efter projektets slut.

Att brukare deltar i forskning är ing-
en nyhet internationellt utan något som 
har pågått och ökat under de senaste tio 
åren. I USA har Cochrane collaboration 
använt sig av patientpaneler som lämnat 
synpunkter på olika sammanställning-
ar av forskningsrapporter under cirka tio 
år. 1996 startade Hälsodepartementet i 
England en nationell rådgivningsgrupp 
som heter ”Involve”. Gruppens uppgift är 

att öka samarbetet mellan forskare inom 
hälso- och samhällsvård och brukare.

Det som är nytt i Sverige är att vi 
vill starta brukarmedverkan i forsk-
ningen i mer strukturerade former, och 
att vi utbildar brukarna så att de blir 
redo att ingå i forskningsprojekt. Forsk-
ning kommer i framtiden att arbeta med 
brukarmedverkan och brukarinflytande 
i större utsträckning. Kraven på ansök-
ningar till forskningsanslag kommer allt 
mer att innehålla dessa moment. 

Ett samarbete mellan forskare och 
brukare ger ofta väldigt positiva effek-
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kliniska prövningar

ter för båda parter. För forskaren kan ett 
samarbete tillföra nya perspektiv från 
dem som faktiskt lever med sjukdomen. 
Från liknande internationella projekt är 
responsen mycket positiv och forskare 
har i utvärderingar sagt att samarbete 
med forskningspartner ger dem ett nytt 
perspektiv och att de lärt sig mer av bru-
karen än de kunnat ana. De har även 
sagt att samarbetet med brukaren på-
mint dem om varför de håller på med 
forskning. 

Ett påtagligt resultat som visat sig 
på internationell nivå är ändrade attity-
der bland de forskare som använt sig av 
forskningspartner. Forskarna får en an-
nan förståelse för sjukdomen och därmed 
en annan förförståelse i forskningspro-
jektens alla faser.

Projektet är nyskapande genom att 
brukarmedverkan och brukarinfly-
tande etableras inom den medicinska 
forskningen. Erfarenheter, metoder och 
strukturer är sedan överförbara på annan 
medicinsk forskning och övrig forskning 
som berör brukare. 

Forskningspartner – vad är det?
För att kunna bli forskningspartner är 
det viktigaste att personen har erfaren-
het av att leva med en kronisk sjukdom. 
Men projektet ställer även andra krav. 
Den enskilda individen måste bland an-

nat vara kommunikativ, kunna engelska, 
ha god sjukdomsinsikt, ha lätt för att 
uttrycka sina tankar om den forskning 
han/hon är involverad i och gärna vara 
föreningsaktiv. 

Brukaren bör kunna förstå sin roll i 
projektet. Det är viktigt att kunna skilja 
den från rollen som patient. När bruka-
ren genomgått utbildningen till forsk-
ningspartner skiljer sig personen från 
andra brukare som deltar i olika forsk-
ningsprojekt, för att exempelvis lämna 
brodprov. En forskningspartner ska kun-
na lite mer. 

Brukarmedverkan i forskningens ut-
bildningar innehåller olika moment och 
ger en kunskapsbas så att deltagarna 
känner sig trygga i sin roll som forsk-
ningspartner i ett forskningsprojekt. 
Deltagarna får diskutera möjligheter 
och sina egna förväntningar, men ock-
så hur de ska hantera förväntningar och 
krav från forskningsgruppen. De får lära 
sig om roller och förhållningssätt som 
det är viktigt att vara medveten om när 
man ingår som brukare i ett forsknings-
projekt. De har lyssnat på föreläsning-
ar och diskuterat forskningsetik. Olika 
forskare berättar om sin forskning och 
hur de tänker sig att brukarmedverkan 
i deras forskningsprojekt skulle kunna 
fungera. 

Caroline Åkerhielm,
Projektledare

Maria Nylander Lundberg,
Forskningspartner

OrdLIsta

Brukarmedverkan  

Med brukarmedverkan avses aktivt 
deltagande, av individ eller handi-
kapporganisation, i en eller flera av 
forskningsprocessens olika delar. 
Det kan till exempel gälla val av 
forskningsområde, utformning av 
vetenskaplig studie, genomförande, 
tolkning och förmedling av resultat. 
Medverkan förutsätter att individen 
eller organisationen ges en aktiv roll 
i någon del av processen.

Brukarinflytande 

Med brukarinflytande avses att en 
individ eller en handikapporganisa-
tion påverkar del eller delar av ovan-
stående process.

Brukare

Med brukare avses personer med 
en viss diagnos.



   pharma industry nr 6 08   31

VÅRA ERBJUDANDEN Lemonaid har produktchefer,
projektledare, KAM och försäljningschefer som behärskar
marknadsföring och försäljning inom läkemedelsindustrin,
inklusive konsumentmarknadsföring/OTC. Vi har kunskap
inom flertalet större terapiområden och kan exempelvis 
bistå med att skriva underlag till TLV vid sortiments-
genomgångar.

VÅRA KONSULTER Utgångspunkten i vårt arbete är alltid
det verksamhetsresultat som eftersträvas av våra uppdrags-
givare. För att ge bästa möjliga avkastning på insatta resurser
tillhandahåller vi personal med god akademisk bas, rik 
erfarenhet och hög kompetensnivå. Tillsammans med stark
professionalism och affärsorienterad inställning skall våra
konsulter alltid sträva mot att skapa största möjliga värde 
för våra uppdragsgivare.

LEMONAID
strategisk kompetens – operativ effektivitet

Har du behov av extern hjälp
och ställer höga krav?

Lemonaid bildades 2003 med grundtanken att bistå läkemedelsindustrin med hög kompetens inom marknadsföring, försäljning, logistik och distribution.
Med mycket erfaren och välutbildad personal är vår mission att hjälpa våra kunder att nå strategiska affärsmål.

Frösundaviks Allé 15  • 169 70 Solna  • Tel 070 699 47 80  • E-post info@lemonaid.se  • www.lemonaid.se

Då kan vi hjälpa dig!

Lemonaid halvsidesannons  08-11-20  13.47  Sida 1

Inget forskningsprojekt är det andra 
helt likt. Som forskningspartner kan 
brukaren delta i många olika aktiviteter 
inom ett projekt. I vissa fall från start 
till slut, i andra fall i delar av proces-
sen som att läsa in andra studier, delta 
i diskussioner om kliniska behov eller 
diskutera etiköverväganden. Forsknings-
partnern blir en i forskargruppen. Den 
som är utbildad brukare står för en spe-
ciell kunskap som forskaren inte får på 
annat sätt. 

Combine först ut 
I september utbildade vi en pilotgrupp 
av forskningspartner som just nu är i fa-
sen att kopplas samman med passande 
forskningsprojekt inom Combine (con-
trolling chronic inflammatory diseases 
with combined efforts). Combine är ett 
femårigt forskningsprogram som ska 
hitta bättre metoder för att förebygga 
och behandla kroniska inflammatoriska 
sjukdomar, i samverkan med hälso- och 
sjukvård, patienter och näringsliv. Samt-

liga forskningsprojekt som ingår i Com-
bine ska innehålla brukarmedverkan.

Lars Klareskog, professor och överlä-
kare i reumatologi på Karolinska institu-
tet och Karolinska universitetsjukhuset 
och koordinator för Combine säger:

– Forskningen blir både bättre och 
mer relevant om den görs i samverkan 
mellan forskare och patienter.

Combine ska även samarbeta med nä-
ringslivet och har bland annat satsat på 
ett så kallat private-public partnership 
mellan forskare, vården och industrin.

Under första delen av 2009 beräknar 
vi att alla forskningspartner som är spe-
cialutbildade för Combine ska vara i ar-
bete. De får något av en roll som piloter, 
som får visa vägen för fortsatta kullar 
med forskningspartner. Maria Nylan-
der Lundberg, som har reumatoid artrit 
sedan 20 år  och en sekundär Sjögrens 
syndrom, är en av dem som gått pilo-
tutbildningen. Hon medverkar sedan 
november som forskningspartner i ett 
alldeles nytt delprojekt inom Combine. 

Delprojektets syfte är att inom området 
kroniska inflammatoriska sjukdomar få 
en ökad förståelse för brukarens syn på 
forskning. Man hoppas att detta i för-
längningen skall kunna påverka forska-
ren och forskningen i en riktning som är 
önskvärd för brukarna.

– Det känns bra och mycket spännan-
de att få börja med ett projekt som be-
rör grundfrågor i forskningen, som etik, 
regler och riktlinjer inom den biomedi-
cinska forskningen, säger Maria Nylan-
der Lundberg. Vi kommer att vara minst 
två forskningspartner i projektet vilket 
känns viktigt. Då har man också möjlig-
het att diskutera med varandra.

De förtroendevalda i våra förbunds-
styrelser i respektive organisation be-
höver lära sig mer om forskning och 
brukarmedverkan för att de ska vara 
engagerade och kunna argumentera för 
forskning som en viktig del av förbun-
dens verksamhet. De fyra förbunden vill 
helt enkelt lyfta frågan. De förtroende-
valda möter många olika personer i sin 
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roll som representant för förbunden. De 
ska vara väl förberedda och ha god kun-
skap om forskning och förbundens syn 
på forskningspolitiska frågor när de mö-
ter beslutsfattare, läkemedelsbolag och 
andra intressenter.

Reumatikerförbundet, Astma- och 
allergiförbundet, Hjärt- och lungsju-
kas riksförbund och Psoriasisförbundet 
ger årligen anslag till forskning som rör 
förbundens diagnosområden. Förbunden 
erhåller medlen genom gåvor och testa-

menten från medlemmar och andra en-
gagerade personer. 

Läkemedel nästa steg
I dag fördelar förbunden anslagen utifrån 
vetenskapliga bedömningar, där forskare 
knutna till respektive förbund har det 
avgörande inflytandet. Förtroendevalda 
i förbunden anger inriktning på forsk-
ningsområden och i vissa förbund deltar 
de också i beredning och beslut.

Hur kan läkemedelsföretag samar-
beta med projektet? 

– Mycket forskning bedrivs av lä-
kemedelsindustrin. Vi behöver fundera 
över hur projektet ska förhålla sig till 
eventuella samarbetsformer, säger Caro-
line Åkerhielm.

Hur ser du på samarbete med lä-
kemedelsföretag och läkemedelsbrans-
chen?

– Det är en fråga vi har diskuterat i 
vår styrgrupp och som kommer att bli 
nästa steg i vårt arbete. Vi har inte kom-
mit så långt i frågan än, men generellt 
sett är vi är positivt inställda till sam-
arbeten som ligger inom ramen för våra 
förbunds riktlinjer. 

– Vi behöver mer ingående diskus-
sioner kring vilka former ett eventuellt 
samarbete skulle kunna ha, med en öp-
penhet för de möjligheter som kan upp-
stå. Att samarbeta med oss ger även goda 
möjligheter att sprida kunskap om forsk-
ning inom våra förbund. Hos oss är in-
tresset för forskning och fungerande, 
säkra läkemedel mycket stort.

Therese Holm 
kommunikatör, 

Brukarmedverkan i 
forskningen

HemsIda OcH e-nyHetsBrev 

Besök gärna projektets hemsida www.forskningspartner.se. Där kan du läsa mer 
om Brukarmedverkan i forskningen och hur projektarbetet går, intervjuer, nyheter 
och internationella projekt som arbetar med brukarmedverkan. 

Du kan även ladda ner material om projektet och hitta kontaktuppgifter. Projektet 
har även ett e-nyhetsbrev som du kan prenumerera på. Du hittar det på startsidan. 
Kontakta gärna porjektledaren Caroline Åkerhielm om du har idéer eller frågor du 
vill vidareutveckla.  
E-post: caroline.akerhielm@reumatikerforbundet.org  Telefon: 08-505 805 21

kliniska prövningar
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Regeringens vårdvalssystem 

befäster skillnaderna 
mellan landstingen
Vårdvalsmodellerna, som införs på bred front i Sverige och som föreslås bli obligatorisk i primär-
vården från 2010, fokuserar på ökad tillgänglighet och fri etablering. Men kommer de att förbättra 
vårdens kvalitet? Och kommer patienterna verkligen att kunna göra välgrundade val av vårdgivare? 
Anders Blanck, vice vd på Läkemedelsindustriföreningen, LIF, kommenterar vårdvalsmodellerna.

Redan nu finns det så kallade 
vårdvalsmodeller i Halland, 
Västmanland och Stockholm. 

Region Skåne inför sin modell i januari 
2009, kallad Hälsoval Skåne. Regering-
en har också i en lagrådsremiss i slutet 
av oktober föreslagit att det ska bli obli-
gatoriskt för landstingen att införa vård-
valsmodeller i primärvården. 

I korthet innebär regeringens förslag 
i lagrådsremissen att landstingen blir 
skyldiga att senast den 1 januari 2010 
införa en vårdvalsmodell för primärvår-
den. Landstingen får själva bestämma 
den närmare utformningen av primär-
vårdsuppdraget och hur ersättningssys-
temet ska utformas. Kravet är dock att 
pengarna följer patienterna och att pri-
vata och offentliga vårdgivare ges samma 

villkor. Regeringens uttalade ambition 
är att vårdvalet ska ge ökad konkurrens 
och mångfald, som i sin tur ska leda till 
bättre tillgänglighet och högre kvalitet 
i vården.

LIF:s ståndpunkt är att det självfal-
let är angeläget med ökad tillgänglig-
het, valfrihet och stärkt patientinflytan-
de. Men tillgänglighet och valfrihet är 
dock bara några av många viktiga aspek-
ter när det gäller att förbättra hälso- och 
sjukvården. En av de absolut viktigaste 
frågorna inför framtiden är att få vården 
att bli mer kvalitetsorienterad i sitt ar-
betssätt och att vårdkvalitet i ökad ut-
sträckning bör definieras som graden av 
uppnådda behandlingsmål. Till syvende 
och sist förväntar sig befolkningen att 
sjukvårdens insatser leder till resultat i 

form av bot, förlängd överlevnad, mins-
kad sjuklighet, bättre livskvalitet och 
liknande. 

Patienternas möjlighet att göra   
välgrundade val
När nu de olika vårdvalsmodellerna in-
förs i landstingen måste man fråga sig 
om patienterna kommer att ges reella 
möjligheter att göra välgrundade val. Så-
dana val förutsätter att individerna har 
tillgång till omfattande och vederhäftig 
information om en rad olika aspekter av 
hälso- och sjukvården.

Det finns naturligtvis alltid ett myck-
et stort behov hos både profession och, 
kanske främst, patienter att ta del av in-
formation om olika tillgängliga vårdal-
ternativ, både vad gäller vårdgivare och 
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olika behandlingsmetoder. Detta behov 
blir självfallet ännu större för patienterna 
i en vårdvalsmodell. 

Trots att det i Sverige i dag produce-
ras en mängd information som rör olika 
dimensioner av vården så kan patienter-
na inte ta del av en samlad bild av den 
medicinska kvaliteten i vården, varken 
på landstings- eller vårdgivarnivå. Inte 
ens landstingen själva har i dag tillgång 
till all den information (i form av regis-
terdata och annan information) eller till 
de verktyg som krävs för att systematiskt 
följa upp effektiviteten och den medi-
cinska kvaliteten i de utförda behand-
lingarna. Det brister fortfarande också 
i samordningen av den information som 
faktiskt finns tillgänglig, vilket försvårar 
för landstingen att till exempel arbeta 
med kvalitets- och behandlingsmål på 
individnivå.

LIF anser att det samtidigt som försla-
get om vårdval införs måste finnas till-
räcklig information för att patienterna 
ska kunna göra ett kvalificerat val. In-
formationen måste stödja det som sam-
hället vill att vården ska erbjuda. Det 
handlar med andra ord inte bara om rena 
tillgänglighetsaspekter av vården (öppet-
tider, kötider och liknande) utan också 
om information som beskriver tidigare 
patienters upplevelser av vården (till ex-
empel baserade på patientenkäter om be-
mötande och nöjdhet). 

Det allra viktigaste är dock att pa-
tienterna kan göra val utifrån vårdenhe-
ternas medicinska resultat. Detta är en 
nödvändighet för att driva den medicin-
ska utvecklingen i rätt riktning. I dag är 
informationen om behandlingsresultat i 
primärvården i stort sett obefintlig och 
det är helt nödvändigt att denna typ av 
information inom en mycket snar fram-
tid tas fram och görs tillgänglig för den 
enskilde individen. 

Det borde också ingå i grundåtagan-
det för vårdgivarna att behandlingsresul-
taten ska redovisas för ett antal folksjuk-
domar där det finns acceptabla nationella 
kvalitetsregister. 

Ersättningssystemens effekter     
på vården 
Ersättningssystemen är en synnerligen 
viktig del i styrningen av hälso- och 
sjukvården. Ersättningssystemen kan, 
om de utformas på ett ändamålsenligt 
sätt, ge incitament till förbättrad effek-
tivitet och produktivitet. Det är därför 
viktigt att ersättningssystemen konstru-
eras så att de premierar rätt sorts insatser 
och agerande från vårdens aktörer.

Den regionala vårdvalsmodell som ut-
redningen nu föreslår kommer sannolikt 
att leda till ett spektrum av olika er-
sättningsmodeller. De tre landsting som 
hittills infört vårdvalsmodeller har valt 
olika ersättningsmodeller även om alla 
utgår från att patienten på olika sätt bär 
med sig pengarna. 

Skälen till att man väljer olika mo-
deller är självfallet lokala förhållanden 
och olika ekonomiska antaganden. Men 
de olika ersättningsmodellerna medför 
också helt olika effekter av vårdvalssys-
temen. Enligt LIF finns det en risk att 
ersättningssystemen uppmuntrar en ut-
veckling som inte är önskvärd. De ersätt-
ningar som oftast används saknar i prin-
cip relevanta kvalitetsaspekter. I stället 
fokuserar man på kvantitativa aspekter 
av vården. 

Att låta vårdenhetens hela ersättning 
styras av patienterna/patientbesöken 
medför att vårdenheterna kommer att 
göra det man får betalt för. Internatio-
nella erfarenheter visar att detta medför 
att vårdgivarna kommer att premiera 
bra bemötande och nöjda patienter på 
bekostnad av medicinska behandlings-
resultat. 

LIF anser därför att regeringens för-
slag vad gäller ersättningsmodellerna 
bör kompletteras så att en del av vård-
enheternas ersättning kopplas till medi-
cinska behandlingsresultat i stället för 
till patienterna. 

När det gäller läkemedelskostnader-
na i vårdvalsmodellerna är erfarenheter-
na från de vårdvalsmodeller som redan 
finns att de styrparametrar man använt 
för läkemedelsbehandling inte avsett 
medicinsk kvalitet/medicinska resultat 
(att nå behandlingsmål). I stället har 
man använt parametrar som ”följsam-
het till behandlingsrekommendationer” 
och ”att en behandling satts in”. 

LIF anser att om landstingen inom 
ramen för vårdvalsmodellerna inför styr-
parametrar för läkemedelsanvändningen 
bör det endast ske på de områden där 
man kan göra en tydlig koppling till vil-
ka medicinska resultat som uppnås och 
inte, som ofta sker i dag, till kostnaderna 
för läkemedlen.

Bristande helhetsperspektiv
Det är enligt vår uppfattning givet att 
införandet av en fri etablering - i primär-
vården som ett första steg - och införan-
det av vårdvalsmodeller kommer att få 
konsekvenser för svensk hälso- och sjuk-
vård som helhet. Det är därför en brist 
att vi inte känner till hur regeringen ser 
på den samlade framtida hälso- och sjuk-
vården och vad den ska leverera i form 
av förbättrad hälsa för befolkningen. 
De förslag som regeringen nu presente-
rar handlar inte om helheten utan är av-
gränsat till att handla om frågor om val-
frihet och etablering. Dessutom gäller de 
bara för primärvården. Sett ur medbor-
garnas/patienternas perspektiv är gräns-
dragningen mellan primärvård och spe-
cialistvård inte särskilt intressant. Det 
som är intressant är om vården är lättill-
gänglig och om den levererar resultat i 
form av effektiva behandlingar och gott 
bemötande till en rimlig kostnad. 

LIF:s uppfattning är att det krävs ett 
helhetsgrepp och fokus på åtgärder som 
förbättrar vårdkvalitet, vårdprocesser och 
på ett system för finansiering, ersättning 
och uppföljning som stödjer en önskvärd 
utveckling på dessa områden.

LIF vill också ifrågasätta regeringens 
fokus på primärvården. Under senare tid 
har en tydlig utveckling skett interna-
tionellt (och i Sverige) mot allt mer av 
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Anders Blanck
vice verkställande direktör

Läkemedelsindustriföreningen, 
LIF
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teamarbete, där olika personalkategorier 
och vårdnivåer samverkar för att skapa 
integrerade vårdkedjor för att förbättra 
koordineringen och kontinuiteten i vår-
den. I stället för att fokusera på att öka 
etableringarna och konkurrensen inom 
den traditionella primärvården, anser 
LIF att man borde satsa på att öka driv-
krafterna för att arbeta med integrering 
och koordinering av vårdprocesser och 
därmed skapa kontinuitet och hög vård-
kvalitet för patienterna. 

Risk för alltför stora regionala   
skillnader 
Det kommande lagförslaget om vårdval 
och fri etablering reser frågan om gräns-
dragningen mellan stat och landsting när 
det gäller roller och uppgifter. Vad inne-
bär egentligen hälso- och sjukvårdlagens 
krav på ”god vård på lika villkor” i detta 
sammanhang? Eller med andra ord, hur 
stora skillnader i vårdens innehåll och 
kvalitet kan vi tolerera över landet?

LIF ifrågasätter om det verkligen 
är ändamålsenligt och önskvärt att 21 
landsting ska experimentera med olika 
vårdvalsmodeller. Om regeringen nu 
bestämt sig för att man vill stimulera 
etableringen av privata vårdgivare och 
stärka patienternas möjligheter att välja 
vårdgivare, borde inte staten då också 
entydigt bestämma vad som ska ingå i 
primärvårdsåtagandet, hur stor ersätt-
ningen för detta ska vara och hur kvali-
tet med mera ska följas upp? 

LIF anser att regeringen borde presen-
tera en analys av hur den samlade fram-
tida hälso- och sjukvården i Sverige ska 
se ut, vilka hälsomål den ska leverera och 
vilka åtgärder som ska vidtas för att nå 
dit. Därefter borde man noga överväga 
vilka av dessa åtgärder som kräver natio-
nell styrning, samordning, och/eller na-
tionell finansiering respektive vilka åt-
gärder som lämpligast kan hanteras ge-
nom rent lokala initiativ och insatser.

Den stora nackdelen med den modell 
som regeringen nu föreslår är att de olik-
heter som i dag finns över landet kan 
komma att bestå. Vi kommer i praktiken 
att ha olika vårdvalssystem i alla lands-
ting. Detta kan skapa oklarheter och 
problem för patienterna men också för 
potentiella vårdgivare. 

Det är skillnad på folk och folk
– vem hade annars gjort kliniska prövningar?

A+ Science är ett komplett skandinaviskt CRO med lång 
erfarenhet. Vi är medvetna om vilka krav som ställs på  
dina medarbetare. Och våra. 

Från oss hyr du engagerad och flexibel personal till  
dina kliniska prövningar, kvalificerade konsulter som  
vi är måna om att utveckla och fortbilda för bästa  
möjliga genomförande.

Välkommen att syna oss i sömmarna!

Kontakta Yvonne Malmström Grimme på 0706-24 09 05
eller läs mer på www.a-plusscience.com

Snabb

Stort hjärta

Flexibel

Bägge fötterna på jorden

Ser resultat
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Ärende W1013/08 gällde TV-reklam för Nicotinell som 
bland annat innehöll formuleringen ”på bara några ögon-
blick frigörs nikotinet”. McNeil, som anmälde reklamen, 
ansåg att formuleringen gav det felaktiga intrycket att det 
bara tog någon sekund att få effekt av preparatet. Novar-
tis invände att man endast syftat på hur snabbt tuggum-
mit börjar utsöndra nikotin och inte på hur snabbt det 
ger effekt. IGM framhöll att det är helhetsintrycket av 
marknadsföringen som ska bedömas och att konsumen-
ter i allmänhet måste antas se tidsuppgifter om effekter 
som uppgifter om hur lång tid det tar för ett läkemedel 
att verka. IGM ansåg att reklamen gav en felaktig och 
vilseledande bild av hur snabbt Nicotinell tuggummi 
verkar och att den därför stred mot artikel 102 och 104 
i Läkemedelsbranschens etiska regelverk. Överträdel-
sen ansågs vara av allvarlig natur och avgiften sattes till 
120 000 kronor.

Ärendena W1016/08 och W1017/08 togs upp på eget 
initiativ av IGM. Fallen gällde bokningsbrev från H 
Lundbeck respektive Boehringer Ingelheim där IGM an-
såg att breven alltför mycket var fokuserade på den gåva, 
böcker, som erbjöds i samband med informationen. IGM 
betonade att en gåva, enligt praxis från NBL, inte får 
framstå som det primära med information. I bägge fal-
len handlade det dessutom om åsidosättande av tidigare 
avgöranden av IGM rörande liknande överträdelser från 
respektive företag. IGM-avgifterna sattes därmed till det 
dubbla beloppet, 80 000 kronor, jämfört med vad före-
tagen tidigare ålagts att betala.

Ärende W1020/08 avsåg information på Nycomeds 
hemsida www.vaknapigg.nu. I informationen som vände 
sig till allmänheten och som avsågs utgöra terapi- och 
sjukdomsinformation fanns ett avsnitt med rubriken 
“Sömnkvalitetsförbättrande läkemedel”. Där nämn-
des Nycomeds receptbelagda melatonintablett Circadin. 
Hela stycket handlade om denna tabletts ändamålsen-
lighet och IGM ansåg att texten utgjorde reklam för re-

ceptbelagt läkemedel i strid med artikel 102 i LIFs etiska 
regelverk. Nycomed instämde i kritiken och beklagade 
att information för läkemedlet av misstag kommit att 
riktas till allmänheten. IGM framhöll att oaktat orsa-
ken till att den otillåtna informationen funnits på en 
hemsida riktad till allmänheten bär företaget ansvaret. 
Överträdelsen ansågs vara allvarlig och avgiften sattes 
till 120 000 kronor.

Även ärende W1025/08 gällde information på en hem-
sida. Här påstod Organon/Schering-Plough att prepara-
tet Orgalutran ”innebär ett nytt behandlingsalternativ 
med goda behandlingsresultat”. IGM påpekade att be-
teckningen ”ny” enligt artikel 4 i Regler för läkemedels-
information inte får användas för att beskriva en produkt 
som varit allmänt tillgänglig i mer än ett år eller har en 
terapeutisk indikation som marknadsförts allmänt i mer 
än ett år. Organon/Schering-Plough erkände misstaget 
och ändrade omedelbart påståendet. Överträdelsen ansågs 
vara enkel och avgiften sattes till 40 000 kronor.

Läkemedelsverket anmälde i ärende NBL 818/07 Pfi-
zer till NBL för en annons för preparatet Detrusitol SR. 
I annonsen fanns bland annat påståendet ”Detrusitol SR 
är förstahandsval vid behandling av överaktiv blåsa”. Som 
referens för detta påstående angavs i en fotnot att en ma-
joritet av Sveriges läkemedelskommittéer rekommenderar 
Detrusitol SR vid behandling av inkontinens/överaktiv 
blåsa. Läkemedelsverket ansåg i sin anmälan att detta 
inte räckte som referens. 

Enligt artikel 4 p 7 i Läkemedelsbranschens etiska re-
gelverk får ett läkemedel betecknas som ”förstahandspre-
parat” endast om flertalet specialister inom det aktuella 
terapiområdet anser läkemedlet vara ett förstahandsval. 
NBL uttalade att om expertgrupperna vid 16 av landets 
21 läkemedelskommittéer anser att Detrusitol SR är för-
stahandsval, är förutsättningen i artikel 4.7  uppfylld. 

En genomgång av läkemedelslistorna som NBL gjort 
visade emellertid att beteckningen ”förstahandsval” en-
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dast förekom på ett fåtal av listorna men att Detrusi-
tol SR rekommenderades i de flesta fall av kommitté-
erna. I vissa fall rekommenderas andra läkemedel jäm-
te Detrusitol SR utan någon inbördes rangordning och 
utan angivande av om läkemedlen utgör förstahandsval, 
andrahandsval eller tredjehandsval. Trots att beteckning-
en ”förstahandsval”, ”förstahandspreparat” eller liknande 
inte uttryckligen använts i alla de 16 läkemedelslistor 
där Detrusitol SR rekommenderades ansåg NBL att det 
kunde förmodas att en majoritet av läkemedelskommit-
téerna anser att läkemedlet utgör ett förstahandsval. Lä-
kemedelsverkets anmälan ogillades därför.

Ärende NBL 834/08 gällde en annons för Nordic 
Drugs läkemedel Comfora. Läkemedelsverket som an-
mälde annonsen menade att rubriken ”Kan du beskriva 
Comfora? Bra! Då har du sparat en rejäl slant åt ditt 
landsting” var en kraftig överdrift genom att den gav 
uppfattningen att förskrivning av Comfora sparar be-
tydande belopp åt landstingen. NBL uttalade att även 
om det inte framgick av den påtalade rubriken gav an-
nonsen det tydliga helhetsintrycket att det handlade om 
en prisjämförelse mellan Comfora och det konkurreran-
de preparatet Artrox. Då Comfora faktiskt är betydligt 
billigare än Artrox var påståendet enligt nämnden inte 
felaktigt i sig. NBL påpekade också att det i regelverket 
eller i praxis inte finns något stöd för tanken att en pris-
jämförelse måste behandla skillnader mellan samtliga 
konkurrerande preparat på marknaden. 

Ärende NBL 836/08 avsåg ett överklagande till NBL 
av ett tidigare beslut av IGM. Ärendet gällde muntlig 
information som GlaxoSmithKline givit på en läkarmot-
tagning angående preparatet Cervarix. Den anmälande 
läkaren gjorde gällande att företagets representant på-
stått bland annat att Cervarix ger ett bättre skydd mot 
livmoderhalscancer än Gardasil samt att Gardasils effekt 
mot cancer avtar beroende på förekomsten av två can-
cerogena stammar. GlaxoSmithKline bestred kritiken 

och anförde bland annat att företaget informerat om att 
det inte finns några jämförande studier mellan Cervarix 
och Gardasil men att en sådan studie har initierats av 
GlaxoSmithKline samt att data från studien ännu inte 
finns tillgängliga. 

IGM hade friat GlaxoSmithKline med motiveringen 
att ord stod mot ord mellan anmälare och företag och att 
det var omöjligt för IGM att bedöma vem som hade rätt 
i sak. Anmälaren överklagade till NBL, som dock höll 
med IGM om att det är mycket svårt att avgöra vem som 
sagt vad vid muntlig kommunikation. I överklagandet 
hade heller inte framkommit något nytt som föranledde 
NBL att göra en annorlunda bedömning än IGM. IGMs 
friande beslut fastställdes av NBL.
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Mårten Brink
Skribent

Brilex AB
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Tjänsten som Compliance Offi-
cer, CO, inrättades 1 juli 2006 
som ett resultat av att ett beslut 

i den internationella organisationen för 
forskande läkemedelsindustri, IFPMA. 
Beslutet innebar att varje nationell in-
dustriorganisation ska ha en Compliance 
Officer. 

CO arbetar förebyggande med utbild-
ning och rådgivning till LIF:s medlems-
företag och andra som är intresserade av 
marknadsetiska frågor. En annan viktig 
arbetsuppgift är att kvalitetskontrollera 

informationen i LIF:s databas för samar-
bete med intresseorganisationer, till ex-
empel patientföreningar och specialist-
föreningar för läkare. 

Dessutom beslutar CO om en plats 
för arrangemang som sponsras av läke-
medelsföretag är godtagbar. Dessa be-
slut kan överklagas till Nämnden för 
Bedömning av Läkemedelsinformation, 
NBL. Varje möte bedöms individuellt 
efter dess förutsättningar vilket innebär 
att om en konferensort blivit godkänd 
för ett visst arrangemang så är den inte 

automatiskt godkänd i andra samman-
hang.

Av artikel 35 i Läkemedelsbranschens 
etiska regelverk framgår att val av plats 
för arrangemang ska vara rimlig i rela-
tion till syftet med arrangemanget samt 
att platser som är kända för fritidsakti-
viteter eller annan exklusivitet ska und-
vikas, till exempel vintersport, motor- 
och golftävlingar. Detta framgår också 
av EFPIA:s kod och LIF:s etiköverens-
kommelse med Sveriges Kommuner och 
Landsting, SKL. 

Complianceärenden

Etiskt lämpliga och       olämpliga platser 
för arrangemang inom läkemedelsbranschen 

Är ett arrangemang som sponsras av ett läkemedels-
företag etiskt godtagbart eller inte? Sedan några 
år avgörs detta av Läkemedelsindustriföreningens 
Compliance Officer Pär Tellner. 
Pharma Industry kommer att 
återkommande redovisa de 
ärenden som avgjorts av 
LIF:s Compliance Officer. 
Eftersom området är gan-
ska nytt och lite snårigt 
tror vi att det kan finnas 
en pedagogisk nytta med 
denna rapportering. 
I denna första artikel 
redovisas beslut under 
oktober och november 
2008. 
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Bayers symposium på Hilton 
Istanbul Hotel
Ärende CO008/08 handlade om Bayers 
arrangemang ”4th International Venta-
vis® Symposium 2008” på Hilton Istan-
bul Hotel 16–18 november 2008. 

Hilton Istanbul Hotel, är ett exklusivt 
hotell i Istanbul. Till exempel är kost-
naden för hotell, frukost, lunch, middag 
och kaffe 4 250 kronor/dag. LIF:s tur-
kiska systerorganisation har inte fast-
ställt någon maximal gräns för lunch 
eller middag vilket innebär att det är 
LIF:s styrelses maximala värde som gäl-
ler (250 kronor för lunch och 600 kronor 
för middag). 

Kostnaden för hotell, frukost samt 
kaffe på Hilton Istanbul Hotel ligger 
därmed på 3 400 kronor/dag, vilket vida 
överstiger kostnaden för ett hotellrum 
med frukost och kaffe på ett normalt ho-
tell av god standard i Istanbul. Denna 
uppfattning bekräftas av CO:s turkiska 
kollega som anger att kostnaden för ho-
tellrum med frukost under högsäsong i 
Istanbul kan gå upp till 200–280 Euro 
per dag. 

CO beslöt därför att Hilton Istanbul 
Hotel, Istanbul, Turkiet inte är en god-
tagbar plats för arrangemang.

Årligt möte för ortopediska kirurger 
i Las Vegas
Ärende CO009/08 gällde om ”American 
Academy of Orthopaedic Surgeons’ 2009 
Annual Meeting”, 25–28 februari 2009 
i Las Vegas, USA.

Av frågor och svar om hur man ska 
tolka EFPIA-kodens krav på att arrang-
emang ska genomföras på lämpliga plat-
ser framgår bland annat att det ibland 
kan vara försvarbart att ordna evene-
mang med ett stort antal deltagare i till 
exempel stora städer av logistiska skäl, 

till exempel möjligheten att förlägga ett 
stort antal deltagare. 

Enligt uppgift är deltagarantalet över 
20 000 på denna sammankomst. Där-
med finns det ett begränsat antal plat-
ser som kan ta emot så många deltagare. 
Las Vegas kan betraktas som en relativt 
stor stad, vilket också talar för att man 
i detta fall trots stadens ryktbarhet som 
spelcentrum, kan acceptera Las Vegas 
som plats för arrangemanget. Inga fri-
stående sociala aktiviteter av typen spela 
på kasino eller shower ingår heller i kon-
gressavgiften. 

CO kom därför fram till att detta ar-
rangemang i Las Vegas var acceptabelt.

Två arrangemang i Åre
Ärendena CO010/08 respektive 
CO012/08 handlade om Åre som plats 
för två arrangemang: ”21:a Grensetref-
fen”, 30 januari–  februari 2009 samt 
”Mittnordiskt gynekologmöte”, 20–21 
mars 2009. Åre är en känd skidort i 
Jämtland som ligger cirka 60 kilometer 
från gränsen till Norge. 

”Grensetreffen” är en vetenskaplig 
sammankomst för läkare från Jämtland, 
Västernorrland och Tröndelag i Norge. 
Dessa län/fylken ligger alla i närheten 
av Åre. 

”Mittnordiskt gynekologmöte” är en 
vetenskaplig sammankomst för läkare 
och barnmorskor från Sverige och Norge. 
Från Sverige deltar läkare och barnmor-
skor från Östersund, Sundsvall, Sollefteå, 
Umeå, Skellefteå och Lycksele. Från Nor-
ge deltar läkare och barnmorskor från 
Trondheim och Levanger. Dessa orter 
ligger alla i närliggande regioner. 

CO konstaterade således att det finns 
logistiska skäl att godkänna Åre som 
plats för dessa arrangemang. 

Etiskt lämpliga och       olämpliga platser 
för arrangemang inom läkemedelsbranschen 

Att anordna möten 
i Åre, trots att det är 
en känd skidort, 
kan accepteras. 
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Pär Tellner
LIF:s Compliance Officer

Symposium i Snowmass Village        
i Colorado
Ärende CO011/08 gällde Snowmass 
Village i Colorado, USA som plats för 
arrangemanget ”American College of 
Rheumatology, ACR, Winter Rheuma-
tology Symposium, 24–30 januari 2009. 
Snowmass Village är en känd skidort 
med endast cirka 1 800 innevånare som 
ligger cirka 20 minuter med bil från As-
pens flygplats. Här finns goda möjlig-
heter till skidåkning i slutet av januari, 
särskilt som programmet innehåller en 
mycket lång lunchpaus mellan 9 och 
16.30. Några logistiska skäl till att för-
lägga arrangemanget i Snowmass Vil-
lage föreligger inte heller.

CO beslöt att Snowmass Village, Co-
lorado, USA, inte är en godtagbar plats 
för arrangemang.

Kommentarer
Av ärende om Bayers arrangemang på 
Hilton Istanbul Hotel kan man dra slut-
satsen att man bör undvika att förlägga 
arrangemang på exklusiva hotell, särskilt 
när kostnaden för dessa vida överstiger 

normalkostnaden för goda affärshotell på 
orten i fråga. I detta fall blev det uppen-
bart då kostnaden översteg det normala 
med cirka 20–40 procent.

Medan ärendet om sammankomsten 
för ortopediska kirurger i Las Vegas visar 
att så stora kongresser som denna kan ac-
cepteras på platser som normalt sett inte 
är acceptabla. Efter att CO fattat det-
ta beslut meddelade också LIF:s span-
ska kollegor i Farmaindustria att denna 
kongress var acceptabel. Eftersom Spa-
nien gjort sig känt som det land som 
mest strikt tillämpat EFPIA:s regler om 
olämpliga platser så förstärker det min 
övertygelse om att det var ett korrekt 
beslut att godkänna detta arrangemang 
i Las Vegas.

Att anordna möten i Åre, trots att det 
är en känd skidort, kan accepteras. Det 
visar de två ärendena CO010/08 respek-
tive CO012/08. Här fanns det logistiska 
skäl för att förlägga mötet till en skid-
ort eftersom målgruppen är begränsad 
till sjukvårdspersonal från omkringlig-
gande regioner. Viktigt för godkännande 
av dessa arrangemang har också varit att 

programmen inte innehållit några läng-
re lunchpauser, som möjliggjort skid-
åkning.

Däremot är ärende CO011/08 med 
ett symposium i Snowmass Village, Co-
lorado ett ovanligt tydligt fall på val 
av olämplig plats för ett arrangemang. 
Snowmass Village är en känd skidort och 
när arrangörerna dessutom lägger in en 
lunchpaus på 7,5 timme så råder ingen 
tvekan om att fokus för detta möte är 
skidåkning och inte förkovran i yrket.

Man bör undvika att förlägga 
arrangemang på exklusiva hotell, 
särskilt när kostnaden för dessa 
vida överstiger normalkostnaden 
för goda affärshotell på orten i 
fråga.
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Globaliseringsrådet krävde 14, 5 miljarder 
till forskningen , utbildningsminister Leijon-
borg krävde 10 miljarder och det blev 5 mil-
jarder – varför?
Fem miljarder är det enskilt största till-
skottet till svensk forskning någonsin. 
Vi satsar mer på fyra år än vad social-
demokraterna åstadkom på tolv år. Hur 
man än mäter råder ingen tvekan om att 
detta är ett trendbrott för svensk forsk-
ning. 

Kommer regeringen att uppnå målsättningen 
enligt Lissabonsöverenskommelsen på en pro-
cent av BNP?
Ja, denna stora satsning innebär att vi 
når målet redan 2009. 
Hur stor andel av forskningsbudget går 
till den medicinska forskningen?
Det är svårt att ange det i en fast andel. 
Av de strategiska satsningarna på 1,8 
miljarder går 585 miljoner till det med-
icinska området, men också delar av de 
anslag som går till universitet och hög-
skolor samt till forskningsråd används 
till medicinsk forskning. 

Satsar regeringen  på grundforskning eller 
tillämpad (klinisk) forskning?
Vi satsar på både och. 

Vad gör regeringen  för att behålla och att-
rahera forskare till Sverige?
Den stora satsningen tror vi kommer 
att leda till att Sverige förblir en attrak-
tiv forskningsmiljö. Dessutom behåller 
vi det som kallas lärarundantaget, att 
forskare har den ekonomiska rätten till 
sina upptäckter. Det har börjat ses som 
en konkurrensfördel för Sverige. 

Vad gör regeringen  för att tydliggöra vem 
som har ansvaret för den kliniska forskningen 
i Sverige – staten eller landstingen?
Det är fortsatt ett delat ansvar. Vi stärker 
den kliniska forskningen på flera sätt. 
Vi startar tio kliniska forskarskolor där 
cirka 400 personer kommer att kunna 
forska på halvtid och tjänstgöra som lä-
kare på halvtid. De så kallade ALF-med-
len (som staten ger till landstingen för 
att bedriva forskning) kommer att kva-
litetssäkras. Vi gör stora satsningar på 
medicinsk forskning och på biobanker, 
som är mycket viktiga för den kliniska 
forskningen. 

Vad gör regeringen  för helhetstänkandet när 
det gäller medicinsk forskning? I dag finns 
till exempel ingen koppling mellan Veten-
skapsrådet och Vinnova?
Vi skapar ett nytt ämnesråd hos Ve-
tenskapsrådet som kallas Ämnesrådet 
för medicin och hälsa. De får ett bre-
dare uppdrag att koppla forskning inom 
medicin och vård till sjukvårdens och 
läkemedelsindustrins behov. 

Man  klagar på att kvaliteten på svensk 
forskning försämras – åtgärder för detta?
Vi gör en historiskt stor ekonomisk sats-
ning och hanterar samtidigt några av de 
systemfel som hämmat svensk forskning. 
Vi premierar kvalitet i alla led, även i de 
anslag som går direkt till universitet och 
högskolor. Det tror vi är rätt medicin för 
svensk forskning. 

Regeringens anslag till forskningen

”Vi premierar kvalitet i alla led”
Den 23 oktober presenterades regeringens forsknings- och innova-
tionsproposition. Den omfattar perioden 2009 - 2012 och är vad 
gäller resurstillskott den största någonsin. Med sina fem miljarder 
är den mer än dubbelt så stor som den närmast föregående och 
större än de tre senaste sammantaget. För att mer i detalj få reda 
på vad detta innebär för läkemedelsindustrin tog vi hjälp av LIF för 
att formulera några mer specifika frågor som forskningsminister 
Lars Leijonborg fick svara på.

forskningsproppen

Redaktionen Pi
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När ett företag ska lansera en 
produkt är det inte ovanligt 
att till exempel 75 procent av 

budgeten går till reklam och annonse-
ring, 20 procent går till en kampanjsajt 
på webben och de sista 5 procenten går 
till PR. För dessa sista procent är det inte 
heller ovanligt att företaget får publicitet 
värt flera gånger den totala budgeten – 
omräknat i kvadratcentimeter köpt ut-
rymme. Trots det upprepar man samma 
mönster i lansering efter lansering. 

Vad är en helsida om en patient som 
blivit av med sina besvär genom ett 
nytt receptfritt preparat, publicerad i en 
landstäckande kvällstidning, värd jäm-

fört med motsvarande reklam? Svaret är: 
Givetvis ofantligt mycket mer. Men det 
betyder inte nödvändigtvis att 400 000 
kronor på PR ger dubbelt så bra resultat 
som 200 000. Med traditionell redak-
tionell PR, den som syftar till att skapa 
medieutrymme, finns det rimligtvis en 
gräns för hur många tidningar och jour-
nalister som kan skriva om en produkt.

Men annonsering har låg trovärdighet 
och allt fler ifrågasätter användningen av 
reklam som ett sätt att påverka sin för-
säljning. Den legendariska reklamman-
nen David Ogilvy sägs ha medgivit att 
99 procent av all annonsering inte säljer 
någonting. Flera stora och framgångsrika 

företag använder inte traditionell reklam 
över huvud taget, till exempel Google 
och Starbucks. 

Ur mediernas perspektiv leder ett 
minskat antal annonsörer till att det re-
daktionella utrymmet minskar eftersom 
minskade intäkter ger mindre utrymme 
för att producera redaktionellt material. 
Så allt fler företag anlitar allt fler PR-
konsulter för att tränga sig in på det allt 
mindre utrymmet. 

Tidningarna slåss mot vikande lön-
samhet och besparingskrav. Ett sätt de 
har att hantera det på är att vända sig 
till läsarna för att låta dem stå för inne-
hållet. Gratisbloggare och gratismaterial 

pr

xxx

xxx

När budgeten krymper och 
världen förändras:

Interaktiva 
relationer 
klarast lysande 
stjärnan
När svångremmen dras åt och ekonomiavdelningen 
kastar hungriga blickar på de budgeterade mark-
nadsföringspengarna finns det alternativ med hög 
utväxling för marknadsförare: Satsa på PR. Men se 
det inte som en besparingsåtgärd, snarare ett mer 
modernt sätt att tänka på sin kommunikation. I över-
gången från propaganda och information till dialog 
och relation är det interaktiv PR det handlar om, 
skriver Robert Almqvist och Cecilia Ungerstedt från 
Hill&Knowlton.
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strömmar in och ersätter de mer kost-
samma artiklarna på tidningarnas webb-
utgåvor.

Bättre och billigare
Och mitt i detta står du som marknads-
förare med både besparingskrav och sto-
ra förväntningar på resultat. Traditionell 
marknadsföring står givetvis på agendan 
men det kostar fortfarande lika mycket 
att ta fram reklamkampanjer även om 
trovärdigheten är låg och reklamutrym-
met reas ut. Det är då man inte skall 
glömma bort att vi nästan omärkligt har 
glidit in i en ny, skön digital värld. En 
där folk svänger sig med begrepp som 

Bambuser, Jaiku och Twitter, funktioner 
som stödjer nätverkande. Alla dessa be-
grepp gör att många tror att det handlar 
om nya kanaler, verktyg och datateknik. 
Inget kunde vara mer fel.

Det handlar om relationer, om per-
sonlig kommunikation i grupper av ge-
likar, om hur kommunikation och dia-
log ersätter enkelriktad information och 

propaganda. Det handlar om relationell 
PR rakt in i målgruppen. För stora delar 
av läkemedelsindustrin, särskilt när det 
gäller receptbelagda produkter, är detta 
ett ack så oexploaterat sätt att upprätt-
hålla relationerna med slutanvändarna, 
det vill säga patienterna, i en värld där 
ingen annan direktkommunikation är 
tillåten. 

xxx

xxx

”Allt fler företag anlitar allt fler 
PR-konsulter för att tränga sig in på det 
allt mindre utrymmet.”

HALLÅ!!
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pr

Beakta gärna följande definitioner av 
reklam och PR, hämtade från uppslags-
verket Wikipedia:

”Reklam är skapande och spri-
dande av information som har till 
syfte att lysa upp och skapa upp-
märksamhet runt idéer, varor och 
tjänster, samt påverka och ändra 
människors åsikter, värderingar el-
ler handlingar, i första hand kon-
sumtionsbeteende”.

”PR innebär, kortfattat, att man 
försöker skapa och vårda relationer 
mellan företag och kunder eller 
andra nyckelpersoner, både kort- 
och långsiktigt. Att ha en långsik-
tig relation till sina kunder gör att 
de är mer benägna att välja sam-
ma produkt eller varumärke även 
i framtiden”.

Ett problem med att engagera sig i 
sociala medier jämfört med traditionell 
kommunikation är att det är mycket 
tidskrävande. Samtidigt räcker det inte 
med bara en bra webbplats i dag. Den 
traditionella gränsen mellan avsändare 
och mottagare har suddats ut. Det gäl-
ler för företaget att vara där deras kunder 
finns och verkar på nätet och då räcker 
det inte med att tro att alla besöker ett 
företags webbplats.

I en diskussion med en marknadschef 
kring hur deras företag skulle kunna an-
vända sociala medier gav hon kommen-
taren att hon inte har tid att hänga ute 
på alla forum och läsa artikelkommen-
tarer, blogga om sina tankar och berätta 
på Twitter om vad hon åt till frukost. 
Detta visar på förvirringen som råder 
kring vad den nya generationens kom-
munikation syftar till. Detta är inte ett 
komplement till traditionell reklam och 
marknadsföring. Det är en ny och mer 
effektiv marknadskommunikation där 
syftet är att ha en interaktiv och fortlö-
pande relation med målgruppen.

Poängen är att den som är målet för 
kommunikationen skall återvända till 
källan för information, igen och igen, 
men det ställer naturligtvis också krav 
på avsändaren vad gäller innehåll, pre-
sentation och i slutändan trovärdighet.

Den goda förebilden
Patientföreningar är en utmärkt analogi 
för vad man försöker åstadkomma med 

de nya kanalerna och verktygen. Där 
samlas människor som har som enda 
gemensamma nämnare att de vill träffa 
andra som slåss med samma problem. 
Man vill berätta för dem som förstår och 
går igenom samma sak. Man vill få idéer 
och tips på hur man ska må bättre och 
dela med sig av farhågor och förhopp-
ningar. Om jag som patient under en av 

dessa träffar får höra att någon i gruppen 
har haft negativa erfarenheter av ett pre-
parat som jag sett en annons om, tillmä-
ter jag säkerligen detta större vikt än vad 
företaget själva säger i en broschyr.

I en Facebook-grupp träffas männis-
kor som är intresserade av något ämne. 
Det spelar ingen roll var i världen de be-
finner sig, vilken familjesituation de be-
finner sig i eller hur mycket tid de har. I 
grupperna träffas de och diskuterar äm-
nen och delar med sig av sina erfaren-
heter. Kortvuxna människor träffas och 
diskuterar var man ska köpa vuxenklä-
der i barnstorlek och popgruppen Kents 
fans får veta vad som händer med grup-
pen. Närmare 800 000 människor har 
också skrivit in sig i en grupp där man 
diskuterar bröstcancer.

Det är denna kraft, som kommer un-
derifrån, från konsumenterna själva, som 
du vill komma åt. 

Du vill inte stå på en scen och ropa ut 
ditt budskap tillsammans med ett knip-
pe konkurrenter som försöker överrösta 
dig. Publiken har redan vänt scenen ryg-
gen och börjat prata sinsemellan i stället. 
Vad du behöver göra är att kliva ner från 
scenen, träffa de olika grupperingarna i 
publiken och fråga dem vad de vill ha, 

vad de vill berätta, vad som triggar dem 
och hur de känner. 

Med denna vetskap i ryggen kan du 
kontinuerligt justera din kommunika-
tion och avläsa resultatet av den i realtid. 
Först då får du en relation som skapar 
förtroende och därmed skapar efterfrå-
gan. Som en extra bonus har du tillgång 
till en online-panel dygnet runt sju da-
gar i veckan, dit du kan vända dig med 
frågor kring din produkt.

Kostnadseffektiva verktyg
Så du har fått en budget för lanseringen. 
Den är mindre än du hade tänkt och du 
vill ha ut bästa möjliga effekt. Hur ska 
du investera? Det beror givetvis på var 
dina intressenter finns och vilka du pri-
oriterar. Det avgörs i sin tur av vilken 
produkt eller tjänst det handlar om. Men 
generellt finns det några tumregler:

Se till allmänintresset. Om det 
är en ny och efterlängtad produkt som 
kan lösa viktiga hälsoproblem kommer 
allmänintresset att ge nyheten draghjälp. 
Det finns en efterfrågan både från all-
mänheten och från medierna på nyheter 
om nya läkemedel, och du kan under-
stödja förväntningarna genom till exem-
pel ambassadörer som uttalar sig, resul-
tat av undersökningar, gripande patien-
töden i kvällspress och veckotidningar. 
Detta är exempel på mycket kraftfulla 
PR-verktyg. Bränn inte intresset genom 
att först annonsera, sedan lansera. Medi-
erna vill vara först.

Din webbplats är viktigare 
än någonsin. Undersökningar visar 
att webbanvändningen ständigt når nya 
höjder. Det talas om att en genomsnitt-
lig medelålders person surfar 17 timmar 
per vecka. Att webbplatsen och din kam-
panjwebben är snygga, pedagogiska och 
talar kundernas språk kan därför vara 
avgörande för framgången. Det är dit 
människor kommer när de får tips från 
sina vänner i olika sociala media. Därför 
måste din webbplats också vara interak-
tiv så att du kan diskutera med dem som 
har frågor. Ibland är det inte lämpligt, 
eller ens tillåtet ur juridisk synpunkt, 
att släppa in debatter och kommentera 
vissa produkter på webbplatsen. Exakt 
hur du ska gå tillväga kan din PR-byrå 
upplysa dig om. 

”Det handlar om 
relationer, om 
personlig kommuni-
kation i grupper av 
gelikar, om hur 
kommunikation och 
dialog ersätter 
enkelriktad informa-
tion och propaganda.”
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Robert Almqvist
områdesansvarig, 

teknikkommunikation, 
Hill&Knowlton

Interagera på internet. Du 
kan enkelt spåra och följa relevanta dis-
kussioner i olika forum på internet. Låt 
inte angrepp och oinitierade påståenden 
stå oemotsagda på platser där dina kun-
der träffas. Engagera dig och involvera 
dig i diskussioner. Naturligtvis hinner 
man inte, och bör inte heller, kommen-
tera allt. Men många stora snöskred bör-
jade som små obetydliga snöbollar. 

Genom att stoppa en missuppfatt-
ning, eller synpunkter från en missnöjd 
konsument, i sin linda kan man slippa 
att det utvecklas till en negativ kampanj. 
I dag finns otaliga redskap för att effek-
tivt kommentera webbpublicerat mate-
rial, ett effektivt sådant är bloggsökmo-
torn Twingly. På samma sätt kan man 
initiera en diskussion eller ett ämne i 
olika diskussionsgrupper.

Allt detta är i sig mycket mer kost-
nadseffektivt än att utforma annonser 
och köpa utrymme. Men framför allt 
bygger det en stark och långsiktig rela-
tion mellan dig och kunderna, som gör 
det svårare för konkurrenter att bryta in 
emellan. Och när konjunkturen vänder 
och köpkraften ökar är det du som har 
relationen med kunden. 

”Det gäller för företaget att vara där deras kunder finns och    
verkar på nätet och då räcker det inte med att tro att alla         
besöker ett företags webbplats.”

Cecilia Ungerstedt,
PhD, områdesansvarig, 
hälsokommunikation, 

Hill&Knowlton

EuRO RSCG 
kommer måndag
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Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbeta-
ren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne. Ledarskapskonsulterna Leif 
Andersson, Kajsa Heinerwall och Mira Klintrot presenterar här sin modell för coachande samtal 
för dig som ska börja coacha medarbetare för första gången.

Om man googlar på ”coachande 
ledarskap” får man upp 24 500 
svenska sidor!

”Ett coachande ledarskap är en kraft-
full metod som skapar motivation och 
delaktighet hos medarbetare.”

”Genom coachande ledarskap 
stöttar du dina medarbeta-
re att utvecklas i sina roller     
genom delaktighet, engage-
mang och ömsesidig respekt.”

”Ett coachande ledarskap 
handlar om att stärka och    
utveckla medarbetare till de-
ras fulla potential och få en 
lönsam verksamhet på köpet.”

Citaten är hämtade från Google och 
de stämmer bra. Men, hur gör man 
egentligen?

En bra coach bidrar inte med några 
lösningar. Du ska skapa en inspirerande 
dialog med din medarbetare, utan att 
tala om vad han eller hon ska göra eller 
hur det ska utföras.

Din uppgift som chef är ju inte att 
utföra dina medarbetares uppgifter. Ditt 
jobb är att få dina medarbetare att sköta 
sina uppgifter. En viktig del i det är att 
hjälpa dem finna sina egna lösningar. 
Om du löser deras uppgifter lär du dem 
bara att gå till dig med alla svåra upp-

gifter. Lär dem att lita på sig själva. Gör 
de fel så lär de sig av det. 

Enda sättet att undvika att göra fel är 
att inte göra något alls! Vill du ha med-
arbetare som inte gör något?

En styrd dialog
Coachning handlar om en styrd dialog 
som tar sin utgångspunkt i ett upplevt 
gap och som ökar medarbetarens insikt 
och ansvarskänsla, så att han/hon själv 
kan och vill reducera gapet – en mastig 
mening som behöver analyseras.

”En styrd dialog” är ett coachande 
samtal som genomförs med en viss sorts 
samtalsmetodik. Din medarbetare har en 
situation, ett problem ”ett upplevt gap” 
mellan det han vill och hur det är idag. 
Samtalsmetodens syfte är att ” öka med-
arbetarens insikt och ansvarskänsla, så 
att han/hon själv kan och vill reducera 
gapet”. Du ska alltså genom samtalet få 
personen att inse att hon äger problemet 
och att hon är den som har bästa möjlig-
heten att lösa det, inte du.

Det kan också handla om att sätta 
upp och nå realistiska mål. Din roll som 
coachande chef innebär att din medar-
betare ska jobba mot uppnåeliga mål. 
Här gäller en fin avvägning, för ett mål 
behöver också vara attraherande, me-
ningsfullt och värt att anstränga sig för. 
Mål ska på något sätt utmana oss och ta 
vår oanvända potential i anspråk. De ska 

vara värda att nå och vi ska kunna känna 
oss nöjda när vi nått dem.

Den modell för coachande ledarskap 
som vi använder oss av består av fyra 
grundfrågor:

Vems och/eller vad är          1. 
problemet/uppgiften?

Lösningar och möjligheter?2. 

Hinder?3. 

När?4. 

Steg 1 
Vems och/eller vad är problemet/upp-
giften?

För enkelhets skull kallar vi det för 
”problem”, men det kan lika gärna hand-
la om målsättning, utmaning, viljein-
riktning, önskemål osv. Ordningen på 
dessa två frågor kan variera, ibland är det 
rätt att först reda ut vad som behöver lö-
sas eller vilket problemet egentligen är. 

Ibland är det bättre att börja med vem 
som äger problemet. Hjälp din medarbe-
tare att reda ut dessa två frågor genom 
att lyssna aktivt. En aktiv lyssnare stäm-
mer av vad medarbetaren säger genom 
att omformulera och repetera, genom att 
spegla. Att spegla innebär i korthet att 

Coachande ledarskap

Låt medarbetaren           finna lösningen
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     finna lösningen



52   pharma industry nr 6 –08

ledarskap

omformulera din medarbetares uttalan-
de till en fråga. Då värderar du inte vad 
denne sagt, du bara säkerställer att din 
medarbetare och du är överens om var 
problemet ligger.
Exempel 1: Om medarbetaren säger 
att ”det är ju förfärligt att Nisse får hål-
la på så där, han ställer ju till det för 
alla andra”, så kan du styra din spegling 
så här: ”Du tycker att Nisse ställer till 
det?”. 

Betona Du för att styra in medarbeta-
ren på att det handlar om hans problem 
med Nisse. En fråga som ”Du tycker att 
Nisse ställer till det. Vad är det Nisse 
gör när han ställer till det för dig?”, styr 
ännu tydligare mot att fokusera med-
arbetaren på vad som är hans problem 
med Nisse.
Exempel 2: Det är vanligt att en med-
arbetare framför funderingar över hur 
hon ska kunna genomföra en viss lös-
ning. Låt dig inte luras av det. Försök 
först ta reda på vad problemet är, det 
problem hon vill lösa med hjälp av sin 
lösning. Vi har alltför ofta en tendens att 
snabbt hoppa till lösningar när vi ställs 
inför ett problem. Kanske är inte den 
första lösningen bäst bara för att man 
kommer på den först. Hjälp hellre din 
medarbetare att hitta vad det verkliga 
problemet är.

Om medarbetaren undrar hur hon 
ska få Stina att byta arbetsrum utan att 
det blir bråk blir din fråga: ”Vad vill 
du uppnå med att flytta på Stina?”. Ta 
reda på varför hon vill flytta på Stina, 
vad är problemet? Om problemet är att 
Stina stör medarbetaren när de sitter i 

samma rum är en flytt av Stina en (1) 
möjlig lösning. 

Det kan finnas andra lösningar som 
inte kräver att Stina flyttar och då har 
ni löst problemet på annat sätt. Kanske 
är problemet att Stina talar alltför högt i 
telefonen och då kan du stötta din med-
arbetare i att hon uppmärksammar Stina 
på det. Bara det att medarbetaren kom-
mer med problemet är i sig en signal om 
att lösningen att flytta Stina inte är en 
bra eller enkel lösning. Då skulle hon 
inte behöva komma till dig med lösning-
en. Du kan bidra genom att hjälpa med-
arbetaren gå bakåt i tankekedjan och ta 
reda på vad det var hon ville lösa med 
att flytta Stina. Vad är problemet? Stina 
stör, hur stör hon? Vad ställer det till 
med för dig? Se faktaruta för exempel 
på frågor i steg 1–4. Har hon pratat med 
Stina om att hon tycker att hon stör? Vad 
är det som stör henne, pratar Stina högt 
eller prasslar hon med kolapapper? Vems 
är problemet? Det är medarbetaren som 
tycker att Stina stör alltså är det med-
arbetarens som äger problemet och för-
sta lösningen är att berätta för Stina att 
hon gör något som stör hennes kollega. 
Stina kanske inte är medveten om att 
hon stör.
Exempel 3: Om vi i stället tänker oss 
in i situationen att en av dina medar-
betare vill sätta upp ett mål som känns 
utmanade, han kanske vill ta steget från 
medarbetare till förstalinjeschef med ett 
antal direktrapporterande medarbetare 
under sig. Hur kan den inspirerande dia-
logen se ut då?

exempel frågor steg 1
Vad är problemet/Vad behöver du 
lösa?

Vad är problemet med det?

Vilka konsekvenser får det för dig?

Vad vill du nå?

Beskriv en konkret situation.

Om du vaknade en morgon och allt 
var bra, hur är det då?

Hur skulle någon annan beskriva 
det?

Hur märker du det?

Vem äger det problemet?

Vems bekymmer är det? 

Vem äger den här situationen? 

Vem har ansvar för det där?

Vad är ditt problem med det?

Hur påverkar det dig?

Vilka konsekvenser får det för dig?

Vems problem/Situation/ är det?

Du tycker att… som en samman-
fattning att du förstått rätt.

exempel frågor steg 2
Hur kan du lösa det?

Vilka idéer har du?

Vad har du gjort hittills?

Om du hade en lösning, hur skulle 
den kunna se ut?

Vilka fler lösningar finns det?

Vad vinner du på att inte lösa det?

Vad skulle du göra om du hade mer 
tid/pengar/energi…

exempel frågor steg 3
Känns den lösningen ok för dig?

Om det är det här du vill               
– vad hindrar dig?

Vad får dig att tveka?

Vad är det värsta som kan hända?

Hur kan du lösa det?

exempel frågor steg 4
När kan du göra det?

jaha, nästa vecka.                     
Vilken dag nästa vecka?

Vilken dag, vilken tid?

Vad kan få dig att göra det?

Hur kan du påminna dig själv?

Vad kan öka chansen att du gör 
det?

? !
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”Hur ser ditt mål ut? Det vill säga 
hur många medarbetare skulle kännas 
som en utmaning till att börja med? När 
vill du börja? Vad skulle du behöva lära 
dig?” Det finns många frågor som be-
höver ställas för att målet ska bli riktigt 
tydligt formulerat.

En annan fråga som är viktig att stäl-
la är: ”Vilka vinster eller fördelar ser du 
med att uppnå målet?” Det vill säga, 
varför vill du nå målet? Vilka professio-
nella fördelar ser du med att nå målet 
och vilka personliga fördelar?

Nästa steg i processen för din med-
arbetare blir att redogöra för hinder och 
lösningar, precis som i processen när du 
stöttar din medarbetare i att finna lös-
ningar på problem.

Steg 2  
Lösningar och möjligheter.
Som vi nämnde inledningsvis bidrar 
en bra coach inte med några lösningar. 
Uppgiften är att hjälpa medarbetaren att 
hitta sina egna lösningar.

Fråga vad medarbetaren har för egna 
idéer om hur han ska lösa problemet el-
ler den uppkomna situationen. Om han 
inte vet, är följande fråga förvånansvärt 
effektiv: ”Jag förstår att du inte vet hur 
du ska göra, men om du visste, hur du 
skulle göra då?”

Hjälp även till att hitta flera lösningar 
till varje problem. ”Har du några fler 
lösningar?” ”Finns det något ytterligare 
sätt att lösa det på?” Fortsätt gärna tills 
ni har hittat ett antal olika varianter på 
lösningar. 

De första lösningarna som medarbeta-
ren kommer på är ofta de som han gått 
och funderat på redan och kanske förkas-
tat. Genom att fråga om fler hjälper du 
till att hitta andra möjligheter. Det man 
gått länge och funderat på själv och till 
slut vill prata med någon om är ofta sva-
ga lösningar, annars skulle medarbetaren 
redan ha genomfört den lösningen.

Om personen kör fast helt kan du läg-
ga till att ”I det läget skulle jag kanske 
ha gjort så här…, men det är jag det, det 

kanske inte passar dig och ditt problem 
i det här läget.”

Ibland ber medarbetaren dig lösa pro-
blemet, ”det är väl ditt jobb som chef!”. 
Acceptera det som en möjlig lösning men 
bolla genast tillbaka: ”Ja, jag skulle kun-
na göra det du föreslår, det är en möjlig 
lösning. Men jag skulle vilja vänta lite 
och se hur du skulle kunna lösa det”. 

Om medarbetaren kommer på en lös-
ning som du inte tycker är optimal kan 
det ändå vara bra att låta henne testa den. 
Känner du att det är helt fel får du styra 
bort det genom att berätta om din syn 
på den lösningen.

Det enda sättet att lära sig är ofta ge-
nom sina egna misstag och man måste 
våga låta andra göra misstag. Var ändå 
noga med att medarbetaren inte lämnar 
dig med känslan att du har godkänt el-
ler stöttat den lösningen. Betona att ”Du 
vill testa den lösningen, den känns bra 
för dig.” 
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Leif Andersson, Kajsa Heinerwall 
och Mira Klintrot 

alla coacher i nätverket 
Mikla Exective Coaching

Steg 3  
Hinder.
Från att varit lösningsorienterade går vi 
nu över för att kolla om det är något som 
hindrar medarbetaren från att nå målet 
eller hitta lösningen på problemet.

”För att lösa problemet/situationen/
läget kan du....? Hur känns den lös-
ningen?”

”Finns det något som hindrar dig att 
genomföra den lösningen?” 

Ibland vet medarbetaren hur han ska 
göra men det finns saker som upplevs 
som hinder för att göra det. Det kan vara 
svårt att genomföra eller kan finnas risk 
för negativa konsekvenser om han ge-
nomför lösningen.

Finns det hinder går du tillbaka till 
steg ett med det hindret. Samma steg 
kan behöva upprepas tills medarbetaren 
har identifierat vad som är hans problem 
med hindret, hittat lösningen på det och 
rett ut eventuella hinder för lösningen. 
Ni kan behöva göra om den här proces-
sen några gånger tills ni är tillbaka till 
det ursprungliga problemet och har un-
danröjt alla hinder mot att genomföra 
en lösning.

Steg 4 
När?
Vi jobbar bäst mot en deadline och nu 
har vi kommit fram till steget då du 
ska känna din medarbetare på pulsen. 
Är hon beredd att sätta en deadline för 
när hon ska sätta igång?

Sista delen är att stämma av att med-
arbetaren är klar över målsättningen, 
vilken lösning är som hon ser och hur 
eventuella hinder ska övervinnas. Sam-
manfatta allt detta och stäm av att med-
arbetaren är med.

Sista frågan är nu: ”När kan du göra 
det här?”

Beroende på din relation till medar-
betaren och syftet med samtalet kan du 
driva olika hårt i detta sista steg. Om du 
anser att det är viktigt, kan du driva på 
tills medarbetaren har satt av en tid för 
att genomföra lösningen.

För att sätta lite press på att det fak-
tiskt blir gjort, skulle jag föreslå att du 
ber din medarbetare tänka ut hur hon 
ska säkerställa att hon gör som hon sagt. 
Hon kan till exempel skicka dig ett mejl 
när hon påbörjar uppgiften och ett mejl 
när hon gått i mål och löst problemet. 

Ni bör också diskutera konsekvenser 
av att sätta igång respektive att inte göra 
det. Vad ska hända när hon nått sin lös-
ning. Hur ska hon fira framgången? Om 
hon inte sätter igång – vad ska det ha för 
konsekvens?

Flytta fram positioner
Vad betyder det då att coacha någon? 
Själva ordet coach har sitt ursprung i den 
medeltida engelskans coach, medeltidens 
franska coche, tyskans Kutsche, som alla 
troligen stammar från Ungerskans kocsi 
(szekér), bokstavligen, vagn från Kocs, 
daterat 1556.

Så från betydelsen en vagn som för-
flyttar någon eller något till begreppet 
att en handledare förflyttar studenten 
från en nivå till en annan.

Det som du som chef ska åstadkom-
ma är alltså att få din medarbetare att 
flytta fram sina positioner, nå mål, lösa 
problem etc, och det på ett sätt som får 
honom eller henne att känna att han/
hon har åstadkommit det alldeles på 
egen hand.

När din medarbetare kommer till dig 
och säger ”Titta, vad jag har åstadkom-
mit!” Då har du lyckats.
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Jag minns den första Allt för hälsan-mässan jag besökte. Då var 
det ett ganska stort antal företag från läkemedelsindustrin som 
var på plats för att möta patienterna eller vårdkonsumenterna som 
de populärt kallas. Läkemedelsindustriföreningen var på plats och 
pratade om branschen.

Denna fredag när vi besökte mässan var det inte ett enda företag 
från vår bransch som syntes. Apoteket var på plats men annars var 
kopplingen till läkemedel i stort sett obefintlig. I stället erbjöds 
man nyttig mat. Den första vi såg när vi kom in var GI-teorins 
okrönte kung Fredrik Paulún som föreläste på scenen. Efter en kort 
promenad hittar vi hans monter där han sålde sina produkter. Man 
erbjöds att teckna sig för olika former av motion. Stripaerobics till 
exempel är tydligen en ny motion som man bör pröva på. 

Det visades också på någon ny form av redskap som såg ut som 
en pilbåge utan sträng som man stod och skakade på. Boxning 
fick man också testa. En stor yta upptogs av olika kosttillskott och 
hälsosam kost. Om man söker efter en annan väg till välmående 
kan man prova på en indisk spikmatta som tydligen skall få en 
att åtminstone nå halvvägs till Nirvana. 

Därutöver fanns tyvärr utställarna som man hittar överallt 
på alla mässor oavsett inriktning. Fleecekläder, praliner, skofett 
osv.

Sammanfattningsvis kan man väl säga att jag inte var så impo-
nerad av upplägget. Det som för ett antal år sedan kändes seriöst 
och genomtänkt kändes nu som att det glidit en smula åt Kiviks 
marknads-hållet. Men trots allt fanns det som sagt 25 422 vård-
konsumenter på plats som kanske skulle ha blivit goda läkeme-
delsanvändare. 

Hade jag haft tid hade det nog varit mer värt att smita in på 
Goda köket för att hotta upp kastrullparken hemma. 

Allt utom läkemedel
Pharma Industry besökte Allt för hälsan 2009 som en 
av 288 journalister som ackrediterat sig. Månne var 
det också intresset för Goda Köket eller Scandinavian 
Boat Show som gick samtidigt som drog en del 
till Älvsjömässan denna helg. Förutom oss var det 
25 422 personer som blev hälsosammare.

reportage

Niclas Ahlberg
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läkemedelsföretaget

För två år sedan flyttades Ipsens Nordenkontor från 
Köpenhamn till Stockholm. Verkställande direktören 
Pasquale Frega fick uppdraget att bygga upp verksam-
heten. Han har själv rekryterat de 19 personer som i 
dag arbetar i företaget, inklusive Tommy Söderman och 
Andreas Wallgren.
– Det finns två kärnvärden i vårt företag: forskning och 
humankapital. Att hitta rätt människor är nyckeln till 
framgång, säger Pasquale Frega. 
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Allt började med Rosmarinus of-
ficinalis, det vill säga kryddör-
ten rosmarin. Apotekare Henri 

Beaufour i staden Deux, 15 kilometer ös-
ter om Paris, lyckades alldeles särskilt 
bra en dag i sitt lilla apotek när han 
beredde en ny infusion mot matsmält-
ningsproblem. Rosmarinpreparatet blev 
en storsäljare och 1929 kunde ”Labora-
toires Beaufour” invigas för produktion 
i större skala.

En mansålder senare har det lilla fa-
miljeföretaget vuxit till att bli en börs-
noterad läkemedelskoncern med 4 000 
anställda i världen, varav 700 på något av 
forskningsinstituten i Paris, Boston, Bar-
celona eller London. Med 20 produkter 
på världsmarknaden och flera spännande 
innovationer som väntar i laboratorierna, 
ser det ut som att Ipsen kan räkna sig till 
framtidsföretagen. Inte minst tack vare 
att bolaget har hållit sig till en modest 
storlek på sin kostym. En klar fördel i ti-
der när många andra i branschen gör allt 
för att krympa sina kostymer. 

Ipsen har varit ett familjeföretag, och 
är det fortfarande i många avseenden. 25 
procent av företaget lades ut på börsen 
2002, men resten äger familjen Beau-
four fortfarande. Och familjen Beaufour 
präglar i hög grad företagsandan även i 
dotterbolagen. Mer avspänd och famil-
jär stämning än den som finns på vå-
ning 21 i Kista Science Tower får man 
leta efter. Innanför dörrarna hörs Norah 
Jones mjuka stämma i högtalarna, följt 
av och den operative chefen Tommy Sö-
dermans skratt. På Ipsen ligger skrattet 
aldrig långt borta. 

Växa lagom fort
I kontorets hörnrum, med en hänföran-
de utsikt ut över Järvafältet i tre väder-
streck, slår sig verkställande direktören 
Pasquale Frega ner på sin stol, sakta och 
försiktigt. Så går det när man försöker 
vara duktig på gymmet, förklarar han 
och ler lakoniskt. Ryggskottet till trots 
har Pasquale Frega tagit sig till jobbet 
i dag. Han vill inte missa chansen att 
få berätta om Ipsen, företaget som varit 

För två år sedan flyttade den franska läkemedelskoncernen Ipsen sitt Nordenkontor från Köpenhamn 
till Sverige och Kista. I dag har företaget 20 anställda och man har påbörjat klättringen. Högt upp i 
Kista Science Tower huserar företaget som sedan flytten till Sverige vuxit med 40 procent varje år 
både tack vare sina spjutspetspreparat och medarbetare som nästan är självlysande av engagemang. 

Företagsfakta Ipsen
Ipsen är ett innovationsdrivet 
företag. Företaget satsar cirka 21 
procent av sin totala omsättning på 
forskning och utveckling.

Företaget har 4 000 anställda i värl-
den, ca 700 av dessa är anställda 
inom forskning och utveckling. 

Den totala omsättningen i världen 
uppgick 2007 till nära tio miljarder 
kronor. 

Det nordiska kontoret omsätter 
drygt 100 miljoner med en tillväxt på 
cirka 40 procent varje år.

Ipsen fokuserar på terapiområdena 
endokrinologi, onkologi och neuro-
muskulära sjukdomar. 

Produkter från Ipsen marknadsförs 
i över 100 länder och företaget 
har kommersiell verksamhet i 30 
länder. Tillverkning sker i Frankrike, 
England, Irland, Schweiz, Kina och 
uSA. 

Ipsens Nordenkontor flyttades från 
Köpenhamn till Stockholm 2006. 

Ipsen 
har himlen runt 
hörnet
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hans uppdragsgivare i snart 17 år. Pas-
quale Frega var tidigare global chef inom 
endokrinologi i moderföretaget i Paris, 
innan han fick uppdraget att bygga upp 
verksamheten i Sverige och Norden. Han 
har dessutom arbetat för Ipsen i Frank-
rike, England och USA.

– Jag har sett firman förvandlas från 
familjeföretag med 80 procent av mark-
naden i Frankrike till en välrenommerad 
global läkemedelskoncern, och det på re-
lativt kort tid, säger Pasquale Frega. Det 
har varit en imponerande resa.

Enligt honom har företagets utveck-
ling varit möjlig tack vare den satsning 
som gjordes på bioteknologisk forskning 
på 1970-talet och för att familjen Beau-
four har fattat kloka beslut beträffande 
affärsverksamheten. Man har lyckats 
hålla fötterna på jorden i alla lägen och 
förstått att ett företag ska växa lagom 
fort.

– Lagom är faktiskt ett av de få svens-
ka ord jag har lärt mig. Annars talar jag 
tyvärr inte svenska. Min hjärna har sagt 
stopp nu, säger Pasquale Frega och berät-
tar att han, förutom engelskan och fran-
skan, även har modersmålet italienska 
”på lagret”.

Snabbversionen av Ipsens historik ger 
vid handen att man från apotekare Hen-
ris tid fram till 1970-talet framför allt 
producerade växtbaserade egenvårdspro-
dukter och läkemedel inom företrädel-
sevis mage/tarmområdet, bland annat 
mot dyspepsi (symtom från övre delen 
av magen).

På 1970-talet satte sonen Albert 
Beaufour sin prägel på företaget och lade 
grunden till det som i dag är koncernen 
Ipsen. Albert Beaufour var läkare och 
en visionär i ordets sanna bemärkelse. 
1976 grundade han ett forskningsinsti-
tut i Boston, dit han knöt några av då-
tidens mest ansedda forskare som i sin 
tur skapade nätverk med andra forskare 
på de främsta universiteten i USA. Albert 
Beaufour var helt på det klara med att 
det var biotekniken som var framtidens 

verktyg i jakten på nya läkemedel och 
att proteiner och peptider var det som 
borde skärskådas för att knäcka koderna 
i patofysiologin.

Ut på börsen
1980- och 90-talen innebar nya läkeme-
del, forskningsinstitut och marknader 
för familjeföretaget som genomgick en 
internationalisering på flera plan. Och 
för sex år sedan är vi framme vid det se-
naste stora steget.

– Då bestämde sig familjen Beaufour 
för att vidta ett antal åtgärder för att få 
företaget att fortsätta växa och bli glo-
balt. Först och främst klev familjen av 
och en ny professionell styrelse rekryte-
rades. Företaget gick också ut på börsen 

och en ny strategi utarbetades om var 
forskningen skulle koncentreras, berät-
tar Pasquale Frega. 

Tack vare många självgående och in-
komstbringande preparat från företagets 
portfölj sedan tidigare, främst hemma 
på den franska marknaden, beslutade sig 
familjen för att välja ut ett fåtal terapi-
områden för att på så sätt kunna driva 
utvecklingen framåt med större kraft 
och hastighet. Det blev områdena endo-
krinologi, onkologi och neuromuskulära 
sjukdomar som valdes till företagets nya 
strategiska områden. Den tekniska platt-
formen byggdes upp kring rekombinanta 
proteiner, peptider och långtidsverkande 
formuleringar.

läkemedelsföretaget

– Det är roligare att vara bäst på några 
få saker än att vara medioker på många, 
säger Tommy Söderman om det faktum 

att Ipsen satsar hårt enbart inom ett fåtal 
terapiområden. Våra konkurrenter är de 

stora bolagen som oftast bara har en liten 
verksamhetsdel som arbetar med samma 

saker som vi gör. Medan för oss är det allt.
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– Filosofin är att vara bäst i klassen 
i de tre segmenten. Det är som spjut-
spetsföretag man har möjlighet att hitta 
de verkligt innovativa lösningarna, säger 
Pasquale Frega entusiastiskt. 

Ipsen är ett medelstort företag. På 
gott och ont. Historiskt sett har före-
tagets biotekniksatsningar lett till en 
mängd upptäckter som kunnat utveck-
las till läkemedel. Men bolagets storlek 
innebär en begränsning när det kommer 
till de kostnaderna som i dag är förknip-
pade med läkemedelsprövningar. Alltså 
har Ipsen med åren fått skaffa sig ytterli-
gare en kompetens: affärssamarbeten.

Utlicensiering en alternativ väg mot 
framgång
– Om vi gör en upptäckt som inte ligger 
exakt inom våra prioriterade terapiområ-
den har vi sett till att hitta en samarbets-
partner som är ledande inom det aktuella 
fältet som vi lämnar innovationen vidare 
till. Vi arbetar till exempel inte inom 
diabetesfältet men har ändå varit med 
och tagit fram grunderna till ett diabe-
tesläkemedel som genom utlicensiering 
hamnade hos Roche: GLP-1.

Genom utlicensiering har Ipsen funnit 
en alternativ väg mot framgång. Många 
avtal har upprättats de senaste 20 åren 
med parter som Novartis, Roche, Pfizer, 
Teijin, Genetech, MSD med flera. 

Finns det då inga utmaningar inför 
framtiden?

– Vi måste fortsätta att göra kloka val 
när det gäller att forskningssatsningarna. 
En annan utmaning är att våra största 
produkter är framtagna för västerländska 
behov och sjukvårdssystem. Länder som 
Indien och Kina har inte ekonomiska 
möjligheter att erbjuda våra läkemedel 

till en bred allmänhet, vilket innebär att 
marknaderna i den delen av världen har 
begränsningar för vårt vidkommande. 

Sedan den nya affärsstrategin lades 
fast för sex år sedan har förvärv av andra 
bioteknik- och läkemedelsföretag inom 
de tre utvalda terapiområdena varit en 
del av globaliseringsplanen. Det senas-
te företaget i raden som köpts upp av 
Ipsen är det nordamerikanska bolaget 
Tercica med inriktning på endokrino-
logi. Ett köp som tillkännagavs för bara 
några timmar sedan. Pressmeddelandet 
ligger alldeles nyutskrivet på Pasquale 
Fregas bord. 

– Varsågod, det är roligt att kunna 
ge den här typen av information just en 

dag som denna, säger han och lämnar 
över pressmeddelandet. 

Det vankas champagne kan man tän-
ka sig. För det händer då och då här på 
21:a våningen att man har saker att fira, 
tillstår Pasquale Frega. Och ett franskt 
företag måste förstås fira på franskt vis.  

Många goda idéer kommer 
underifrån
Men att anamma svenska seder kan dä-
remot vara känsligare, berättar den ope-
rativa chefen Tommy Söderman. 

– Det var nog inte så lätt för Pasqua-
le i början när han skulle hålla reda på 
alla våra seder och bruk. Jag minns när 
vi skulle få besök från huvudkontoret i 
Paris. Det var i juletid och vi hade just 

läkemedelsföretaget

För sex år sedan lades en ny affärs-
strategi fast inom det franska familjeföre-
taget Ipsen: att bli en global läkemedels-

koncern genom taktiska in- och utlicen-
sieringar inom segmenten endokrinologi, 
onkologi och neuromuskulära sjukdomar. 

En ny företagsidentitet ingick också i 
planen och ägarfamiljen valde 

signalvärden med omsorg. 
– Nyligen blev huvudkontoret klart, ritat 

av den världsberömde arkitekten Norman 
Foster. Det ligger mitt emot Eiffeltornet på 

en av Paris bästa adresser, berättar 
verkställande direktören för 

Sverigekontoret Pasquale Frega.
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Bodil Steby-Stenfalk, ansvarig för de regulatoriska frå-
gorna, pekar på en av fördelarna med att arbeta på ett 
mellanstort företag.
– Företaget är så stort, eller litet, att du faktiskt lär känna 
dina kolleger i världen, inom ditt fält vill säga. Det skapar 
en stark företagskänsla. När jag var nyanställd och fick 
åka till Paris på introduktion blev det tydligt att Ipsen är ett 
familjeföretag – än i dag. När vi anlände till huvudkontoret 
hade hela företagsledningen ställt upp för att ta emot oss. 

Företag förändras över tid och att växa är inte alltid så 
enkelt. Ipsen har hittills gjort rätt, menar Viveka Åberg, 
medicinsk chef. 
– Det är smart att inte låta företaget växa för kraftigt när 
man har tagit fram ett antal bra produkter och pengar 
kommer in. För vad händer då när patenten går ut? 
Företag mår inte bra av att bli för stora. Branschen måste 
anpassa sig till den nya verkligheten, där storsäljarna san-
nolikt hör till historien. 

fått en flaska glögg i present av vår re-
sebyrå. Då kläckte någon idén att vår 
franske gäst skulle få varm glögg när 
han kom hit. Pasquale blev alldeles stir-
rig: Hur skulle det ut – dricka sprit på 
arbetstid? Tommy Söderman skrattar 
gott åt minnet.

Tommy Söderman är marknadseko-
nom i botten och har bland annat arbetat 
på Abbott och SanfiAventis innan han 
rekryterades till Ipsen för två år sedan. 
Han är väl förtrogen med hur man försö-
ker motivera medarbetare i branschen.

– Läkemedelsbolag tävlar i förmåner. 
Men det står inte och faller med vilken 
tjänstebil man får för att man ska tri-
vas, och därmed prestera, på jobbet. Det 
viktiga är vilka utvecklingsmöjligheter 
man blir erbjuden. Om man kan påverka 
sin egen och företagets utveckling. Det 

Om du vill anlita en 
konsult som snabbt 
kommer in i jobbet och 
ditt team, så är det oss 
du ska kontakta. Oavsett 
vilken position du söker 
inom marknadsföring 
och försäljning är vi som 
klippta och skurna för 
uppdraget. Vi ser fram 
emot att höra av dig.

Xpecta Consulting är ett konsultföretag specialiserat inom läkemedel och medicinsk industri.  
Vi hyr ut personal inom försäljning, marknadsföring samt management. Telefon 0706-24 07 40.  info@xpecta-consulting.se

En i gänget.
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handlar också om trivsel – om man har 
roligt med sina arbetskamrater. Allt det 
där finns här, säger Tommy Söderman. 

På Ipsen kommer många goda idéer 
underifrån, berättar han. Idéer som tas 
om hand och faktiskt kan ta sig ändå till 
Paris om det vill sig väl. I ett företag på 
frammarsch kan allt hända och alla har 
chansen att delta.

– Det är inte så många nivåer i företa-
get och avståndet till företagsledningen 
i Paris känns förvånansvärt kort, säger 
Tommy Söderman som berättar att han 
och hans kolleger har tilldelats en stor 
portion ansvar i sin yrkesutövning, och 
en lika stor del frihet. Men inte alla män-
niskor trivs i verksamheter som ställer 
höga krav på den enskildes initiativför-
måga. 

– Det är en läggningssak förstås. En 
del människor trivs när arbetet är regel-
styrt och de vet exakt vad som väntar 
bakom nästa krök. Personligen trivs jag 
med att arbeta i ett dynamiskt företag 
där vägen mellan tanke och handling 
är kort. Ett företag som vågar ta risker. 
För att inte tala om hur skönt det är att 
slippa sitta i fem timmar långa möten 
för att diskutera färgkoder och typsnitt 
till någon liten trycksak.

Väl känt i Frankrike
Ipsen är välkänt i Frankrike. Ett varu-
märke som är för fransmännen ungefär 
vad Astra är för svenskarna. Men skulle 
man fråga den svenska allmänheten om 
de hört talas om Ipsen skulle det sanno-
likt bli mest nekande svar. I läkar- och 
forskarkretsar däremot är namnet inte 
lika anonymt. 

– 2006 deltog Ipsen för första gången 
på den svenska läkarstämman och jag 
tänkte att nu kommer vi att få jobba hårt 
för att göra oss hörda. För det ska sägas, 
jag har stått på ett antal läkarstämmor 
genom åren och vet hur svårt det kan 
vara att få publiken intresserad, berättar 
Tommy Söderman. Men det visade sig 
att min pessimism var obefogad. 

”Vad roligt att ni har etablerat er i 
Sverige!”, sa människor som självmant 
kom in i montern. Och jag förstod att 
ryktet om Ipsens starka forskning hade 
föregått företaget. 

På Ipsen ägnar man sig åt rätt saker, 
tycker Tommy Söderman. Nämligen åt 
forskningen, läkemedlen och nätverkan-
det med klinikerna. Inte åt att ratta runt 

läkemedelsföretaget

I portföljen
Ipsenprodukter som är godkända i Eu och som finns på den                           
svenska marknaden: 

Endokrinologi.  
Somatuline autogel, Somatostatinanalog. Godkänt för behandling av akrome-
gali och symtomlindring vid neuroendokrina tumörer.  
NutropinAq, Tillväxthormon. Godkänt för behandling av tillväxtstörning hos 
barn samt brist av tillväxthormon hos vuxna.  
Increlex, IGF-I. För behandling av barn vid svår primär brist på insulinliknande 
tillväxtfaktor-I.

Neuromuskulära sjukdomar.  
Dysport, botulinumtoxin typ A. Behandling av muskelspasmer samt överdriven 
svettning. 

Gastroenterologi.  
Forlax, laxativ. Vid funktionell förstoppning. 
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stora administrationer eller gigantiska 
marknadsföringsjippon.

– I måndags hade vi ett möte här på 
kontoret där framstående forskare och lä-
kare berättade om sin kliniska vardag, 
om vilka problem de har och var beho-
vet är som störst. Det är just så det ska 
vara! Inte femton mellanled utan en di-
rekt koppling mellan oss och patientens 
verklighet. På så sätt kan företaget välja 
rätt forskningsfokus. Sådant gör att jag 
känner stolthet när jag är bortbjuden på 
middag och någon undrar vad jag arbe-
tar med. ”Jag jobbar på ett företag som 
kan hjälpa små barn med neuromusku-
lära sjukdomar att gå bättre, och som 
utvecklar framtidens cancerbehandling.” 
Det känns bra att kunna svara så.

En stund senare står vi i det lilla bar-
köket som ligger som ett hjärta i kon-
torslokalerna, och Tommy Söderman gör 
tjänstvilligt i ordning cappucino till den 
som vill ha. Till och med härifrån har 
man den himmelsvida utsikten, tack 
vare glasväggar mellan arbetsrummen 
och köket. De stora fönsterpartierna 

hålls samman av ramar av ett vackert 
ljust träslag. Björk eller?

– Fråga Pasquale. Han tycker det är 
fascinerande att vi svenskar kan en massa 
träslag. Det är bara nordbor som drar 
handen över ett träbord och säger: ”Det 
här måste vara ek.” 

När Pasquale Frega går förbi några 
minuter senare frågar Tommy Söderman 
honom om han vet vilket träslag föns-
terpartierna är inramade med. Mycket 
riktigt ser Pasquale mycket frågande 
ut. Och snart hörs skrattet igen i kor-
ridoren.  

Raka rör och mycket humor
Så är det på Ipsenkontoret i Kista. Raka 
rör och mycket humor. Ingen går säker, 
inte ens verkställande direktören. Men 
det är ingen fara, säger Tommy Söder-
man. 

– Pasquale är van nu. Han har varit 
här i två år och vet att vi spexar och sko-
jar mycket. 

Den familjära stämningen är något 
som även Viveka Åberg talar varmt om. 

Och hon nämner precis som Tommy 
smidigheten och de korta beslutsvägar-
na i en liten organisation.

– Jag stormtrivs på Ipsen. Det var så 
uppfriskande att komma hit efter att i 
många år ha arbetat på stora bolag. Så 
mycket tid gick åt till att sitta i möten. 
Många kvällar var jag kvar efter arbets-
tid bara för att göra det som egentligen 
var mina arbetsuppgifter. 

Viveka Åberg som är medicinsk chef 
har lång erfarenhet i branschen och har 
arbetet på Astra, Lilly, Pharmacia och 
Pfizer. Hon har också varit ordförande 
för SSPM – Svenska Sällskapet för Phar-
maceutical Medicine. Hur kommer det 
sig att en så erfaren person vågar hoppa 
på en helt nystartad verksamhet?

– Jag lockades av nybyggarandan och 
längtade efter att få större kundfokus. 
Nu när jag har varit här ett tag är det 
en sådan tillfredsställelse att få direkt 
återkoppling av sitt arbete!

Viveka Åberg fortsätter att prisa smi-
digheten i det mindre företaget.

INTEND är ett konsultbolag som hjälper företag att växa. 
Vi arbetar med målet att inte bara ge våra uppdragsgivare vad de önskar 
utan också vad de behöver. 

I vårt arbete använder vi testinstrument som är granskade av Stiftelsen för 
tillämpad psykologi (STP) och vi har även konsult som är certifierad av STP.

Vi på INTEND har lång erfarenhet av många olika rekryteringar. 
Denna erfarenhet är till stor hjälp för våra kunder när de ska välja rätt 
rekryteringsmetod. 

”vi kan hitta rätt i en rekrytering...”

För mer information kontakta Anders Roos, 036-342060.

www.intendab.com

Behöver Ni rekrytera personal i syd- och västsverige?

Annonserad rekrytering •	
Search•	
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läkemedelsföretaget

– Här behöver man inte boka möten 
för att dryfta något, vi ses i kafferummet 
och tar det direkt. Ett mindre företag 
blir så mycket mer effektivt på så sätt. 

Viveka Åberg upplever att Ipsen be-
finner sig nära den kliniska verksamhe-
ten. Samarbeten finns med flertalet uni-
versitetssjukhus i Norden där ett 15-tal 
studier pågår. 

– Det är verkligen stimulerande att få 
möjlighet att designa kliniska studier för 
den nordiska marknaden. Vi är det enda 
företag som har två läkemedel på mark-
naden för behandling av patienter med 
brist på tillväxtfaktorer. Utöver Nutro-
pin Aq godkändes Increlex som Orphan 
Drug för ett år sedan. Det finns stort 
behov och intresse av att vidareutveckla 

läkemedlet med hjälp av klinisk forsk-
ning.  

– Och vi har precis avslutat en nordisk 
retrospektiv studie inom området till-
växtfaktorer och planerar att starta en 
prospektiv studie. 

– Ipsen utvecklar också patientvän-
liga läkemedel, till exempel Somatuline 
Autogel, ett läkemedel som till skillnad 
från alternativet på marknaden, kan in-
jiceras av patienten själv. Utöver nyttan 
för patienten innebär detta även en möj-
lighet för besparingar inom sjukvården. 
Dessa effekter kommer vi att belysa i en 
nordisk studie som vi nyligen startat.

Det är nya tider nu. I affärsvärlden 
generellt och kanske särskilt i läkeme-
delsbranschen. 

– Se vad som händer inom de stora 
läkemedelsbolagen som omorganiserar 
och skär ner. På Ipsen har vi förmånen 
att bygga upp. 

Viveka Åberg berättar att hon trots 
allt hade funderingar på om hon skulle 
våga tacka ja till att arbeta på Ipsen för 
två år sedan. 

– Jag hade fördomar, måste jag er-
känna. Jag trodde att franska företag 
var besvärliga, toppstyrda och reglera-
de. Men hierarkier finns knappt här och 
jag upplever ofta att det är ett prestige-
löst och vänligt företag. Här respekterar 
man allas åsikter. Det är lätt att få ge-
hör för idéer högt upp i företaget, tack 
vare vår verkställande direktör Pasquale 
Frega som har så goda kontakter och er-
farenheter efter att ha arbetat länge på 
hög nivå i företaget. 

Medicinjournalist 
Charlotte Schröder

Fotograf 
Jeanette Hägglund

Medvind är alltid skönare än motvind, 
att jobba på ett företag som har vuxit 
40 procent varje år sedan flytten till 
Sverige bidrag till den positiva atmos-
fären. Men det finns även annat som 
gör Ipsen attraktivt, menar produkt-
chef Andreas Wallgren. 
– Trivseln är en stark motivations-
faktor, vi har roligt här. Sedan går vi 
en ljus framtid till mötes: vår forsk-
ningsportfölj är välfylld tack vare en 
gedigen satsning på forskningen 
sedan lång tid tillbaka. Man har också 
stora möjligheter till karriärutveckling 
på Ipsen – här kan man driva egna 
idéer och jobba utomlands.
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Denna gång var det inga jätteförändringar. Som van-
ligt tackar vi IMS Health Sweden AB för att de leve-
rerat statistiken till oss. 

Redaktionen 

Det är inte så ofta det händer något på terapiområ-
deslistan, men denna gång har det faktiskt gjort det. 
Infektionssjukdomar tar ytterligare ett kliv upp på lis-
tan till en fjärdeplats. Förra året fanns de på 
en sjundeplats. Den erövrade positionen tillhörde 
Hjärta/kretslopp som backar ett steg.

På företagslistan har Wyeth, Roche, Lilly och 
Boehringer Ingelheim tagit var sitt kliv uppåt. 
Biophausia som kom upp på listan förra utgåvan 
hänger fortfarande kvar och har kanske kommit 
för att fortsätta avancera uppåt. 

Branschstatistik oktober 2008 MAT

Rank  Rank  Företagsnamn  Mio SEK  Mio SEK  +-%    % av 
2008  2007 (koncernnivå) AIP 2007 AIP 2006 2007/2006  total 2007

1 1 Pfizer   2 096  1 957  7,1   7,4
2 2 Astrazeneca  1 712  1 542  11,0   6,0
3 3 Novartis  1 440  1 362  5,7   5,0
4 11 Schering-Plough 1 288  1 285  0,3   4,5
5 4 Johnson & Johnson 1 150  1 124  2,4   4,0
6 8 Wyeth   1 148  1 016  13,0   4,0
7 6 GlaxoSmithKlein 1 136  1 171  -3,0   4,0
8 7 Roche   1 117  1 048  6,6   3,9
9 5 Orifarm  1 089  1 255  -13,2   3,8
10 9 Sanofi-aventis  978  1 024  -4,5   3,4
11 NY Meda   867  843  2,9   3,1
12 10 MSD   850  871  -2,4   3,0
13 13 Novo Nordisk  796  734  8,5   2,8
14 14 Baxter Medical 754  712  5,9   2,7
15 12 Paranova  737  807  -8,7   2,6
16 17 Abbott   661  610  8,4   2,3
17 16 Lilly   628  608  3,2   2,2
18 18 Boehringer Ing. 597  552  8,2   2,1
19 15 Bayer Schering 579  585  -0,9   2,0
20 NY Biophausia  559  557  0,3   2,0

Totala  försäljningen inkl. vet. 28 408  27 055  5,0   100,0     
            (71,1)*
* Siffran i parentes är de 20 största företagens andel av totala läkemdelsförsäljningen.

Koncernstopplista oktober 2008 (MAT)

Rank Rank  ATC1 Läkemedelsgrupp  Mio SEK  Mio SEK  +-%  
2008 2007       AIP 2007 AIP 2006 2008/2007

1 2  L Tumörer och Immunrubb. 5 233  4 630  13,0 
2 1  N Centrala nervsystemet 5 046  4 762  6,0 
3 3  A Matsmältning/Ämnesoms. 2 847  2 904  -2,0
4 7  J Infektionssjukdomar  2 702  2 382  13,4
5 4  C Hjärta och kretslopp  2 701  2 701  0,0
6 5  B Blod och blodbildande org. 2 586  2 594  -0,3
7 6  R Andningsorganen  2 270  2 178  4,3
8 8  G Urin och könsorgan etc. 1 417  1 435  -1,2
9 9  M Rörelseapparaten  1 028  1 023  0,5
10 10  H Hormoner exkl. könshorm. 735  716  2,6
11 12  V+P Övrigt    688  663  3,7
12 11  D Hud    648  614  5,6
13 13  S Ögon och öron  593  520  14,1
     
Totalt humanläkemedel     27 869  26 526  5,1 
Veterinärläkemedel      539  529  1,8
Läkemedelsmarknaden totalt    28 408  27 055  5,0

Terapiområdeslista oktober 2008 (MAT)

Rank  Rank     Produkt   Mio SEK  Mio SEK  +-%   % av 
2008 Senast  + parallell.  AIP 2007 AIP 2006 2007/2006 total 2007

1 1 Enbrel   659  568  15,9  2,3
2 2 Symbicort  470  416  13,1  1,7
3 3 Remicade  442  407  8,7  1,6
4 4 Humira  394  285  38,0  1,4
5 5 Lipitor   349  330  5,8  1,2
6 7 Atacand  345  287  19,9  1,2
7 5 Cozaar   335  335  -0,3  1,2
8 8 Zyprexa  311  311  -0,1  1,1
9 9 Efexor   290  276  5,1  1,0
10 10 Herceptin  243  234  4,0  0,9
11 11 Nexium  236  232  1,4  0,8
12 12 Seretide  224  228  -1,7  0,8
13 15 Alvedon  221  211  4,5  0,8
14 19 Advate   220  187  17,7  0,8
15 16 Pulmicort  214  218  -1,9  0,8
16 18 Plavix   207  204  1,7  0,7
17 17 Risperdal  207  204  1,7  0,7
18 NY Lantus   201  181  10,7  0,7
19 NY Mabthera  200  180  11,0  0,7
20 10 Omeprazol*  191  285  -33,1  0,7

Totala läkemedelsmarknaden inkl vet 28 408  27 055  5,0  100,0
                             (5 957  5580                                    21,0)**

Produktnamnsgrupp är en sammanslagning av produkter som innehåller samma produktnamn 
t ex är Symbicort summan av Symbicort turbuhaler, S forte turb och S mite turb       
*generiskt omeprazol från Arrow, BMM Pharma, Merck NM, Sandoz och Ratiopharm
** siffrorna i parentes är de 20 största produkternas försäljning och andel av totalen.      

 

Produkttopplista oktober 2008 (MAT)

De stora förändringarna på produkttopplistan sker 
i botten av tabellen. Där har Plavix och Lantus tagit 
två steg var uppåt. Dessutom har Mabthera kommit 
in på listan på Casodex bekostnad. Det var troligen 
det sista vi ser av Casodex som har en förestående 
patentutgång i sikte. Vi kan också konstatera att tre 
av fyra produkter i toppen är TNF-alfa hämmare. En 
sån skulle man haft……
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Bifall
Pradaxa (dabigatran) från Boehringer-
Ingelheim är en kapsel som ska användas 
för att förebygga venös tromboembolism 
(VTE – blodproppar) hos patienter som 
får knä- eller höftprotes. Pradaxa ska tas 
en gång om dagen i upp till 10 dagar ef-
ter knäprotesoperation och 28–35 dagar 
efter höftprotesoperation. Företaget har 
lämnat in två hälsoekonomiska analyser 
som jämför Pradaxa med enoxaparin  vid 
förebyggande av blodproppar vid knä- 
och höftledsoperation.

Företaget utgick från de kliniska stu-
dierna som visade att vid lika lång be-
handlingstid (mindre än 10 dagar) gav 
Pradaxa samma effekt och biverkningar 
som enoxaparin. Enoxaparin antogs ha 
samma effekt som de övriga lågmoleky-
lära heparinsorterna. 

Läkemedelskostnaden för Pradaxa är 
lite högre i jämförelse med det billigaste 
alternativet, men enligt företagets analys 
spar man in sjukvårdsbesök vilket ger en 
nettovinst för sjukvården. 

Landstingens läkemedelsförmåns-
grupp har i ett yttrande förordat att 
Pradaxa ska ingå i läkemedelsförmåner-
na. Enligt företaget pågår studier för fler 
indikationer för Pradaxa. Om Pradaxa 
kan användas till en större patientgrupp 
med flera behandlingsalternativ kan 
kostnadseffektiviteten behöva prövas på 
nytt. Företaget uppmanas därför att an-
mäla till TLV om företaget ansöker om 
en ny indikation för Pradaxa.

Fostimon från Nordic InfuCare inne-
håller humant follikelstimulerande hor-
mon, FSH, som renats ur urin. FSH 
stimulerar både bildning av äggblåsor 
och äggets mognad och används för att 
åstadkomma ägglossning och graviditet. 
Fostimon ges som daglig injektion under 
huden eller i en muskel. Sedan tidigare 
finns inom läkemedelsförmånerna flera 
andra läkemedel som innehåller FSH 
som renats ur urin eller framställts med 
rekombinant teknik och som används 
på liknande sätt. Dessa är Bravelle, Go-
nal F, Puregon och Menopur. Fostimon 
godkändes år 2001 i Frankrike. Läkeme-
delsverket godkände Fostimon för mark-
nadsföring i Sverige år 2007, baserat på 
det ursprungliga godkännandet. TLV 
bedömer att Fostimons effekt är likvär-
dig med effekten hos de läkemedel som 
sedan tidigare ingår i läkemedelsförmå-
nerna och som i likhet med Fostimon 
innehåller FSH.

Eftersom priset per internationell en-
het (IE) FSH för Fostimon är lägre än för 
övriga preparat är Fostimon kostnadsef-
fektivt.

Avslag
Landstingens Läkemedelsförmånsgrupp 
(LFG) har på landstingens vägnar in-
kommit med en ansökan om prissänk-
ning för läkemedel som har glukosamin 
som verksamt ämne och är avsedda för 
symtomlindring vid lätt till måttlig ar-
tros. 

I sin ansökan skriver LFG att läke-
medel som innehåller glukosamin 
inte bör prioriteras eftersom effekterna 
av glukosamin är tveksamma. Gruppen 
anser således att glukosamin inte bör 
omfattas av läkemedelsförmånerna. Då 
landstingen saknar möjlighet att föreslå 
utträde ur läkemedelsförmånerna an-
söker LFG istället om en prissänkning 
till 5 öre per tablett på AIP-nivå. Detta 
torde enligt LFG vara ett rimligt pris 
för ett läkemedel med likvärdig effekt 
som placebo.

Som stöd för sin prissänkningsansö-
kan hänvisar LFG till ett flertal artiklar 
där effekten av glukosamin ifrågasätts. 
Gruppen refererar också till SBU, som 
i en rapport från 2006 konstaterar att 
resultaten är motstridiga vad gäller den 
smärtlindrande effekten av glukosamin 
vid artros. LFG påtalar också att NICE 
i februari i år kommit till slutsatsen att 
inte rekommendera användning av glu-
kosamin vid artros.

En fråga om ändring av ett tidigare 
fastställt försäljningspris får, förutom 
på eget initiativ av Tandvårds- och lä-
kemedelsförmånsverket, TLV, tas upp 
av TLV på begäran av den som mark-
nadsför läkemedlet eller varan eller av ett 
landsting. Den som begär ändringen har 
även rätt till överläggningar med TLV. 
Om inte överläggningar begärs kan TLV 
fastställa det nya priset på grundval av 
tillgänglig utredning. 

hälsoekonomi 

Bifall och avslag i TLV 
Läkemedelsförmånsnämnden har bytt namn till TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och har 
sedan 1 juli också hand om det statliga tandvårdsstödet. Här följer de beslut om läkemedelssubven-
tion som tagits under perioden 4 juli–26 september.
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De läkemedel som prissänkningsan-
sökan avser ingår i TLV:s pågående ge-
nomgång av smärtstillande och inflam-
mationsdämpande läkemedel. I samband 
med denna genomgång kommer TLV att 
pröva om läkemedel som innehåller glu-
kosamin även fortsättningsvis ska om-
fattas av förmånerna. Genomgången 
beräknas vara avslutad kring årsskiftet 
2009/2010. 

TLV har tidigare beviljat subvention 
av olika läkemedel som innehåller glu-
kosamin. Dessa beslut har fattats mot 
bakgrund av att preparat med gluko-

samin omfattades av läkemedelsförmå-
nerna redan innan den nya lagen om 
läkemedelsförmåner med mera infördes 
under 2002. TLV har i dessa beslut kon-
staterat att den hälsoekonomiska doku-
mentationen för substansen glukosamin 
som sådan är begränsad. 

Mot bakgrund av den pågående ge-
nomgången av smärtstillande och in-
flammationsdämpande läkemedel, som 
även omfattar andra läkemedel än de 
som innehåller glukosamin, finner TLV 
att LFG:s begäran om prissänkning för 
produkter innehållande glukosamin i 

dagsläget bör avslås. Det underlag som 
LFG presenterat i sin ansökan, liksom 
LFG:s åsikter i frågan, kommer dock 
noga att beaktas i samband med genom-
gångsarbetet. 

Besluten i sin helhet finns på www.lfn.se 

Niclas Ahlberg
chefredaktör 
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ones to watch

The Ones To Watch 2008

Låt oss ta en titt på de fem mest lovande 
läkemedel som har lanserats eller god-
känts, och de fem mest lovande läke-
medlen som övergått till en ny klinisk 
prövningsfas (se tabellerna 1–3). Vi har 
tidigare även följt dem som går in i fas 
I, men det känns som att det är så stort 
bortfall där så vi följer dem som går in i 
fas II och framåt.

De fem mest lovande läkemedlen 
som just lanserats eller väntar på 
godkännande

Panflu från Sinovac mot fågelinfluen-
sa fick ett tidigare godkännande för att 
kinesiska myndigheterna skulle kunna 
lagra upp produkten inför OS i Peking. 
Den fick då inte säljas till allmänheten. 
Sinovac har också lanserat ett vaccin för 
H5N1-influensa  och ett för influensa, 
Anflu .

Luvox CR från Jazz pharmaceuticals är 
en ny depåberedning av Solvays gamla 
produkt som har namnet Fevarin (flu-
voxamin) i Sverige. Läkemedlet kommer 
att finnas tillgängligt i 100 mg och 150 
mg. Indikationen för Luvox CR är OCD 
(obsessive compulsive disorder – tvångs-
syndrom) och social fobi. Produkten lan-
serades i USA i april. Då försäljningen i 
USA av Luvox har gått så bra finns det 
stora förhoppningar på försäljningen av 
depåberedningen.

De fem mest lovande
The Ones To Watch är Thomson Reuters expertgranskning av de mest lovande läkemedlen som går in 
i en ny klinisk prövningsfas eller väntar på godkännande och som nyligen lanserats. Det var ett tag sedan 
sist men nu är artikelkategorin tillbaka då vi förstått att det är ett uppskattat inslag för att hålla sig 
ajour med vad som är på gång inom klinisk forskning.
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Thomson Ruters listar läkemedlen som är på gång

Treximet från Pozen Pharma i samar-
bete med GSK, är en kombination av su-
matriptan och naproxen för behandling 
av migrän. Det är alltså en kombination 
av en triptan och ett NSAID där man 
kombinerar två verkningsmekanismer för 
att öppnå synergi. Treximet lanserades i 
USA i maj 2008. Migränmarknaden är 
fortfarande underutvecklad med mindre 
än femtio procent av potentiella patien-
ter diagnosticerade, och färre än 20 pro-
cent av dessa står på behandling i USA.  
 
Relistor (metylnaltrexonbromid) från 
Wyeth används för behandling av den 
vanligt förekommande biverkningen för-
stoppning av opioidbehandling. Produk-
ten tillhandahålls i en injektionsbered-
ning för subkutan administrering. Re-
listor blev godkänt i Sverige i somras. 
I studier har Relistor visat väldigt goda 

resultat vad gäller effekt på biverkning-
arna utan minskad effekt av opioiden. 
Thompson förutspår en försäljning på 
380 miljoner USD. 

Lexiscan (regadenoson) är en A2A-
adenosinreceptoragonist som lanserades 
i USA i juni. Läkemedlet är utvecklat av 
CV Therapeutics och Astellas pharma. 
Lexiscan används för patienter som inte 
kan genomföra ett normalt arbetsprov 
för att möjliggöra upptäckt av dåligt sy-
resatta områden av hjärtat med radio-
nukleider. Läkemedlets selektivitet för 
A2A-adenosinreceptorer kommer troli-
gen att vara en framgångsfaktor då den 
bör ha färre och mindre allvarliga bi-
verkningar än de som är mindre speci-
fika. Även administreringssättet, en bo-
lusinjektion som ges 30 sekunder före 

radionukleiden möjliggör en snabbare 
behandling.

De fem mest lovande läkemedlen 
som går in i Fas III 
Neuradiab är först ut av de läkemedel 
som gått in i fas III-prövningar. Produk-
ten som kommer från företaget Bradmer 
är en radiomärkt monoklonal antikropp 
som nu testas för behandling av hjärntu-
mörer. Mer specifikt glioblastom. Själva 
målet för behandlingen är tenascin som 
är ett extracellulärt matrixprotein som 
finns i gliom men inte i vanlig hjärn-
vävnad. 

Produkten är utlicensierad till Brad-
mer från Duke University och har sta-
tus som särläkemedel både hos FDA och 
EMEA. Beslutet att gå in i fas III följer 
av de positiva resultaten i fas II. Brad-
mers IND  (investigational new drug 
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application)för fas III-prövningarna blev 
godkänd i juni. 760 patienter skall nu 
inkluderas i studien. Patienterna skall 
delas in i tre grupper. Det är kombina-
tionsbehandling med respektive kirurgi, 
strålbehandling eller Temodal. 

 
Boceprevir för behandling av hepatit 
C från Schering-Plough är nästa substans 
som är på väg in i Fas III. Boceprevir 
är en oral beredning som hämmar NS3-
serinproteas. Två internationella, rando-
miserade, dubbelblinda, placebokontrol-
lerade studier startade i maj. De första 
1 000 obehandlade Hepatit C-patienter-
na kommer att få en kombination av bo-
ceprevir, PegIntron och ribavirin. I den 
andra prövningen kommer 375 patienter 
som misslyckats med tidigare behand-
lingar få kombinationen ovan. Primary 
endpoint för båda prövningarna är bibe-
hållet virologisk respons. 

Dalcetrapib är en oral produkt för be-
handling av dyslipidemi hos patienter 
med hjärtsjukdom  som utvecklas av Ja-
pan Tobacco och Roche. Fas II-prövning-
arna visade goda resultat varför Roche 
initierade fas III-prövningar i april. Över 
15 000 patienter med stabil hjärtsjukdom 
men som nyligen haft ett akut tillstånd 
ska inkluderas. I den randomiserade, 
dubbelblinda, placebokontrollerade stu-
dien får patienterna 600 mg av substan-
sen. Primary endpoint är tiden till första 
kardiovaskulära händelse och sekundär 
endpoint är förändring av lipidvärden. 
Studien beräknas vara färdig år 2012. 
 
Testosterone MD-Lotion  Hypogona-
dism – testosteronbrist är en avvikelse 
som kan leda till nedsatt sexuell funk-
tion, minskad lust, sterilitet och för ti-
dig menopaus. Effekterna kan ofta vän-
das genom tillförsel av hormon. Oftast 
genom gel eller lotioner. Acrux har tagit 
fram en användarvänlig doserande lotion 
som skall marknadsföras som Testoste-
rone MD-Lotion. 

Lotionen smörjs dagligen in i armhå-
lan. Fas III-prövningar startade i juni. 
150 patienter i USA, Europa och Austra-
lien skall använda läkemedlet under fyra 
månader, för att utvärdera toleransen när 
det gäller påverkan på huden. Åtmins-
tone 50 patienter skall fortsätta behand-
lingen ytterligare två månader. Primär 
endpoint är att återställa testosteronnivå-

erna till normal nivå. Sekundär enpoint 
är Quality of life och sexuell hälsa.

TK-DLI heter en substans från Molmed 
som skall ges som tilläggsbehandling 
vid graft versus host disease (GVHD) hos 
patienter med hematologiska malignite-
ter som genomgått benmärstransplanta-
tion. Behandlingen har godkänd status 
som särläkemedel i både USA och EU. 
Det är en av de första cellterapier som 
gått in i Fas III. Enligt Molmed hoppas 
man på lansering under 2009. Fas III-
prövningar på patienter med akut leu-
kemi påbörjades i Italien i juni.

De fem mest lovande läke-
medlen som går in i Fas II 
AT-2220 är en oral ”pharmacological 
chaperone” för behandling av Pompes 

sjukdom från Amicus therapeutics är 
först ut av de produkter som just gått in 
i Fas II-prövningar. En chaperon  är ett 
protein som hjälper till med veckningen 
av andra proteiner. Åkomman orsakas av 
nedärvd mutation av enzymet acid mal-
tase vilket påverkar patientens möjlig-
het att bryta ned glykogen. Detta leder 
till problem med muskler, andning och 
påverkan på lever och hjärta. Man har i 
fas-I i prövningar  konstaterat att drogen 
är oralt aktiv. Fas II-prövningar började 
i juni i USA och Europa för att bedöma 
säkerhet och farmakokinetik på 18 pa-
tienter i olika doser. 

Nepicastat är en oralt aktiv, selektiv 
hämmare av dopaminet betahydroxylas. 
Den hette tidigare RS-25560-197, när 
Roche hade produkten. Nu har Synosia 

Läkemedel   Indikation  Företag

AT-2220  Pompes sjukdom Amicus Therapeutics/
      Shire Human genetic therapies 

nepicastat  Post traumatisk stress Synosia therapeutics
   Drogberoende 

ALN-RSV01  RS - virus  Alynham

GlycoPEG-GCSF  Neutropeni  Neose/Biogenerix

I-vation TA  Makulaödem  MSD

De fem mest lovande läkemedlen 
som går in i Fas II

Läkemedel   Indikation    Företag

Panflu™   Fågelinfluensa     Sinovac

Luvox CR®   Tvångssyndrom, social fobi  Solvay
   
Treximet™   Migrän     GlaxoSmithKline

Relistor™   Förstoppning vid opioidbehandling Wyeth
   
Lexiscan™   Myocardial perfusion imaging   Astellas

De fem mest lovande läkemedlen som just 
lanserats eller väntar på godkännande

Läkemedel   Indikation   Företag

Neuradiab™  Glioblastom    Bradmer

boceprevir   Hepatit C   Schering-Plough
   
dalcetrapib   Dyslipidemi   Japan Tobacco/ Roche

Testosterone   Hypogonadism   Acrux
MD-Lotion®

TK-DLI    Graft-versus-Host Disease  MolMed
   

De fem mest lovande läkemedlen 
som går in i Fas III

ones to watch
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therapetics tagit över molekylen och tes-
tar dess möjligheter på posttraumatiskt 
stressyndrom (PTSD), drogberoende och 
Parkinsons sjukdom. Fas II-prövningar 
har påbörjats på PTSD och fas I/II-pröv-
ningar på kokainberoende. 
 

ALNRSV01  RSV (respiratory syncytial 
virus ) är huvudorsaken till luftvägsin-
fektioner hos barn och äldre under vint-
rarna. Hos många blir det bara förkyl-
ningssymptom men allvarligare effekter 
förekommer som lunginflammation och 
efterföljande astma. Alynlam utvecklar 
därför en aerosolformulering av ALN-
RSV01. Molekylen är en siRNA som 
fäster på RSV:s N-gen  och hämmar vi-
rusets replikering. Fas I-resultaten var 
väldigt lovande och man startar därför 
en Fas II-prövning. Prövningen påbörja-
des  på RSV-positiva patienter som lung-
transplanterats i april.

GlycoPeg-GSCF utvecklas av företagen 
Neose och Biogenerix. Substansen är en 

långverkande GlycoPeg-ylerad  granulo-
cytkolonistimulerande faktor. Den tänk-
ta indikationen är behandling av neu-
tropeni i samband med kemoterapi och 
annan cancerbehandling. Hittills har re-
sultaten varit bra. I fas I-prövningar jäm-
fördes substansen med Amgens Neulasta 
och visade bättre resultat där. En multi-
nationell, randomiserad, dubbelblind fas 
II-prövning på patienter med kemotera-
piassocierad neutropeni startade i juni 
återigen mot Neulasta. Resultaten kom-
mer förhoppningsvis under 2009.

I-vation TA, slutligen, som licensierats 
till MSD från SurModics. Den tänkta 
indikation är makulaödem. Det är en 
komplikation av diabetes där en ansam-
ling av socker förstör kärlen i retinan. 
Kärlen läcker vätska in till makulan och 
ger grumligt seende och så småningom 
blindhet. 

I-vation TA är en sustained-release in-
travitrealt implantat som innehåller tri-

amcinolonacetonid. Patienter har i fas I-
prövningar tolererat implantatet väl. En 
fas IIb-prövning startade i juni och för-
väntas vara färdig i juni 2010.

Vi tackar Thomson-Reuters för att vi 
fått möjlighet att översätta deras rapport.  
Om ni är intresserade av att läsa mer 
om detta: http://scientific.thomsonreu-
ters.com/forms/matters/
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