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Den 25 mars utkommer Sveriges första 
och enda oberoende tidning för den nya 

apoteksmarknaden.

    Dagens Apotek är en produkt från

I denna tidning har du som annonsör ett gyllene tillfälle att 
möta samtliga apotekare och receptarier på hemmaplan i en 
spännande och aktuell miljö.

Tidningen totaldistribueras till alla Sveriges 
apotekare och receptarier, ca 9 000 st, till deras 

hemadresser. Under 2009 har tidningen 4 utgåvor 
¬ 2 på våren och 2 på hösten.

I tidningen får de läsa det senaste inom hälsoekonomi, 
läkemedel och de apoteksfrågor som är mest aktuella och 
intressanta för målgruppen.

I premiärnumret av Dagens Apotek får du dessutom 
hela 20 % premiärrabatt. Väljer du att boka
alla fyra nummer får du hela 30 % rabatt.

Sista bokningsdag 6 mars!

För prisuppgift och mer information, 
kontakta oss:

➤  Stefan Hjärpe, 08-566 241 02
➤  Anita Thunell, 08-566 241 04
➤  Christine Granvik, 08-566 241 03

. Väljer du att boka

apoteksmarknaden.

apotekare och receptarier, ca 9 000 st, till deras 
hemadresser

    Upp till 30 % premiärrabatt
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Smärtfri utveckling på Mundipharma

Använd hälsoekonomi på rätt sätt

Värdeskapande partnerskap gynnar             
vårdkonsumenterna

Klinisk forskning i Sverige



Medicinsk kunskap och kreativitet 
i skön förening

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

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

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

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

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

Läs mer på lopgbg.se.

Hertziahuset, Packhusplatsen 2, 411 13 Göteborg, Tel 031 779 99 90
Sveavägen 98, 5 tr, 113 50 Stockholm, Tel 08 522 290 40, www.lopgbg.se
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Upprop: Vi går inte med! 
 
Vi på Pharma Industry har bestämt oss. Vi går inte med i lågkonjunkturen.  
Vi blev inspirerade när vi läste Mats Henrikssons artikel i det här numret 
om strategier för att lyckas med försäljning i lågkonjunkturer. Där nämns 
att Mats Wallin som vd på Guldfynd vid lågkonjunkturen i början av 
90-talet uttryckte just detta i ett tal för hela företaget. 

Jag tror inte att man kan vända hela världen och den kris som tanklöshet 
och girighet startat. Jag tror däremot att man kan minska djupet på kon-
junkturen genom att arbeta positivt och driva på. Det känns ibland som om 
medierna förstärker negativa nyheter för att det ska bli just en nyhet. Detta 
i sin tur leder till ökad försiktighet och snöbollen växer. 

Vi tänkte nu föregå med gott exempel och försöka sprida lite positivism 
och framåtanda i branschen. Vi arbetar ju faktiskt i en bransch som alltid 
klarat sig bäst i lågkonjunkturer. Vi får tillsammans se till att göra ett ännu 
bättre resultat så att vi kan vända den negativa trenden i resten av samhället. 
Är ni med oss?

I detta nummer tittar vi också bakom kulisserna på Mundipharma. Före-
taget som vet allt om smärta. 

Vi börjar också en ny artikelserie om kliniska prövningar. Det är inte minst 
för att vi marknadsidioter ska få en förståelse och insikt i vad man sysslar 
med på den medicinska avdelningen. I detta nummer ger Karin Eriksson 
och Johan Brun en introduktion till området och Catarina Jansson Blixt och 
Gary Jansson följer upp med att berätta om hur man designar studier.

Glöm inte att vi går mot ljusare tider. I skrivande stund så är det grått, 
grått, grått….men, när ni sitter med nästa Pi i er hand då är det april.

le
da

re

Niclas Ahlberg
chefredaktör Pharma Industry
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”Var vi fi ck idén till 
kampanjen Andas ut?”

 Mark och Niklas
kreativt ansvariga
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Apoteket får vice vd

Marianne Dicander Alexandersson har 
utsetts till vice vd i Apoteket AB. Därmed 
får hon ett utökat uppdrag som komplet-
terar hennes nuvarande roll som chef för 
den del av rörelsen som i dag omfattar 900 
apotek och sysselsätter cirka 8 500 med-
arbetare.

– Apoteket AB har tidigare arbetat med 
vice vd och vår styrelse har beslutat att åter 
inrätta den rollen. Jag tycker att beslutet är 
mycket klokt eftersom vår verksamhet är bety-
dande och komplex, säger vd Stefan Carlsson. 
– Jag stolt och glad över förtroendet och 
för min nya och förändrade roll, säger Mari-
anne Dicander Alexandersson. För mig är 
det viktigt att bidra till Apotekets långsikti-
ga mål – att positionera företaget på en ny 
apoteksmarknad, där vi ska vara ledande 
och drivande. På kort sikt har vi en omfat-
tande omställningsprocess framför oss 
som vi ska genomföra på bästa möjliga 
sätt, både för kunder och för medarbetare. 

 
Aud Sjökvist ny generaldirektör för 
HSAN 

Regeringen har utsett kammarrättsrådet 
Aud Sjökvist till ny chef och generaldirektör 
för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, 
HSAN. Aud Sjökvist tillträdde uppdraget 
den 1 februari. Aud Sjökvist har arbetat 
som kammarrättsråd, vice ordförande och 
biträdande avdelningschef vid Kammarrät-
ten i Stockholm. Hon har varit knuten till 
kammarrätten sedan 1996 och har bland 
annat arbetat som projektledare för Migra-
tionsdomstolsprojektet. Aud Sjökvist är 57 
år. Utnämningen sker i samband med att 
förordnandet för myndighetens nuvarande 
generaldirektör, Annika Marcus, löper ut.
 

notiser och pressklipp

Ron Long

Freddi Lewin 

Ny vd och koncernchef på Medivir

Styrelsen för Medivir har utsett Ron Long som 
ny vd och koncernchef på Medivir AB från och 
med den 1 februari 2009. Ron Long är född 
1947 och valdes in i Medivirs styrelse 2007. 
Han har en bred erfarenhet från läkemedels- 
och life scienceindustrin. Ron arbetade senast 
som executive director i Sky Medical Ltd, non 
executive director i DxS Ltd, styrelseordföran-
de i Procognia Israel och managing director och 
ägare i Scicona Ltd. 

Medivirs tidigare vd Lars Adlersson lämnar 
bolaget på egen begäran för att söka nya utma-
ningar.

Marianne Dicander Alexandersson  
Ny medicinsk direktör till SentoClone
SentoClone AB har förstärkt organisationen 
genom att utnämna en medicinsk direktör med 
ansvar för den kliniska utvecklingen. Freddi 
Lewin kommer närmast från Swedish Match 
North Europe där han varit medicinskt ansva-
rig för utbildning och forskning kring snusets 
inverkan på folkhälsan. Han är en erfaren onko-
log och har varit såväl sektionschef som studie-
rektor för specialstutbildningen i onkologi vid 
Onkologkliniken på Huddinge universitetssjuk-
hus. Vidare har han varit överläkare vid Univer-
sitetssjukhuset i Trondheim och Länssjukhuset 
Ryhov i Jönköping, där han även fortsättningsvis 
kommer att vara kliniskt aktiv på deltid.

Nytt läkemedelsföretag etablerat

Tillotts Pharma AB, ett helägt dotterbolag till schweiziska Tillotts Pharma AG, startar 
nu i egen regi i Norden med kontor i Frösundavik, Stockholm. Bolaget är specialise-
rat inom gastroenterologi och har inom inflammatoriska tarmsjukdomar den mark-
nadsledande produkten Asacol, som i dag omsätter cirka 170 miljoner i Norden. 
– Vår målsättning är att bygga vidare på det starka varumärke som Asacol är 
inom gastroenterologin och att etablera Tillotts Pharma AB som en samar-
betspartner för sjukvården och patientorganisationer inom först och främst 
inflammatoriska tarmsjukdomar, säger Mattias Norrman, vd för det nya bola-
get. Mattias kommer närmast från en tjänst som chef för Bayer i Skandina-
vien. 

– Vi söker även efter samarbeten med andra företag för inlicensiering av 
produkter och co-promotion inom området.

Första kombinationsläkemedlet med NSAID                                          
och protonpumpshämmare godkänt

Det första kombinationsläkemedlet med NSAID och en protonpumpshäm-
mare har godkänts. Läkemedlet kan förebygga de magbiverkningar som 
NSAID läkemedel kan ge upphov till. Dessutom förbättras behandlings-
följsamheten tack vare att läkemedlet bara behöver tas en gång per dag. 
Ketoprofen är en NSAID (non steroidal anti-inflammatory drug) för behand-
ling av reumatiska sjukdomar och omeprazol är en syrareducerande pro-
tonpumpshämmare. Båda substanserna är välkända och välanvända. Pro-
dukten är patentskyddad och använder en kapselformulering för ketopro-
fen (sustained release granulat) och omeprazol (enteric-coated granulat). 

    



Vårt nyhetsbrev ger dig som kund och samarbetspartner en inblick i vår värld och verksamhet. 
Om du önskar mer information om oss ber vi dig att besöka vår webbplats www.kinchard.se eller 
ringa på 08-614 34 00. Du hittar oss på Hovslagargatan 5, 5 tr, 111 48 Stockolm. 

Kinchard Nytt Kinchard 
nyhetsbrev
nr 1, 2009

 

 
Bactiguard är ett svenskt medicintekniskt före-
tag som utvecklat en teknologi som motverkar 
vårdrelaterade infektioner, så kallad sjukhus-
sjuka. Katetrar och andra föremål som förs in i 
kroppen beläggs med Bactiguards yta som för-
hindrar att bakterier får fäste samt är vävnads-
vänlig. 2008 fick Bactiguard utmärkelsen ”Årets 
Medtechföretag” och fick även samma år ta emot 
Swecare Export Award för företagets kreativa 
utveckling av exportmöjligheter. 

 

 
De senaste två åren har Bactiguard samarbetat med  
Kinchard för att utbilda säljpersonal och samarbetspart-
ners. För att nå många användare i olika länder och för att 
kunna publicera samma utbildning på olika språk (förutom 
svenska finns utbildningen på engelska, tyska, franska, gre-
kiska, italienska & spanska) använder Bactiguard de web-
baserade utbildningsplattformar som tillhandahålls 

och administreras av Kinchard. Bactiguard bestämmer 
innehållet och Kinchard står för tekniska supporten. 

”För oss är det viktigt att ha kontroll över informationen 
kring våra produkter och att budskapet säkerställs.  
Där ser vi en stor fördel med den webbaserade utbild-
ningen kontra fysiskt utbildningsmaterial”, säger Hanna 
Kocken som är Product Manager på Bactiguard och ansva-
rig för utbildningarna. Hon menar också att webbutbild-
ningen är fördelaktig för användarna, tack vare att de kan 
logga in och ut själva och kan styra informationsinhämt-
ningen i sin egen takt. För Bactiguard är webbplattformen 
ett komplement till personlig utbildning. 

 

 
 
Kinchards webbaserade utbildningar har många använd-
ningsområden. För företag inom läkemedel- och medi-
cinteknikbranschen, är de mycket användbara internt för 
t.ex. terapiområdes- och produktutbildningar, utbild-
ningar kring policies, processer och interna rutiner eller 
företagsinformation. ”När vi tog fram den webbaserade 
utbildningen var den endast avsedd för partners, men vi 
har insett att den även är ett utmärkt verktyg att använda 
internt”, berättar Hanna på Bactiguard.

 
• Ger ett strukturerat inläsningsmaterial 
 

• Ger överskådlig och lätthanterlig information för användare  
  och utbildningsansvarig   
 

• Kunskapstester med omedelbar feedback ingår 
 
• Uppföljning med statistik och kursutvärderingar ingår 
 
Om du har frågor om Kinchards e-Learning, kontakta gärna  
Thomas Zenkert 08-6143467

Kinchard e-Learning

”Vårt samarbete med Kinchard fungerar 

jättebra. Mycket tack vare att de är flexibla 

och möter våra krav med snabb service. ”

 Fo
to
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ar

d

Bactiguard utbi ldar 
med hjälp av Kinchard

pharmaindustry_nr 1 2009.indd   1 2009-01-23   16:00:18
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notiser och pressklipp

Cymbalta fördröjer och minskar nya 
episoder av depression

Upp till 85 procent av patienter med 
depression drabbas av återfall . Nu visar 
data från en ny internationell studie att 
behandling med duloxetin (Cymbalta) för-
dröjer uppkomsten av nya episoder av 
depression. Patienter som fick duloxetin 
administrerat i dagliga doser om 60 till 
120 mg upplevde färre nya episoder jäm-
fört med patienter som fick placebo.

Resultaten, som jämförde 288 patienter 
som behandlades med duloxetin med 226 
patienter som fick placebo, visade vida-
re att duloxetin-patienterna under den 52 
veckor långa placebokontrollerade under-
hållsfasen upplevde ett längre uppehåll till 
ett återfall. Dessutom fick de färre nya epi-
soder av depression än patienter som fick 
placebo (14,4 procent jämfört med 33,1 
procent).

Nytt hiv-läkemedel effektivt               
vid resistens

Hiv-läkemedelet Intelence (etravirine), som 
nyligen godkändes av europeiska läkeme-
delsmyndigheten, finns nu tillgängligt i 
hela Norden. Intelence är en ny generation 
NNRTI-läkemedel (non-nucleoside rever-
se transcriptase inhibitor), det första som 
introducerats på närmare tio år, och det 
första som visat effekt hos patienter som 
utvecklat resistens mot denna läkemedels-
grupp. Intelence har utvecklats av Tibotec 
Pharmaceuticals.

– Intelence innebär en ny behandlings-
möjlighet för många hiv-patienter med virus 
som utvecklat resistens mot NNRTI.  Nu 
får de åter tillgång till denna grupp läke-
medel och därmed möjlighet att uppnå 
goda behandlingsresultat även vid NNR-
TI-resistens, såvida den inte är för omfat-
tande, säger Magnus Gisslen, docent, 
Infektionskliniken, Sahlgrenska Universi-
tetssjukhuset.

Riktlinjer för elektroniska ansökningar

Elektroniska ansökningar accepteras nu av Läkemedelsverket som ori-
ginal inom den centrala proceduren. En papperskopia av följebrevet ska 
dock bifogas till den inskickade CD/DVD:n för att underlätta identifie-
ringen. Läkemedelsverket planerar att från den 1 april 2009 även accep-
tera elektroniska original inom de övriga godkännandeprocedurerna. Men 
fram till att ny information ges så krävs pappersformat för ansökningar 
inom den nationella proceduren, den ömsesidiga proceduren och den 
decentrala proceduren. Läkemedelsverket uppskattar alltid en medföl-
jande elektronisk kopia. 

Apoteket positivt till regeringens förslag till apoteksreform 

Apoteket AB välkomnar regeringens förslag till omreglering av apoteks-
marknaden som före jul lämnades till Lagrådet. Apoteket anser att för-
slaget är välbalanserat och att det bidrar till att skapa en väl fungerande 
marknad som kommer kunderna till godo.

Förslaget som nu har presenterats innebär att Apoteket AB:s monopol för-
svinner från den 1 juli 2009 och att konkurrerande aktörer kan öppna apotek 
för försäljning av receptbelagda och receptfria läkemedel. Från den 1 novem-
ber 2009 förslås också receptfria läkemedel få säljas i dagligvaruhandeln. 
– Vi ser fram emot en ökad konkurrens. Kunder kommer att få fler apotek 
att välja bland, och ännu bättre service. Dessutom får vi på Apoteket möj-
lighet att mäta oss med andra och visa vad vi verkligen går för, säger Ste-
fan Carlsson.

Regeringen föreslår att merparten av de apotek som Apoteket AB i 
dag äger ska vara kvar i statlig ägo. Resten kommer att avyttras till andra 
aktörer. Exakt hur många och vilka apotek som kommer att beröras avgörs 
av Apotekets Omstrukturering AB som ansvarar för försäljningen och för 
hur processen ska gå till. 



DM/TM · Kungsgatan 18 · 411 19 Göteborg

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

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

DM/TM:s affärsidé är att vara resursbesparande 

för våra kunder. Genom att låta oss göra det vi 

är bra på – besöksbokning – frigör vi din tid för 

fler kvalitativa besök.

Vill du veta hur vi kan förbättra din träff-

säkerhet och öka volymen i besöksbokningen, 

välkommen att kontakta oss. 
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LIF och Sveriges Farmacevtförbund bildar aktionsgrupp

Under hösten tog debatten kring läkemedelsanvändningen hos äldre åter 
fart när fallet med Gulli gav eko över hela landet. SFF och LIF beslutade 
då att tillsätta en aktionsgrupp för en bättre läkemedelsanvändning.

– Det är dags att stimulera och uppmuntra nytänkande, menar Martin 
Svensson, projektledare på LIF. Läkemedelslistor och genomgångar har 
kommit för att stanna, men eftersom det fortfarande finns problem måste 
vi hitta vägar att får dem ännu effektivare. 

Inger Erlandsson, professionsutvecklare på SFF fortsätter: 
– Jag tror att många av våra medlemmar sitter på bra idéer om hur vi 

ska få en bättre läkemedelsanvändning. Men det är inte alltid lätt att starta 
nya projekt och ta sig in i etablerade vårdstrukturer.  Med vårt stöd hop-
pas jag att vi får se nya spännande idéer.

LIF och SFF har genom sitt projekt anslagit fyra miljoner kronor i sti-
pendier till aktionsgruppen. Pengarna är inte förbehållna någon av organi-
sationernas medlemmar, utan det är öppet för alla att söka. För att garan-
tera en hög kvalitet och objektivitet finns en referensgrupp knuten till pro-
jektet. Gruppen ska bedöma inkomna ansökningar och även vara med i 
utvärderingen av projekten efteråt. 

– Referensgruppen är viktig för projektet, berättar Martin Svensson. Vi 
vill ge alla med goda idéer möjlighet att utveckla dem och en oberoende 
referensgrupp kommer garantera att ansökningarna behandlas opartiskt. 
Gruppen består av personer från såväl politiken, akademin som vården 
och gensvaret från de tillfrågade har varit genomgående positivt vilket 
visar att det är många som insett betydelsen av utveckling.

– Det viktiga är att vi hittar nya idéer, understryker Inger Erlandsson. 
Läkemedelsgenomgångar är inget nytt och många har undrat vad fyra mil-
joner tillför. Vi är väl medvetna om att projektet är långt ifrån tillräckligt för 
att lösa alla problem. Men det är viktigt att snabbt agera och uppmuntra 
innovationer och därmed bidra till en förändring. Jag tror och hoppas att 
det kommer fram åtminstone ett par idéer som med vår hjälp kan blomma 
upp och även fortsätta efter att vårt stöd upphört.

Mer information om projektet hittar du på www.lif.se/aktionsgruppen

Enbrel godkänt för behandling av barn med svår psoriasis

Europakomissionen (the European Commission) har i dagarna godkänt 
Enbrel (etanercept) för behandling av svår plackpsoriasis även för barn. 
Enbrel blir därmed det enda biologiska läkemedlet som får användas i 
behandlingen av barn från åtta års ålder. 

Psoriasis har länge setts som en hudsjukdom, men sjukdomen har 
visat sig vara mer omfattande än så. Psoriasis är en systemsjukdom där 
en rubbning i immunsystemet leder till skadliga inflammatoriska proces-
ser. Forskningsresultat visar att det finns samband mellan psoriasissjuk-
domen, hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, fetma och ledbesvär. 1*, 2* 
Psoriasis drabbar cirka tre procent av befolkningen. Omkring 225 000 
svenskar har psoriasis och sjukdomen är lika vanlig hos kvinnor som hos 
män. Hälften av de drabbade får sjukdomen före 25 års ålder.3*

 
Fortsatt omstrukturering på Astrazeneca fram till år 2013

År 2007 informerades om en minskning med 7600 tjänster fram till 2010 
globalt inom AstraZeneca. Nya initiativ har inneburit ytterligare förändring-
ar och det kommer att betyda en minskning med totalt 15 000 tjänster 
fram till 2013. Koncernchefen David Brennan säger: - Den stora majori-
teten av de beräknade 15 000 som ni hör om idag är inte nya för medar-
betarna. Den siffran inkluderar allt det som kommunicerats internt i den 
globala organisationen sedan 2007, även mindre förändringar som bara 
har blivit kommunicerade till de grupper som direkt påverkas. Men denna 
totalsiffra innehåller också 2300 nya neddragningar som man räknar med 
fram till år 2013 som en följd av det omstruktureringsprogram som sker i 
hela organisationen. Detta är globala siffror och är i nuläget varken ned-
brutna på länder eller funktioner. 

notiser och pressklipp

Kommentar till oppositionens besked 
att riva upp apoteksreformen:  

Facket välkomnar löfte att riva upp privati-
seringen av apotek. Socialdemokraterna, 
Miljöpartiet och Vänsterpartiet meddela-
de för en tid sedan att partierna kommer 
att riva upp apoteksreformen om de vin-
ner valet 2010. Farmaciförbundet är kritiskt 
till privatiseringen av apotek och välkomnar 
därför löftet från oppositionen.

– Vi anser att privatiseringen är illa 
genomtänkt, framför allt för att det inte 
finns någon analys av vad den skulle få för 
konsekvenser för folkhälsan. Däremot vet 
vi att Apoteksmonopolet är en bra form för 
att få trygga läkemedelskonsumenter och 
en god folkhälsa, säger Farmaciförbundets 
ordförande Carina Jansson. 

Farmaciförbundet oroas över att reger-
ingens planer på att privatisera apotek från 
den 1 juli 2009 inte sätter läkemedelsan-
vändarens säkerhet i centrum. Bland annat 
saknas förslag för att minska felanvänd-
ningen av läkemedel. 

– Det vore viktigare att satsa resurser 
på att utveckla vårt nuvarande system så 
att alla kan få läkemedelsgenomgångar  
inom ramen för högkostnadsskyddet. På 
så sätt skulle skattebetalarna kunna frigö-
ra en stor del av de cirka 25 miljarder som 
felaktig läkemedelsanvändning kostar sam-
hället, säger Carina Jansson.

– Det bästa vore att regeringen skulle 
bjuda in oppositionen för att nå en bred 
uppgörelse om apoteksfrågan. Läkeme-
delsförsörjningen är för viktig för att utsät-
tas för förändringar som saknar både brett 
stöd och en noggrann genomgång av kon-
sekvenserna, säger Carina Jansson.

Grattis Tommy Nilsson 50 år!

Tommy Nilsson, på IMS Health, även kallad 
”sura” efter hans uppväxtort Surahammar 
fyllde 50 år 2 februari. Han är i våra ögon 
mest känd för att sluta i den nedre hälften 
av resultatlistan i PI- Invitational. Dock all-
tid lika glad ändå. Redaktionen gratulerar 
och önskar 50 lika bra år framöver.

 
 



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

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

Telefon 0300515 00 | www.navigare.se
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Underlättar 
patientrörlighet 
inom EU 

EU-direktiv för 
gränsöverskridande vård

politik i industrin

Från år 1998 började det komma 
utslag från EG-domstolen som 
innebar nya möjligheter för pa-

tienter inom EU att söka vård utom-
lands, exempelvis om väntetiderna i det 
egna landet är för långa. Patienterna har 
sedan dess, steg för steg och genom en 
rad olika domslut, fått rätt att i efter-
hand få ersättning för sina vårdkostna-
der för vård utomlands på samma villkor 
som om vården gavs i det egna hemlan-
det. Hittills har det dock varit ett be-
gränsat antal patienter som använt sig av 
möjligheterna. Rättsläget har upplevts 

som osäkert och informationen har varit 
mångtydig och svår att orientera sig i.

För att försöka skapa klarhet i vilka 
regler som gäller vid vård i ett annat 
EU-land presenterade EU-kommissio-
nen i somras ett förslag till direktiv om 
patienters rätt vid gränsöverskridande 
vård, KOM(2008) 414. Förslaget, som 
just nu diskuteras och bereds inom EU-
kretsen, innebär i sig inte några jätte-
kliv framåt för den enskilde patientens 
rätt till vård utomlands, men är ändå ett 
lovvärt försök att skapa ett samlat regel-

verk som minskar osäkerheterna för den 
enskilde individen. 

Direktivet reglerar inte vilka be-
handlingar som respektive medlemsstat 
ska inkludera i sitt nationella åtagande, 
utan det är även fortsättningsvis med-
lemsstaten som är självständigt ansva-
rig för att organisera och tillhandahålla 
hälso- och sjukvård. Medlemsstaterna 
är också ansvariga för att fastställa vilka 
regler som ska gälla för kostnadsersätt-
ning till patienterna för olika hälso- och 
sjukvårdstjänster. 

I början av juli presenterade EU-kommissionen ett förslag till EU-direktiv 
som syftar till att skapa tydliga och öppna regler för gränsöverskridande 
hälso- och sjukvård i EU för de patienter som behöver eller önskar 
vård i en annan medlemsstat än sitt hemland. Men kommer direktivet 
att underlätta för europeiska patienter att i praktiken få vård i andra 
EU-länder? 
    Anders Blanck, vice vd på Läkemedelsindustriföreningen, LIF, kom-
menterar direktivet och vad som krävs för att det ska leda till reellt 
stärkta patienträttigheter inom EU.  
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Däremot måste medlemsstaterna en-
ligt direktivet ersätta vård som landets 
medborgare erhåller i annan medlems-
stat på lika villkor som om vården ut-
förts i hemlandet, förutsatt att vården/
åtgärden ingår i det egna landets hälso- 
och sjukvårdsåtagande. Medlemsstaten 
får dock - vid vård som ges på sjukhus 
- i vissa fall begära att den enskilde pa-
tienten har fått ett förhandstillstånd från 
hemlandets behöriga myndighet. 

Utöver bestämmelserna om ersättning 
för vård som erhålls utomlands, innehål-
ler direktivet också vissa åtgärder för att 

främja europeiskt hälso- och sjukvårds-
samarbete i syfte att garantera en sä-
ker, högkvalitativ och effektiv vård över 
gränserna. Det handlar här bland annat 
om erkännande av recept som utfärdas i 
en annan medlemsstat, europeiska refe-
rensnätverk, utvärdering av medicinska 
metoder  med mera. 

Angelägen ambitionshöjning
Även om frågan om gränsöverskridande 
vård började som en juridisk process för 
att klargöra vad en enskild patient kan 
få ersättning för, så är konsekvenserna av 

denna precisering av EU:s inre marknad 
något mycket större. Det handlar om en 
lärandeprocess där olika sjukvårdsystem 
ska lära sig av och jämföra sig med var-
andra. Det handlar om ett europeiskt 
nätverksarbete för att säkerställa kvali-
tet, säkerhet och ersättningssystem vid 
gränsöverskridande vård. Effekterna för 
vårdsystemen i alla Europas länder kom-
mer att bli omfattande. 

LIF anser att det behövs en ambitions-
höjning för att klara de utmaningar som 
de europeiska hälso- och sjukvårdssyste-
men står inför (till exempel en åldrande 
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befolkning, en lägre andel yrkesarbetan-
de, den medicin-teknologiska utveck-
lingen etc). Ett viktigt led i en sådan am-
bitionshöjning är att stärka patienternas 
ställning i vården genom att valfriheten 
och tillgängligheten förbättras. 

Men det handlar också om att 
höja vårdens kvalitet genom 
att fokusera på uppnåd-
da behandlingsresultat. 
Kommissionens initiativ 
till ett direktiv inom häl-
so- och sjukvårdsområdet är 
därför välkommet, även om LIF:s 
uppfattning är att direktivet kunde va-
rit mer offensivt. Förslaget ger ju inte 
EU:s medborgare några nya rättigheter, 
utan kodifierar endast EG-domstolens 
tidigare rättspraxis kring rätten till er-
sättning får vård som erhållits i ett an-
nat EU-land. 

Trots denna invändning, ser vi direk-
tivet som ett intressant initiativ för att 
stärka patienternas ställning i Europa. 
Vår uppfattning är att den svenska reger-
ingen måste bejaka direktivet och verka 
kraftfullt i EU för att det nu genomförs. 
Det är till gagn för alla medborgare i EU 
om de rättigheter som EG-domstolen re-
dan fastställt regleras tydligare och mer 
samlat. Det ökar den juridiska säkerhe-
ten för alla parter: länder, sjukvårdssys-
tem och patienter. 

Men Sverige måste också aktivt driva 
frågan om att detta direktiv endast är 
det första steget mot ökade patienträt-
tigheter, direktivet måste således bli ett 
”golv” och inte ett ”tak” för den gränsö-
verskridande vården.

Vissa frågor saknas 
Direktivet syftar till att skapa tydliga 
bestämmelser för gränsöverskridande 
hälso- och sjukvård inom EU. LIF kon-
staterar emellertid att direktivet inte 
berör vissa viktiga frågor som behöver 
klaras ut för att skapa klarhet om vil-
ka rättigheter EU-medborgarna har på 
detta område. Det kommer fortfarande 
att råda oklarhet kring till exempel hur 
bestämmelserna i direktivet förhåller sig 
gentemot andra nationella och europe-
iska regelverk. 

Dessutom är det ju fortsatt så att det 
är upp till varje medlemsstat att själv be-
stämma hur de exakta reglerna för vård 
utomlands ser ut, eftersom det till stor 
del styrs av hur det nationella åtagandet 

Bienvenue!

för hälso- och sjukvården definieras. Det 
kommer därför att fordras omfattande 
insatser av de nationella myndigheterna 
för att göra det tydligt för sina medbor-
gare vilka regler som gäller i olika si-
tuationer. 

LIF saknar också bestämmelser om 
vad som gäller för ersättning för kost-
nader för läkemedel vid vård utomlands 
(se nedan). Vi undrar också hur patient-
perspektivet ska tillvaratas och stärkas i 
genomförandet av direktivet, till exem-
pel genom att olika företrädare för pa-
tienterna involveras i olika beslutspro-
cesser. Inblandning av patientföreträdare 
är av största vikt för att inte direktivet 
ska leda till en ökad byråkratisering och 
ensidig fokusering på nationella myndig-
heter och liknande.

Långtgående nationellt ansvar 
De nationella myndigheterna kommer 
att ha ett långtgående ansvar för att 
direktivet efterlevs. De ska bland an-
nat säkerställa att patienterna ges reella 
möjligheter att få information om vilka 
regler/rättigheter som gäller vid gräns-
överskridande vård. De ska också till-
handahålla information som möjliggör 
välinformerade val även vid vård utom-
lands. 

Det handlar om information om 
många viktiga parametrar som vårdens 
tillgänglighet, kostnad och, inte minst, 
vårdens resultat. För att leva upp till di-
rektivet krävs omfattande åtgärder, in-
klusive inrättandet av nationella kon-
taktpunkter med särskilt ansvar för att 
informera om gränsöverskridande vård. 

politik i industrin
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” Det handlar om 
en lärandepro-
cess där olika 
sjukvårdsystem 
ska lära sig av och 
jämföra sig med 
varandra.”

Höga krav måste också ställas på de 
nationella förfarandena för vård utom-
lands vad gäller objektivitet, öppenhet, 
handläggningstid med mera. Sveriges 
ambition bör vara att göra det så enkelt 
som möjligt att söka vård utomlands 
genom att skapa så enkla och informa-
tiva kontroll- och ersättningsprocesser 
som möjligt, både för svenskar som sö-
ker vård utomlands och för personer från 
andra EU-länder som söker vård i Sve-
rige. Därför måste Sverige driva på så att 
de olika administrativa processerna och 
de specifika villkoren för förhandstill-
stånd med mera inte blir onödiga hin-
der för patienternas rörlighet över lands-
gränserna. 

Läkemedelsfrågornas hantering
Läkemedelslagstiftningen är harmonise-
rad inom EU och alla läkemedel som är 
godkända inom gemenskapen bör enligt 
direktivet därför i princip kunna lämnas 
ut i en annan medlemsstat, förutsatt att 
receptet är korrekt och att det utfärdats 
av en behörig förskrivare.  

Patienterna ska också ha rätt att få 
läkemedel som godkänts för försäljning 
i den medlemsstat där vården ges, även 
om de inte får säljas i den medlemsstat 
där patienten är försäkrad, eftersom det 
är nödvändigt för att få effektiv behand-
ling i en annan medlemsstat. 

LIF välkomnar ett utvidgat erkän-
nande av recept som utfärdats i en an-
nan medlemsstat. För att det praktiskt 
ska vara möjligt att införa ett ömsesidigt 
erkännande av recept krävs att vissa åt-

gärder vidtas för att säkerställa patien-
tens säkerhet och att missbruk eller för-
växling förhindras. LIF delar kommis-
sionens uppfattning att det bör skapas 
en EU-modell för recept och att de olika 
europeiska systemen för e-recept bör gö-
ras kompatibla. 

Men åtgärder för att se till att de lä-
kemedel som förskrivs i en medlemsstat 
och som lämnas ut i en annan kan iden-
tifieras korrekt och att produktinforma-
tionen till patienterna är begriplig och 
korrekt bör också vidtas. På detta om-
råde finns stora förbättringsmöjligheter, 
framför allt när det gäller information 
till patienterna om läkemedel och läke-
medelsbehandling. 

För att intentionerna i direktivet ska 
realiseras krävs dels att det tas fram mer 
patientanpassad information om läke-
medel (jämfört med nuvarande bipack-
sedel), dels att mer generell information 
om olika sjukdomstillstånd/diagnoser 
och behandlingsalternativ tas fram och 
görs lätt tillgänglig för patienterna. 

Det är LIF:s bestämda uppfattning att 
läkemedelsindustrin har en roll att spela i 
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framtagandet och spridandet av informa-
tion om såväl läkemedel och läkemedels-
behandling som sjukdomstillstånd, medi-
cinska forskningsframsteg med mera.

LIF konstaterar att frågan om regle-
ring av patientens kostnader för recept-
förskrivna läkemedel som hämtats ut i 
en annan medlemsstat vid vård utanför 
sjukhus inte tas upp i direktivet. Detta 
är en brist som gör att det föreslagna 
europeiska regelverket för den gränsö-
verskridande vården blir mindre logiskt 
och mindre hållbart över tiden. Man kan 
fråga sig varför kostnader för läkemedel 
som förskrivs på recept inte anses be-
rättiga till ersättning enligt reglerna i 
direktivet, medan läkemedel som ingår 
som en del av en behandling på sjuk-
hus - det vill säga vård som kräver över-
nattning - såvitt vi förstår kommer att 
ersättas. 

Hur ska då medicinering under längre 
tid, men som påbörjas inom ramen för 
en behandling på sjukhus, hanteras en-
ligt direktivet? Det är utifrån LIF:s ut-

gångspunkt mycket sannolikt att EG-
domstolen snart kommer att behöva ta 
ställning till rimligheten i att läkemedel 
som förskrivits på recept i samband med 
vård utanför sjukhus i en annan med-
lemsstat inte ersätts på samma sätt som 
övrig vård, medan läkemedlet anses ut-
göra en integrerad del av behandlingen 
under sjukhusvistelsen. 

Europeiska referensnätverk 
Direktivet föreslår inrättandet av så kal-
lade europeiska referensnätverk. Dessa 
nätverk bör tillhandahålla hälso- och 
sjukvård till ”patienter med sjukdomar 
som kräver en särskild koncentration av 
resurser eller expertis så att en högkva-
litativ och kostnadseffektiv vård kan 
ges till överkomligt pris”. LIF anser att 
referensnätverken innebär en potential 
för att förbättra den framtida vården för 
europeiska patienter genom att de kan 

skapa drivkrafter för sjukvårdens stän-
diga förbättring. 

Detta förutsätter emellertid att nät-
verken inte enbart ägnar sig åt högspe-
cialiserad vård, utan också tar ett särskilt 
ansvar för utbildning, klinisk forskning, 
informationsspridning, metodutveckling, 
uppföljning och utvärdering med mera.

LIF anser därför att Sverige bör inta 
en aktiv roll när det gäller frågan om 
vilka krav som ska ställas på de aktörer 
som ska ”platsa” för att delta i de euro-
peiska referensnätverken. Det ska inte 
räcka med att driva högspecialiserad 
vård, utan deltagarna ska också kunna 
visa hög kvalitet vad gäller uppföljning, 
utvärdering och kvalitetsredovisningar. 
Det är också angeläget att Sverige strävar 
efter att i största möjliga utsträckning 
ansluta svenska universitetssjukhus och 
forskningsinstitutioner till de europeiska 
referensnätverken för att på så sätt säkra 
en så positiv utveckling som möjligt för 
svensk sjukvård och svenska patienter. 

EU-nätverk för samarbete
Enligt direktivet ska så kallade EU-
nätverk för utvärdering av medicinska 
metoder uppmuntras. Syftet med dessa 
EU-nätverk är att fördjupa de ansvariga 
nationella myndigheternas samarbete för 
att etablera en evidensbas på europeisk nivå 
som ska bidra till att ny teknik och nya be-
handlingar och metoder utnyttjas på bästa 
sätt och att dubbelarbete undviks. 

Förhoppningen är att detta kommer 
att bidra till att nya medicinska rön och 
metoder sprids snabbare och till fler an-
vändare och därigenom skapar en säker, 
högkvalitativ och effektiv hälso- och 
sjukvård.

LIF anser att det är av största vikt att 
beakta att värderingar av medicinsk tek-
nologi är ”kontextberoende”, det vill säga 
värdet av en teknologi beror på i vilken 
miljö den sätts in, hur vårdorganisatio-
nen ser ut och vilka kulturer som styr 

vårdens aktörers agerande med mera. 
Detta innebär att värdet av en medicinsk 
innovation kan bedömas helt olika i oli-
ka sjukvårdssystem. 

Att harmonisera de olika värdering-
arna av medicinska teknologier är således 
inte helt enkelt om man inte samtidigt 
harmoniserar de olika sjukvårdssystemen 
och de övergripande värderingar som styr 
dessa. 

När det gäller själva utvärderingspro-
cesserna för medicinsk teknologi, anser 
LIF att dessa måste konstrueras så att 
den aktör som har utvecklat den aktuella 
teknologin ges utrymme att delta aktivt 
i utvärderingsprocessen, oavsett om det 
handlar om en nationell värdering eller 
som här om EU-nätverk. 

I direktivet anges att det är de ”ansva-
riga nationella myndigheterna/organisa-
tionerna” som ska ingå i nätverken, men 
inget sägs om deltagande från teknolo-
giutvecklarna (oftast läkemedels- eller 
medicinteknikindustrin) i processerna. 
Det är absolut nödvändigt att teknolo-
giutvecklarna görs till en fullvärdig part 
i de nya processer/samarbetsformer som 
byggs upp. Dessutom måste patientper-
spektivet beaktas genom att företrädare 
för patienterna ges insyn och ett väsent-
ligt inflytande i dessa EU-nätverk. 

Sammanfattningsvis innebär EU-di-
rektivet alltså ingen revolution, men det 
kan likväl få stor positiv effekt om det 
används på rätt sätt. Möjligheterna till 
vård utomlands finns redan inom EU, 
men de är till stor del outnyttjade. Ökar 
vi effektiviteten och kvaliteten i vården 
så vinner alla patienter på det, både de 
som använder sig av vård i andra länder 
och de som inte gör det. 

Sverige bör därför ta chansen och ge-
nomföra direktivet på ett sådant sätt att 
patienternas möjligheter att söka vård 
utomlands förbättras. Det är det bästa 
sättet att värna svensk sjukvård och stär-
ka patienternas möjligheter till god och 
säker vård.

”Sverige bör ta chansen och genom-
föra direktivet på ett sådant sätt att 
patienternas möjligheter att söka vård 
utomlands förbättras.”

Anders Blanck
vice vd, 

Läkemedelsindustriföreningen

politik i industrin
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Myndigheternas krav på läke-
medelsföretagen ökar och är 
i dag större än någonsin. Fö-

retagen måste för sina nya produkter visa 
kliniskt meningsfulla fördelar för pa-
tienterna och till rimliga kostnader för 
samhället. Det är därför inte förvånande 
att läkemedelsföretagen de senaste 5–10 
åren har efterfrågat experter som besitter 
både medicinsk och ekonomisk kompe-
tens. Företagen behöver hjälp med att 
bedöma och visa på det sammantagna 
värdet av nya behandlingar från både ett 
kostnads- och medicinskt perspektiv. 

Frågan är dock om de hälsoekonomis-
ka utvärderingarna används på rätt sätt 
inom läkemedelsföretagen. Har hela or-
ganisationen förändrat sättet att arbeta 
med hälsoekonomi och market access 
gentemot beslutsfattare, betalare, läke-
medelskommittéer och subventionsmyn-
digheter? Eller använder man fortfarande 
det traditionella sättet att marknadsföra 
läkemedel, med den skillnaden att man 
har en utökad market access- eller häl-
soekonomifunktion?

I en nyligen publicerad skrift Global 
Pharmaceutical Market Forecast 2009 
från IMS prognostiseras att den globala 
tillväxten inom läkemedelsbranschen i 

flertalet länder starkt kommer att påver-
kas bland annat av betalarnas (i Sverige 
staten och landstingen) vilja att betala 
för nya läkemedel. För att få subvention 
till önskat pris på marknaden för nya 
läkemedel är det mer eller mindre re-
gel att man ska kunna visa förbättrad 
medicinsk nytta (effekt och/eller säker-
het) för patienten och kostnadsfördelar 
för samhället.  

Men, det är också viktigt att läke-
medelsföretagen sätter sig in i statens, 
landstingens och sjukvårdens situation. 
Läkemedelsföretagen behöver förstå och 
möta dessa myndigheters behov.  

Den traditionella modellen 
Det traditionella sättet att ta ett läke-
medel till marknaden, särskilt den roll 
hälsoekonomin, priset och subventionen 
spelar, kan åskådliggöras enligt figur 1. 

Använd hälsoekonomi 

på rätt sätt
Har hälsoekonomiska värderingar fått den plats den borde ha i dagens läkemedelsbolag? 

Den globala tillväxten inom läkemedelsbranschen kommer framöver i många länder att påverkas av 
sjukvårdssystemens vilja att betala för nya läkemedel. Det gör att det inte räcker för 

läkemedelsföretagen att bara visa den medicinska nyttan och kostnadsfördelarna. De måste börja 
sätta sig in i och förstå sjukvårdsmyndigheternas behov för att nå framgång, skriver hälsoekonom 

Karl-Johan Myren och senior strategi consultant Tommy Ståhl, IMS Nordic and Baltic.

_

_

_
_

Figur 1. Den traditionella modellen.
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Den regulatoriska och medicinska/kli-
niska verksamheten är  tydligt åtskild 
från marknadsföring och försäljning. I 
den första fasen dokumenteras veten-
skaplig medicinsk data för registrering. 
I nästa intermediära fas tar man fram 
en pris- och subventionsdossier som i 
huvudsak bygger på registreringsdata. 
Marknadsföringen fokuserar på försälj-
ning och förskrivare. Lite eller ingen 
hälsoekonomisk information används 
proaktivt i marknadsföringen mot för-
skrivare och beslutsfattare inom sjuk-
vården. 

Men i dagens läkemedelsvärld finns 
betydligt fler beslutsfattare, intressenter 
och frågeställningar som industrin måste 
ta hänsyn till. Den traditionella model-
len är inte längre tillräcklig för lansering 
av ett nytt läkemedel. Myndigheternas 
krav på företagen att visa värdet av sin 
nya produkt innebär att företagen paral-
lellt med den kliniska utvecklingsfasen 
behöver förbereda arbetet med besluts-
fattare som TLV, landstingen och läke-
medelskommittéerna. 

Under senare år har vi också sett fle-
ra exempel på kontrakt och avtal för att 
möta myndigheternas krav på säkerhet, 
effektivitet och budgetpåverkan. Några 

konkreta pågående exempel från olika 
länder i dag är:

För att överenskommelser som i dessa 
exempel ska lyckas krävs ett förändrat 
sätt att arbeta på. Företagen behöver se 
till behoven från andra än enbart regu-
latoriska myndigheter, som landstingen, 
läkemedelskommittéer, NEPI (Stiftelsen 
nätverk för läkemedelsepidemiolog), 

forskargrupper, klinik och sjukhusled-
ningar, Socialstyrelsen och TLV.

Möta myndighetens behov
Företagen behöver planera för att möta 
landstingens och TLV:s behov i sina kli-
niska utvecklings- och marknadspro-
gram. De flesta läkemedelsföretag är 
i dag medvetna om att det inte längre 
räcker med att få ett läkemedel god-
känt och därefter lämna över till sälj- 
och marknadsorganisationen inom före-
taget. En begränsad subvention eller ett 
avslag från TLV har stor påverkan på den 
förväntade försäljningen och säljstyrkan. 
Likaså påverkar negativa rekommenda-
tioner från landstingen förskrivare och 
försäljning. 

Det är därför lika viktigt att läkeme-
delsföretagen i sina planer för utveckling 

och marknadsföring av sin nya produkt 
tar hänsyn till de medicinska och ekono-
miska behov stat och landsting har. 

Landstingen och TLV:s behov kan 
skilja sig något åt men i princip önskar 
man att de nya läkemedlen och dess do-
kumentation: 

Figur 2. Den ”nya” modellen.

”Genom att använda några enkla kommunikationsstrategier kan 
hälsoekonomiska fakta omformas från vetenskap till användbar   
information som är lätt att förstå, lätt att komma ihåg och som 
förmedlar läkemedlens värde.”

Delat risktaganDe. 
•  I England har Johnson & Johnson kommit överens med statliga NHS 
(National Health Care Service) att få betalt för Velcade bara för de patien-
ter där läkemedlet visar sig ha en effekt 

•  I Frankrike har Johnson & Johnson accepterat att ersätta försäkrings-
myndigheter för den försäljning av Risperdal Consta som överskrider ett 
fördefinierat tröskelvärde som bestämts på basis av epidemiologisk data.

integrering av resulteranDe Data för klinisk utveckling.
• I England har NICE (National Institute for Clinical Excellence)  i samarbe-
te med Novartis fastställt vilka beviskrav som ska ställas på fas III-studier 
från ett kliniskt och kostnadseffektivitetsperspektiv.

försäkringskassors bemynDiganDe.
• I Tyskland har sjukkassorna tillåtelse att förhandla direkt med företagen.
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Fyller verkliga medicinska behov •	
inom områden där det fortfarande 
saknas tillräckligt bra behandlingar 
och dödligheten och lidandet är stort, 
som bättre läkemedel mot olika can-
cerformer, men också nya bättre läke-
medel inom åldringsvården, som mot 
Alzheimers sjukdom.

Visar på kliniskt meningsfulla skill-•	
nader jämfört med standardbehand-
ling.

Inkluderar så kallade ”hard end-•	
points” i kliniska studier, det vill säga 
studerar mortalitet, skillnad i stroke, 
hjärtinfarkt med mera.

Svarar på för vilka patientgrupper nya •	
läkemedel fungerar bäst. Exempelvis 
efterfrågas studier som identifierar för 
vilka patienter ett visst blodförtun-
nande läkemedel inte fungerar, eller 
studier som visar vilka patienter som 
har en viss cancerform där enbart ett 
visst läkemedel fungerar.

Följs upp i klinisk praxis för att visa •	
på hur säkra och effektiva de är när 
de används bland en bredare icke se-
lekterad patientpopulation

För att lyckas möta myndigheternas 
behov krävs en samlad ansats där före-
tagen använder expertis från flera olika 
områden, som regulatory, medicin, epi-
demiologi, biostatistik, hälsoekonomi, 
marknadsföring och försäljning. 

Företagen behöver också koordinera 
expertisen så att de arbetar parallellt över 
funktionsgränserna i stället för var och 
en för sig, som i många fall har varit det 
traditionella sättet att arbeta på. 

Figur 2 visar ett exempel på en modell 
som är mer anpassad till de förändrade 
behoven och kraven från den europeiska 
läkemedelsmyndigheten EMEA, Läke-
medelsverket, TLV och landstingen. I 
denna modell arbetar läkemedelsföreta-
get integrerat och parallellt över funk-
tionsgränserna med de medicinska och 
hälsoekonomiska behov marknaden och 
myndigheterna har redan från tidig kli-
nisk utvecklingsfas. 

I den kliniska fasen ligger fokus ock-
så på att inkludera patientrelaterade och 
hälsoekonomiska endpoints i fas III-pro-

grammet. Dessa är specifikt anpassade 
för att användas som underlag för sub-
ventionsansökningar och i diskussioner 
med landsting. Pris- och subventionsansö-
kan är genomtänkt och en integrerad del 
av hela utvecklingsprogrammet, där före-
taget analyserar det medicinska och ekono-
miska värdet för olika patientgrupper. 

Företaget analyserar också olika be-
gränsningar av subvention och vilken 
påverkan de skulle ha på den förvänta-
de försäljningen. Och det tittar på olika 
”risk sharing”-program som det kan dis-
kutera och eventuellt genomföra tillsam-
mans med myndigheterna. Syftet med 
programmen är att under en bestämd 
tidsperiod försäkra exempelvis TLV el-
ler landstingen om att läkemedlet an-
vänds inom sin indikation och ger den 
effekt som dokumenterades i de kliniska 
studierna. 

Företaget planerar även för observa-
tionsstudier, uppföljning av patienter i 
klinisk praxis och att utveckla förskriv-
ningsriktlinjer så att rätt patienter får 
det nya läkemedlet. Även denna fas över-
lappar med den regulatoriska och pla-
neras på ett tidigt stadium som en lika 
viktig del som det övriga utvecklings-
programmet. 

Ett preparats inneboende egenskaper 
kan inte påverkas. Men kunskapen om 
preparatet och vilket behov det fyller för 
betalaren, är värdefullt för preparatets 
framtida positionering. Strategiska be-
slut kan därmed fattas med både bre-
dare vetande och i ett tidigare skede. 
Multifunktionella team med tidig in-
sikt om kliniska ”endpoints” och andra 
funktioners mål, kommer otvivelaktigt 
att kunna möta olika intressenters krav 
både snabbare och bättre.

Troligen inte tillräckligt
Ett företag som gör allt rätt i dag, men 
ändå inte lyckas nå fram och kommu-
nicera sina budskap till alla intressen-
ter, har en låg sannolikhet att bli fram-
gångsrik.

Hälsoekonomer använder sofistike-
rade metoder för att utvärdera och visa 
på det ekonomiska och medicinska vär-
det av en ny eller befintlig behandling. 
Men, hur det värdet ska kommuniceras 
till icke hälsoekonomer inom och ut-
anför företaget är ofta inte så enkelt – 
många uppfattar det som komplicerat 
och mindre konkret. Att förstå värdet av 
ett läkemedel är ytterst viktigt för beslut 
inom hälsovårdsområdet, men hur skall 
beslutsfattarna kunna bedöma värdet om 
de inte förstår metoderna eller resultaten 
av analyserna?
Nedan beskriver vi några principer(1) 

som kan hjälpa till att kommunicera ett 
komplicerat hälsoekonomiskt budskap 
och öka sannolikheten att detta budskap 
tas emot och omsätts i verkligheten. 
Ett hälsoekonomiskt budskap bör 

vara:

Enkelt  Skala av budskapet ner till 
kärnan. För att finna kärnbudskapet och 
effektivt vidarebefordra det, bör kom-
munikationen prioritera och eliminera 
allt utom det väsentliga, fokusera åhö-
rarnas uppmärksamhet på det viktigaste 
budskapet och föra fram det på ett en-
kelt sätt. 
Säg inte bara: Kostnadseffektivitet är en 

jämförelse mellan relativa utgifter (kost-
nader) och resultat (effekt) associerade 
till ytterligare två åtgärder. 
    Lägg till: Ibland är läkemedlet med 

det lägre priset inte billigare.
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Oväntat  Information och budskap 
som är förväntad och som bygger på sunt 
förnuft kan ha svårt för att fastna, främst 
om det är mycket fakta och siffror. Ett 
oväntat budskap skapar intresse och får 
åhöraren att tänka efter. Det oväntade 
måste vara omöjligt att förutse, men i 
slutändan meningsfullt. För att få ett 
viktigt budskap att fastna kan man ta 
exempel utanför ämnet. Därigenom ska-
par man förvåning som gör att folk fort-
sätter lyssna.
Säg inte bara: Behandling X mot ben-

skörhet är kostnadseffektiv eftersom 
den marginella kostnaden per vunnet 
levnadsår är 250 000 kronor.  

Lägg till: De flesta anser att kontroll 
av asbest i hus och industrin är själv-
klart. Få vet dock hur kostnadseffektiv 
en sådan kontroll är. Kostnaden per vun-
net levnadsår för att kontrollera asbest-
nivåer kan uppgå till över 12 miljoner 
kronor(2,3). 

Konkret  Idéer som förklaras med 
konkreta termer blir mer verkliga för 
folk än de som är abstrakta. Konkreta 
termer hjälper åhöraren att skapa en inre 
bild och lämnar mindre plats för miss-
förstånd.

Trovärdigt  Ett enkelt sätt att byg-
ga upp trovärdighet kring budskapen är 
att erbjuda några viktiga statistiska upp-
gifter, som är mer meningsfulla – och 
lätta att komma ihåg – och sätta dessa i 
rätt sammanhang.
Säg inte bara: Rökning är orsaken till 87 

procent av alla lungcancerfall. Tio år ef-
ter rökstopp sjunker risken att utveckla 
cancer med två tredjedelar. 
Lägg till: Du kan få tillbaka hälften av 

din lungkapacitet på kortare tid än det 
faktiskt tar att gå en normal fyraårig ut-
bildning på universitetet.

Känslomässigt  För att influera, 
övertyga och motivera folk – även förhär-
dade beslutsfattare – bör budskap fram-
ställas så att de vädjar till känslorna. 

Säg inte bara: Patienter med problem 
att kontrollera blåsan hade signifikant 
lägre poäng vad gäller fysisk funktion 
(p mindre än 0,05) och social funktion 
(p mindre än 0,01) än de som inte led av 
inkontinens. 
Lägg till: Inkontinens leder till att tu-

sentals kvinnor slutar gå på Friskis & 
Svettis eftersom de känner sig besvärade 
av risken att läcka urin och lukta när de 
motionerar. 

Fallbeskrivningar  Händelser får 
folk att agera, därför att de drar in folk i 
din värld och gör det lätt för dem att re-
latera till din agenda. Om läsaren måste 
göra jobbet kommer de att vara mindre 
benägna att agera; att berätta en hän-
delse gör jobbet åt dem. 

Säg inte bara: Läkemedelsbehandling 
av barn med adhd har visat en signifi-
kant minskad påfrestning för föräldrarna. 

Lägg till: En mamma till ett barn med 
adhd berättar att efter en lång tvekan 
att inleda läkemedelsbehandling av sitt 
barn, fann hon att hon för första gången 
på flera år kunde gå på Gröna Lund hand 
i hand med sitt barn.

Genom att använda några enkla kom-
munikationsstrategier kan hälsoekono-
miska fakta omformas från vetenskap 
till användbar information som är lätt 
att förstå, lätt att komma ihåg och som 
förmedlar läkemedlens värde. I stället 
för att resultera i det ofta uppfattade 
”säkert korrekt beräknat, men konkret 
vad innebär det… ”, kommer åhörarna 
att förstå, komma ihåg, bry sig om och 
kunna använda det som de hört för att 
ta meningsfulla beslut.

Hur ser det ut i dag?
Vi har inget absolut svar på hur de häl-
soekonomiska frågorna bäst löses. Vi vill 
bara med den här artikeln återge vad vi 
uppfattar i våra olika diskussioner med 
företag, både vad gäller lansering och 
prissättning och hoppas det kan ge några 
tankar och idéer för vidare arbete.

I undersökningen ”Launch excellence” 
(PI nr 1/2008) var en av de fyra hörnste-
narna för att lyckas att ”Säkerställa att 
hela organisationen vet vad som ska upp-
nås”. Samma sak gäller säkerligen här. 
Ju mer engagemang som skapas internt 
och ju mer den går i en och samma rikt-
ning, desto större blir troligen chansen 
att lyckas med sitt uppdrag. De läkeme-
delsföretag som lägger samma vikt på 
klinisk kunskap som på hälsoekonomi 
och som dessutom på ett bra sätt får ihop 
dem och bygger sitt framtida arbetssätt 
på dessa grunder, kommer med stor san-
nolikhet att bli en vinnare på framtidens 
läkemedelsmarknad. 

Vi ska inte glömma bort att läkeme-
delsindustrin är en kunskapsbransch och 
att den enda tillgång som ökar i värde 
när man delar den är – kunskap.

Karl-Johan Myren
hälsoekonom, 

IMS Nordic & Baltic

”Ju mer engagemang som skapas internt och ju mer den går i en 
och samma riktning, desto större blir troligen chansen att lyckas 
med sitt uppdrag.”
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Vi vet hur det är. Tiden räcker inte till och vissa 
arbetsuppgifter hamnar alltid lite i skymundan, 
skjuts på framtiden, ligger och skaver som en sten. 
Detta gäller inte minst hemsidan som borde upp-
dateras eller det e-nyhetsbrev man så länge gått 
och tänkt på.

Därför slår vi nu upp portarna för Sveriges första 
webbyrå som är specialiserad inom läkemedel 
och hälsa. Det fi na med oss är att vi inte bara kan 
lösa dina digitala utmaningar, utan att vi även kan 
hjälpa dig med meningsfullt medicinskt innehåll. 

Låter det intressant?

Vi vet hur man 
opererar bort en 
sten från hjärtat

Ring oss på 08-30 90 82 eller gå in på blueskate.se

Digital Communication
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marknadsföring

Åtskilliga miljoner plöjs varje år ner i reklam för 
olika receptfria läkemedel. För att bygga varu-
märken, skapa kundlojalitet och driva försäljning. 
Men hur ser den intelligenta värktabletten ut 
i hyllan och vilken nyans av blått är Ibumetin? 
Förpackningsdesign är ett underutnyttjat vapen i 
kampen om kunderna. Men kanske inte så länge till, 
skriver Pernille Hansson-Ihrfelt, vice vd på design-
firman No picnic.

Allt fler receptfria läkemedel 
kämpar om utrymmet på en 
växande marknad. Enbart ka-

tegorin smärtlindring omsatte drygt 930 
miljoner kronor förra året. Sedan millen-
nieskiftet har antalet receptfria värkpro-
dukter fördubblats och i dag finns ett 
fyrtiotal alternativ att välja mellan. För-
utom tabletter kan man även välja geler, 
plåster och sprayer. 

En parallell utveckling har skett i lä-
kemedelsbranschens reklaminvestering-
ar, inte minst i tv-reklam. Enligt SIFO:s 
statistik användes 365 miljoner kronor 
för att marknadsföra smärtstillande läke-
medel förra året, av dessa gick 300 mil-
joner till tv-reklam.

Visst är reklamen viktig. Men vad 
händer när konsumenten står framför 
butikshyllan? 

I dag ser de flesta läkemedelsförpack-
ningar ut på ungefär samma sätt, som 
om det fanns en tyst överenskommelse 
om att ingen i branschen ska sticka ut. 
För det verkar nästan som att så länge 
ingen satsar på förpackningsdesign så är 
det inte en parameter man konkurrerar 
med. För den som har kraft och initiativ 
att rycka ifrån finns det däremot fantas-
tiska möjligheter. 

När apoteksmonopolet avregleras för-
ändras villkoren i branschen ytterligare. 
De allra flesta läkemedelsbolag håller 
som bäst på att slipa på sin OTC-stra-
tegi. Hur ska man agera för att få kun-

derna att välja ett specifikt varumärke 
när receptfria läkemedel blir tillgängliga 
på fler ställen? Vad händer när produk-
terna ska köpas – och säljas – i nya sam-
manhang? 

Krångliga regler dålig ursäkt
Läkemedelsförpackningar ska se ut på 
ett visst sätt och regelverket kring vad 
man får göra är komplicerat. Det är 
ett vanligt svar på frågan varför man i 
branschen inte kopplar ihop varumär-
ket med produkten i mötet med kun-
den. Och visst, regelverket för förpack-
ningsdesign är inte glasklart, men är det 
verkligen omöjligt att hitta utrymme till 
initiativ?

Förmedla ett mervärde med      din förpackningsdesign
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Förmedla ett mervärde med      din förpackningsdesign
Det mesta inom regelverket för design 

handlar om tolkningsfrågor och i slutän-
den är det Läkemedelsverkets gransk-
ningskommitté som godkänner förpack-
ningarna. Men man får också känslan 
av att det är lätt att gömma sig bakom 
ursäkten att reglerna inte tillåter något 
annat än förpackningar som ser likadana 
ut. För visst finns det möjligheter. 

Läkemedelsverket skyggar för reklam-
mässiga budskap, bilder och symboler på 
förpackningarna – men design handlar 
om så mycket mer. Visst är design ett 
marknadsföringsverktyg, men det måste 
inte alltid syfta till att driva volymer. 

Förpackningsdesign handlar mer om 
att bygga relationer och skapa förtroen-
de hos kunderna, genom att ge dem en 

bättre produkt än vad konkurrenterna 
förmår. Som konsument upplever man 
förpackningen som en del av produkten. 
En pillerburk som är svår att öppna är 
en dålig produkt oavsett hur effektivt 
läkemedlet är. Likaså är en förpackning 
värktabletter som är svår att skilja från 
en annan en dålig produkt i den bemär-
kelsen att den är otydlig. Om förpack-
ningen kan göra mer för konsumenten 
både vad gäller funktion och differen-
tiering är det samtidigt en bättre pro-
dukt.

En annan invändning mot att utnyttja 
förpackningen för att bygga varumärket 
är att de flesta läkemedelsföretag agerar 
på flera marknader. Hur förpackningen 

ska se ut bestäms centralt och det finns 
sällan utrymme för lokala initiativ.

Men med den stundande avreglering-
en uppstår också möjligheter. För snabb-
fotade lokala aktörer som har möjlighet 
att styra över förpackningsdesignen bor-
de diskussionen vara självklar. På de stör-
re bolagen är frågan om hur marknaden 
för receptfria läkemedel ska adresseras 
troligtvis uppe på agendan. I det sam-
manhanget bör också frågan om hur pro-
dukten ska möta konkurrenter och kon-
sumenter lyftas.

När det gäller receptfria läkemedel 
finns det ingen förskrivning som styr 
och på en avreglerad marknad minskar 
också tillgången på utbildad personal 
vid försäljningsställena. Det innebär att 

“Läkemedelsverket 
skyggar för reklam-
mässiga budskap, 
bilder och symboler 
på förpackningarna 
– men design handlar 
om så mycket mer.”
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man måste börja tala mer direkt till kon-
sumenten även i butik.

De bolag som förmår inkludera de-
sign i sin OTC-strategi kommer att få 
ett viktigt försprång.

Utformning och material
Smart förpackningsdesign betyder inte 
att man ska göra tokroliga förpackning-
ar. Det handlar om förpackningar som 
kan förmedla ett värde. Som på ett kort 
ögonblick i butikshyllan får konsumen-
ten att välja just den ena värktabletten 
och inte den andra. Som lyckas stjäla 
uppmärksamhet från grannen och som 
lever upp till det förmedlade värdet ock-
så när förpackningen öppnas. 

Läkemedelsverket har krav på vilken 
information som måste finnas med på 
en läkemedelsförpackning, både på den 
yttre förpackningen som läkemedelsbe-
hållaren. Läkemedelsverket har också 
krav på tydlighet – lätt läsbarhet och 
lätt förståelig och beständig information. 
Läkemedelsverket hindrar däremot inte 
grafisk form, symboler eller bilder. Det 
är reklammässiga budskap de värjer sig 
mot. Symboler och bildframställning-
ar som förtydligar för konsumenten är 
tvärtom i allra högsta grad tillåtet. 

Det finns inget motsatsförhållande i 
att förmedla varumärkesvärden och sam-

tidigt ha en instruktiv och pedagogisk 
funktion. Formspråket – med bilder, 
färgval, symboler och typsnitt kan höja 
värdet på produkten både för konsumen-
ten och för läkemedelsföretagen.

På samma sätt kan man också se på 
förpackningens konstruktion och mate-
rial. Det finns en varumärkesbyggande, 
särskiljande aspekt. Men det finns också 
en tydlig affärsutvecklingsdimension.

En justering av förpackningens ut-
formning kan kanske förenkla använ-
dandet. En översyn av förpackningsma-
terialet likaså. Det finns kanske utrym-
me för en mer miljömässigt hållbar pro-
duktion? Ett varumärkesbyggande som 
är en del av själva produkten får långt 
större effekt än en satsning som enbart 
kretsar kring reklam.

30 sekunder eller 365 dagar
Det ligger mycket jobb och stora inves-
teringar bakom skapandet av de recept-
fria läkemedlens varumärkesplattformar, 
liksom utformandet av de specifika re-
klamlösningarna, själva reklamproduk-
tionen och mediaköp som annonser med 
mera. Så pass stora att det också borde 
omfatta hur varumärket och produkten 
presenteras i mötet med kunden. 

Två 30-sekunders spottar i TV4 på 
bästa sändningstid kostar i runda släng-

ar 300 000–400 000 kronor. För lika 
mycket kommer man väldigt långt i ut-
vecklingen av en smart förpackningslös-
ning som kommunicerar på hyllan 365 
dagar per år. Det och förmågan att se 
möjligheter där andra ser svårigheter kan 
ge de läkemedelsföretag som vågar tänka 
nytt ett försprång. 

Läkemedelsverkets regler är till för 
konsumenternas skydd och gagn. Inte 
för att hindra nyskapande som stärker 
varumärken, förenklar konsumentens 
val och användandet av läkemedel. 

Det är dags att tänka smartare kring 
receptfria läkemedel – och låta varumär-
kesinvesteringarna nå hela vägen fram 
till hur produkten ser ut och känns i 
handen på framtidens konsumenter.

marknadsföring

Pernille Hansson-Ihrfelt
vice vd, No Picnic Packaging & Design
pernille.hansson-ihrfelt@nopicnic.se

“Läkemedelsverkets regler är till för konsumenternas skydd och gagn. 
Inte för att hindra nyskapande som stärker varumärken, förenklar konsu-
mentens val och användandet av läkemedel.”

En bra förpackning kommunicerar både 
känsla och funktion. Kan det undgå någon 
att det här är en medicin mot huvudvärk i 
tablettform?

En stark grafisk identitet förmedlar värden och driver försäljning 
samtidigt som den kan vara pedagogisk och informativ.
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Sju strategier för att 

öka försäljningen 
i lågkonjunktur
Utmaningarna är många när lågkonjunkturen slår till. Läkemedelsbranschen är inget undantag. Varslen 
duggar tätt, arbetslösheten tilltar, aktiekurser störtar, företag gör konkurs, finansiella krispaket sjösätts 
och tillväxtprognoser minskar. Kostnader ska skäras, risker minimeras, men avkastningen bibehållas 
eller öka. 
     En viss oro är ofta befogad men kriser för också ofta med sig stora möjligheter. Det är under låg-
konjunktur många företag har chansen att verkligen bli framgångsrika på försäljning. I denna artikel 
går Mats Henriksson, Prosales Institute, igenom sju strategier för hur du kan vända motgångar till din 
fördel och därmed, om inte öka i alla fall inte minska din försäljning. 

försäljning
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Ur djupa kriser föds innova-
tion och nytänkande, brukar 
man säga. Det stämmer. I för-

säljningsvärlden är det i många fall ett 
framgångsrecept. När det går bra kör 
man på, av vana och automatik. När det 
går sämre tvingas man tänka kreativt 
och förändra invanda rutiner. 

Således är det lysande tider för att 
faktiskt förändra negativa och mindre 
framgångsrika beteenden i företaget till 
ett mer robust och genomtänkt ageran-
de. Här följer därför några exempel på 
strategier, eller möjligheter, för dig som 
faktiskt vill se det positiva med den ne-
gativa utvecklingen.

Försvara dina kunder…!
När konkurrensen hårdnar kom-
mer fler konkurrenter att pocka på 
dina kunders uppmärksamhet. Din 

möjlighet och utmaning blir därför att 
stärka och försvara den relation du har 
med dina befintliga kunder. För opti-
misten innebär detta att äntligen få tid 
för kundvård och tid att fundera över vad 

som krävs för att skapa långsiktiga och 
starka förhållanden. 

I praktiken handlar det om att föra 
en tätare dialog med kunden om hur 
man kan utveckla samarbetet, bli bätt-
re på att skapa emotionella band till sina 
kontakter och bredda kontaktytan hos 
kunden (figur 1). Dessutom kan det vara 
läge att premiera befintliga kunder ge-
nom bättre villkor, tydligare mervärden, 
specialprogram och fler nyanserade er-
bjudanden. Observera att detta inte är 
samma sak som att minska priserna då 
detta kan få förödande konsekvenser för 
framtiden. 

 …och erövra kunder från 
dina konkurrenter!
I kölvattnet av en begynnande 
lågkonjunktur får många före-

tag problem. Detta är din affärsmöjlig-
het! När konkurrenterna blir alltför pas-
siva kan det vara läge för dig att erövra 
dina konkurrenters kunder. Med lite om-
världsspaning kan man lätt hålla koll på 
vad som händer hos sina konkurrenter. 

Vilka skär ner sin personalstyrka? Vilka 
har tvingas överge kundsegment? Vilka 
har problem internt?

Har du bara koll på konkurrenterna 
och vilka som inte håller måttet, har du 
en ypperlig möjlighet att komma in och 
ta över och erbjuda någonting bättre.

Fokus på kundvärde och 
lösningar, inte pris! 
I tuffa tider blir kunderna mer 
prismedvetna. Men också risk-

medvetna. De vågar inte chansa. I såna 
lägen kan det till och med vara motive-
rat för dem att anlita leverantörer som 
kostar mer men som de vet håller måt-
tet. Fokusera på anpassade lösningar som 
reducerar risktagandet hos dina kunder. 
Detta med tanke på att människor ofta 
är villiga att betala mer för varor och 
tjänster än de normalt skulle göra så 
länge de vet att värdet är större än kost-
naden. Kunden blir i högre grad medve-
ten om att misstag kostar pengar, men i 
lågkonjunktur kan följderna bli fatala. 

1 2

3
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Fundera därför på hur du bättre kan 
skapa och erbjuda värdebaserade lös-
ningar utifrån kundens behov (figur  2). 
Kan du bredda din existerande tjänste-
portfölj, specialanpassa och addera til-
läggstjänster eller ge bättre finansiella 
lösningar? 

Lansera nya produkter och 
försäljningskanaler
Vilka av era erbjudanden är bäst 
lämpade för att tillföra värde för 

era kunder i lågkonjunktur? Kan ni an-
passa och modifiera vissa erbjudanden, 
produkter eller tjänster? Så att de tyd-
ligt visar på hur kunden kan sänka sina 
kostnader eller öka sina intäkter. Då har 
ni goda förutsättningar att lyckas. 

Vidare är det värt att se över vilka 
försäljningskanaler ni använder i dag. 
Stanna upp, ta er tid att se över olika 
kundstrategier och prospektering. Kan 
ni hitta nya målgrupper? Nya återförsäl-
jare för enklare kundsegment? Nya sam-
arbetspartners för att dela risktagande 
och avkastning? Vilka nya marknader 
kommer ni att kunna sälja på? Kan ni 
öka försäljningen via lågkostnadskana-
ler? Här är det bara er egen kreativitet 
som begränsar.

5. Utveckla dina säljare
I lågkonjunktur har du fler och 
bättre skäl för att ställa högre 
krav på de personer i din or-

ganisation som inte levererar sitt bästa. 
Omvänt är kraven höga på ledningen 
att skapa goda förutsättningar för sina 
säljare. 

Men acceptera inte passiva medarbe-
tare med negativa attityder som inte vill 
bidra till förändring och dra sitt strå till 
stacken. De kommer definitivt att sänka 
ditt företag i ett tuffare klimat. Hur ska 
till exempel nya inköpskanaler och be-
slutsfattare hanteras av era säljare? Kom-
mer ny kompetens att krävas? Investe-
ra i tid för att grundligt inventera dina 
säljares kompetenser genom att göra en 
nulägesanalys av säljarnas styrkor och 
svagheter. 

Nu, mer än någonsin, behövs ökat 
stöd till säljarna. Stanna upp, gör en di-
agnos, och fatta därefter beslut om vilka 
prioriteringar som skall göras. 

Detta är exceptionellt viktigt i tuf-
fare tider.

Gör alla till säljare, 
inklusive ledningen!
I lågkonjunktur måste alla i fö-
retaget ta sitt ansvar och bidra 

till företagets försäljning. Framgångsri-
ka företag involverar alla medarbetare i 
försäljningsprocessen. En tekniker leve-
rerar inte bara tekniska lösningar utan 
ger även förslag och rådgivning på nya 
produkter och tjänster. 

Högsta ledningen är med på fältet 
och träffar företagets viktigaste kunder. 
Kundtjänst besvarar inte bara frågor 
utan erbjuder också lösningar. Forskning 
och utveckling följer med på kundbesök 
för att bättre förstå kundbehov och ut-
veckla nya produktidéer. 

Administrationen fungerar som stöd-
funktion. Leveransavdelningen tar ett 
kundansvar. Marknadsavdelningen in-
tegrerar sig med försäljningsavdelning-
en för att tillsammans genomdriva kam-
panjer. 

Samarbete mellan personer och avdel-
ningar blir avgörande. De framgångsri-
ka företagen har insett att alla påverkar 
köpbeslut och attityder hos kunderna, 
vilket blir extra viktigt när försäljningen 
viker. Här har ni alltså en unik möjlig-
het att påbörja ett arbete med att skapa 
en stark försäljningskultur, något som 

försäljning

Figur 1. Utvecklingen mot strategiska partnerskap via värdeskapande försäljning – att skapa reella fördelar och emotionella värden för 
kunden.

4

5 6
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svenska företag behöver i ökad utsträck-
ning då bara ett av tre företag har en 
stark försäljningskultur (Sales Efficiency 
Study).

7. Acceptera inte att det är 
lågkonjunktur!
I en lågkonjunktur blir det inte 
bara viktigt att systematiskt ar-

beta hårdare och smartare. Lika viktigt 
blir det att ha en positiv attityd, och en 
tilltro till framtiden. Allting börjar med 
en tanke, som sedan utvecklas negativt 
eller positivt. I en lågkonjunktur bru-
kar det förstnämnda få starkast fotfäste 
i företaget. 

Sätt därför ned foten och bestäm er! 
Ska ni ha lågkonjunktur hos er eller inte? 
Mats Wallin, tidigare vd på Guldfynd, 
sa i början av 1990-talets lågkonjunktur 
i en intervju: ”Vi har beslutat oss för att 

inte vara med i lågkonjunkturen.”

Det är sådant som du och din säljor-
ganisation behöver höra i tuffare tider. 
Chefer som kan skapa positiva framtids-
bilder behöver vi mer av nu. Chefer som 
säger: 
”Det är nu vi kan inta en marknads-
ledande position.”
”Det är nu vi kan bli bäst på försälj-
ning.”

”Det är nu vi kan få de mest nöjda 
kunderna.”
”Det är nu vi kan öka både marknads-
andel och kundandel.”
”Det är nu kunderna har stora pro-
blem och utmaningar.”
”Det är nu vi kan hjälpa dem.”

A och O i detta arbete är samsyn. Att 
ni alla bestämmer er för att gå stärkta 
ur lågkonjunkturen, och inte bara över-
vintra. Detta är kanske den viktigaste 
punkten för att öka försäljningen i ett 
tuffare klimat.

Slutsatsen är att det handlar om att 
se möjligheter där andra ser hot. Under 
decennier har företag i olika branscher 
upplevt konjunktursvängningar och vin-
narna är alltid de som trott på framtiden 
och de som anpassat sig till de nya för-
ändringarna. 

Mats Henriksson 
analytiker på Prosales Institute AB

“The major 
problem of a 
recession is not 
the downturn of 
economic 
indicators, it’s 
the downturn of 
people’s minds.” 

Gerhard Gschwandtner, 
Selling Power

Figur 2. Fokus på värdeskapande och lösningsorienterad försäljning gentemot kund för att reducera risk och bibehålla eller höja pris.

7
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Kundmötet på nätet 

Ta hand 
om kunden 
på hemsidan

marknadsföring

Du är inte mottaglig för reklam 
men du vill gärna ha informa-
tion och erbjudanden kring det 

ärende som var anledningen till att du 
gick in på hemsidan. Så är det för de 
flesta hemsidessurfare. Därför är det vik-
tigt att behandla varje besökare som en 
av era kunder när de är inne på hemsi-
dan. Det är ytterst viktigt att hemsidan 
återspeglar det unika med ert företag, så 
att mötet blir likvärdigt med ett möte i 
er butik eller reception eller den typ av 
kundmöten som företaget brukar ha. 

Hemsidan är en förlängning av företa-
get. Det ska vara som att komma in i bu-
tiken och andas ert företag i färger, språk-
bruk, stil, det ska helt enkelt vara som att 
komma till företaget fast på nätet. 

Kunden är redan där
Alla reklammedier har sina unika kom-
petenser. TV-reklam har sina fördelar, 
printreklam, radioreklam, utomhusre-
klam, alla har sina fördelar. Det är vik-
tigt att ha en integrerad reklamkampanj, 
att det finns en röd tråd mellan alla de 

här medierna. All typ av reklam har i 
princip två syften, att sälja varumärket 
och/eller att sälja en tjänst eller en vara. 
Misstaget de flesta företagen gör i dag, 
framför allt de reklamintensiva företa-
gen, är att kopiera någon av den egna 
reklamen i TV, print eller utomhus och 
lägga upp den som en rörlig banner på 
hemsidan. 

Det är här det går snett! Den egna 
hemsidan är inte en reklamkanal, hemsi-
dan är en mötesplats med företaget, fast på 
nätet. Sluta skrika, kunden är redan där! 

Hur utnyttjar man bäst sin hemsida som kommunikationsplats?  
De flesta företag lägger mycket pengar på att driva trafik till sin 
egen hemsida, via sökmotoroptimering, banners och via TV- och 
printreklam som hänvisar till hemsidan. Men få lägger tid på att 
ta hand om kunden när den väl tagit sig dit. En bra hemsida fung-
erar som en förlängning av vad företaget står för och ett besök 
där fungerar som ett kundmöte, inte som ett tillfälle att göra 
reklam. Peter Mackhé, undersökningskonsult på MarketWatch, 
presenterar en metodstudie om mötet och upplevelsen på företa-
gets egen hemsida. Metodstudien genomfördes på telecombolagen 
Telia, Telenor, Tele2 och Hi3G.
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Erbjudanden och det som ni gjort re-
klam för ska självklart finnas på hem-
sidan. Integrerade reklamkampanjer är 
självfallet bra men när kunden kommer 
till hemsidan ska det ni gjort reklam för 
finnas där fast serverat på ett annat sätt, 
inte som reklam, utan på kundens vill-
kor. Precis som när man kommit till bu-
tiken/företaget och är redo att köpa det 
man kom dit för att köpa. 

Reklamen har redan tjänat sitt syfte. 
När man väl har kommit till hemsidan 
så är man redan redo att köpa och då vill 

man bara ha det serverat, inte ha mer 
reklam. Betrakta besökaren som en po-
tentiell kund som är redo att göra affä-
rer med er.

Hemsidan en del av förtaget
I det korta perspektivet handlar det mest 
om försäljning och i det långa handlar 
det om att bygga varumärke så att kun-
den ska fortsätta att handla varor. Det 
ni kommunicerar i er reklam och med 
era medarbetare i er interna kommuni-
kation måste också återspeglas på hem-

sidan. Om ni exempelvis ska vara det 
enkla företaget och det enkla valet och 
kommunicerar detta, och det sedan är 
svårt att navigera när man kommer in 
på hemsidan, om det är besvärligt att 
beställa, då kommunicerar detta inte era 
kärnvärden! 

Alla branscher har sina unika arenor. 
Är man ett ungt och hippt företag ska 
hemsidan vara ung och hipp. Är man ett 
seriös och sakligt företag ska hemsidan 
återspegla detta. Så är inte alltid fallet, 
ibland har det seriösa företaget en massa 
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marknadsföring

banners på sin hemsida och det unga och 
hippa företaget en fyrkantig hemsida. Då 
kanske någon tänker att det inte gör så 
mycket för vi har ju så få besökare, visst 
är det så att man inte brukar besöka sin 
kabelleverantörs, elleverantörs eller te-
lefonoperatörs hemsida så ofta men när 
man ska byta leverantör sonderar många 
terrängen på internet och då är man ak-
tiv på nätet och besöker flera hemsidor 
för att se vem som har bäst tjänster och 
erbjudanden. 

Många gör sitt första val utifrån hem-
sidan, i stället för att gå ner på stan besö-
ker de nätet och då gäller det att hemsi-
dan är rätt annars blir den bortsorterad 
vid första gallringen. 

Skapa en upplevelse
Det är viktigt att skapa en upplevelse för 
kunden och att ni har kunskap om varför 
kunden besöker just er hemsida så att ni 
kan bygga den med de tjänster och erbju-

danden som kunden vill ha. Det är allt 
för vanligt att man tänker inifrån och 
ut i stället för utifrån och in. Man utgår 
ifrån de varor och tjänster man vill sälja 
och frågar inte kunden vad de vill ha. 

Risken är att man blir akterseglad. 
Internet är internationellt och det är lika 
lätt att köpa de produkter och tjänster 
kunden vill ha varifrån som helst i värl-
den och det går lika snabbt och enkelt 
som att köpa lokalt. Utgå från den gamla 
tesen: ”all business is local”. 

I dagens automatiserade crm-värld 
(customer relations management) finns 
det en övertro på att om man lägger in 
allt man kan om kunderna i databaserna, 
så har man kontroll och kunskap och 
dialog med kunden. Den gamla lokala 
lanthandlaren hade mycket bättre kun-
skap om kunden än vilket crm-system 
som helst. Ett databassystem är inte 
smartare än det man stoppar in i dem. 

Men de flesta databaserna är inte 
byggda för användarna, de är oftast 
byggda för att företaget skall säkerställa 
att de har all information om kunderna 
lagrad i sina system. Tyvärr uppdateras 
inte crm-systemen som de skall då det 
inte tillför så mycket till användarna på 
företaget. Databaserna kommer därför 
inte att vara helt uppdaterade, en annan 
nackdel med crm-system är att en dator 
heller inte klarar av att vara personlig. 

De framtida hemsidorna som alla pra-
tar om är webb 2.0 som ska vara använ-
dargenererat. Här skapas möjligheter att 
kommunicera. Rätt använt kan detta 
möjligtvis vara det framtida personliga 
mötet på nätet!

Design eller navigering, vad är vikti-
gast? Det finns inget som är viktigare än 
det andra. Det enda som är viktigt är att 
se hemsidan som en helhet och att alla 
element samspelar. Designen måste vara 
tilltalande och man måste bli intresse-

Bilden visar hur besökarna har tittat och klickat på respektive hemsida. Färgerna är EyeWatch data och de små fyrkanterna är klick.

EyeWatch heatmap på fyra telecombolag
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rad. Navigeringen måste vara enkel så att 
man kan hitta det man söker på ett en-
kelt sätt. Rubriceringarna måste stämma 
med innehållet, sökvägarna måste vara 
enkla, och så vidare. 

Rätt använd kan en hemsida vara ett 
otroligt trevligt och effektivt möte med 
företaget. En icke genomtänkt och då-
ligt genomarbetad hemsida kan skada 
relationen med kunden mer än vad den 
hjälper. 

Bannerblindhet
Nästan alla stora företag med självakt-
ning har en stor banner på förstasidan på 
sin hemsida. Vår metodstudie och flera 
kundstudier visar att stora rörliga ban-

ners inte alls tilltalar kunderna. Varje 
gång vi har gett uppgiften att hitta en 
produkt eller en tjänst som ligger som 
en rörlig banner på hemsidan är det näs-
tan ingen som har sett den. I stället har 
man valt andra sökvägar. Vilket medför 
att det man söker ligger flera klick bort 
och att det är svårt att hitta. 

Detta trots att den stora rörliga ban-
nern ligger mitt framför ögonen med just 
det erbjudande vi har givit besökarna i 
uppgift att hitta. De vill inte klicka på 
bannern för att det är reklam och för att 
det inte är det de vill ha just då, när de 
är ute och söker information. 

Företagen måste tänka om och byg-
ga hemsidor efter besökarnas villkor och 

intressen. De flesta företag baserar ofta 
sina beslut på information från sökop-
timering och click rates och de har inte 
så mycket kunskap om varför kunden 
besökt just deras hemsida. Det är väl-
digt vanligt att ha popup-undersökning-
ar som ställer lite frågor utifrån några 
egna teser. Det ger i bästa fall svar på 
om besökaren har sett de produkter och 
tjänster man erbjuder och kanske finns 
det även för sakens skull med några upp-
levelsefrågor. Men det ger inte svar på 
varför kunden är där och vad den vill 
ha och därför kan man inte bygga en 
hemsida efter kundens villkor baserat på 
denna information. 

För att optimera informationen till 
kunderna måste man på ett systematiskt 
sätt föra en dialog med dem.

Less is more
De flesta besökarna vill ha en enkel 
hemsida med få alternativ och snabba 

”Den egna hemsidan är inte en reklamkanal, 
hemsidan är en mötesplats med företaget, fast 
på nätet. Sluta skrika, kunden är redan där!”
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direktlänkar på förstasidan. Samtidigt 
visar våra erfarenheter att ju längre besö-
ket varar desto mer kunskap får man om 
företaget och desto mer positiv blir man 
till deras utbud, produkter och tjänster, 
förutsatt att hemsidan är funktionell. 
Detta är paradoxalt och väldigt svårt. 
Man ska alltså skapa enkla och snabba 
sökvägar, samtidigt som man vill att 
kunderna ska vistas länge på hemsidan, 
för att bli intresserade av produkterna 
och tjänsterna. 

Den bästa reklamen på hemsidan är 
en positiv upplevelse med mycket intres-
sant, bra och matnyttig information som 
gör att vistelsen blir spännande, att man 
stannar länge och gärna kommer tillba-
ka. Det ska vara så bra att man inte går 
till någon annan. 

Förenkla processerna och undvik 
skrollande. Försök i den mån det går att 
lägga allt i ett fönster, de flesta besö-
kare skrollar en eller max två gånger, 
därefter utnyttjar man inte ytan effektivt 
längre. De sajter där skrollande funkar 
är nyhetssajter. Men på företagets hem-
sida vill man ha varorna/tjänsterna på 
ett webbfönster. 

De flesta stora framgångsrika sajterna 
är oerhört enkla och okomplicerade, som 
google och facebook. Dessa sajter lever 
efter devisen less is more.

En levande mötesplats
Ingen hemsida är konstant. De flesta 
hemsidor är under ständig förändring. 
Företaget baserar sina beslutsunderlag på 
antal träffar eller webbanalys, end of visit 
(uttryck för att man inte kommer vida-
re), med mera. Ser man att användarna 
går via olika ingångar men hamnar på 
samma ställe, eller att de fastnar på ett 
ställe och inte kommer vidare så gör man 
en förändring och tar bort loopen för att 
folk ska komma vidare. 

De flesta baserar sina förändringar på 
hårda data och väldigt lite på en kund-
upplevelse, det vill säga vad besökarna 
egentligen tyckte om upplevelsen på 
hemsidan. Hur kan man via dessa hårda 
data veta att man bygger en bra kund-
upplevelse som återspeglar företagets va-
rumärke?

Många professionella företag testar sin 
reklam på korsen och tvären för att för-
säkra sig om att de skapar försäljning och 
bygger varumärke. Varför har man inte 
applicerat detta på hemsidorna? 

Varje år säger de ledande marknads-
cheferna i Sverige att de ska satsa mer på 
webben och lägger ner mer resurser på 
den. Hur många frågar egentligen kun-
derna vad de vill ha när de besöker före-
taget på nätet? Hemsidan är en levande 
mötesplats och under ständig förändring. 
Förändringen går mycket snabbare än de 
andra reklamkanalerna, TV, print, ut-
omhus med mera. 

Skapa processer och håll en dialog 
med kunderna så att hemsidan hela ti-
den förändras till det bättre.

”För att optimera informationen till 
kunderna måste man på ett systematiskt 
sätt föra en dialog med dem.”
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Förr hade många vetenskapsmän 
och läkare en uppläxande attityd 
gentemot patienterna. De kunde 

diskutera frågor som gällde liv och död 
utan att involvera de berörda i diskus-
sionen. På 2000-talet fungerar inte det. 
Nu vill vi ha en perfekt hälsa och allt 
oftare handlar det om en välinformerad 
och krävande patient eller hälsokonsu-
ment. I konsumtionen av hälsa och vård 
går vi från att tillfredsställa behov till 
att tillfredsställa begär. 

I vår framtidsstudie Opinion hälsa(1) 
kan vi tydligt se att hälsobegreppet vid-
gas. Hälsotrenden växer och med det ho-
listiska synsätt som vinner terräng tolkar 
var och en begreppet hälsa på sitt eget 
sätt. Hälsotrenderna leds i första hand av 
högutbildade kvinnor i storstäderna, så 
kallade ”early adopters”.

 
Konsumenterna vill vara unika
Oberoende är viktigt för svenskarna. In-
dividen står i centrum när allmänheten 
formulerar sin syn på hälsa och välfärd 

i framtiden. Det innebär att konsumen-
terna vill bli sedda för den de är och res-
pekterade som någon som har individu-
ella behov – inte vara del av en mass-
marknad. Individens ansvar för sin egen 
hälsa och strävan efter en utmärkt hälsa 
i stället för att leva längre, är starka driv-
krafter. Fokus ligger på hur individen 
uppfattar sin egen hälsa, inte på verklig 
medicinsk status. 

Detta paradigmskifte kommer att ut-
mana vården, liksom hela finansierings-
systemet, som i dag bygger på att bota 
sjukdomar, inte förebygga dem eller be-
främja välbefinnandet. 

När vi pratar om hur vi ska utveckla 
vården är det viktigt att komma ihåg 
att det inte finns någon universell mo-
dell, inte ens inom EU. Alla länder be-
finner sig i olika utvecklingsstadier. Det 
finns postmoderna samhällen och icke-
postmoderna. Det finns olika sorters 
välfärdssystem. Det finns kulturella och 
historiska skillnader och så vidare. 

politik i industrin

De stora tekniska framstegen inom det medicinska området för-
ändrar vårdarenan. Läkarna förlorar sitt monopol på informatio-
nen. I dag går det att på några timmar ta fram lika mycket infor-
mation som tidigare under flera års tid. Arbetsprinciperna föränd-
ras och behovet av samverkan ökar. På område efter område kan 
vi inte längre förväntas hinna lära oss allt och vara uppdaterade 
på alla områden själva, vi måste ha specialister som hjälper oss. 
Förändringsbehoven ökar inom vården, inte minst när det gäller 
att i större utsträckning involvera vårdkunderna. De kommer att 
vara krävande och självständiga, de vill bli sedda som individer 
med individuella behov, skriver Mats Olsson, framtidsstrateg på 
Kairos Future.

”Relationen 
mellan läkare 
och patienter 
behöver för-
ändras från  
vad den är i dag 
till ett partner-
skap.”

Värdeskapande        partnerskap 
gynnar vårdkonsumenterna



   pharma industry nr 1 09   41

Den åldrande befolkningen, som är 
ett resultat av den ökade livslängden och 
en minskad fertilitet, kommer utan tve-
kan att driva upp efterfrågan på vårdpro-
dukter och tjänster. Dessa demografis-
ka dynamiska krafter kommer att skapa 
svåra ekonomiska och logistiska frågor. 

Det postindustriella dilemmat är be-
teckningen på det fenomen som innebär 
att många varor blir allt billigare medan 
tjänster relativt sett blir dyrare. Detta 
fenomen som kallas också Baumols di-
sease och i personalintensiv verksamhet 
som vård och omsorg finns det gränser 
för hur hårt man kan rationalisera den 
tid som åtgår i olika arbetsmoment. Den 
kostnadsmässiga diskrepansen mellan 
varu- och tjänsteproduktion ökar stän-
digt när produktiviteten ökar snabbare 
inom produktion av produkter än inom 
produktion av tjänster. Effektiviteten i 
produktionen av mobiltelefoner kan till 
exempel förbättras tio procent från ett år 
till nästa, vilket sällan sker i tjänstein-

tensiva näringar som utbildning och 
sjukvård.

Nytt patientinformationssystem
Vården måste göra vad den kan för att 
öka produktiviteten med ny teknologi 
och nya läkemedel. Det görs nu försök 
att involvera konsumenten så mycket 
som möjligt utan att riskera säkerhet 
och kvalitet. Andra branscher har redan 
gjort det, genom att lansera olika sätt att 
få kunderna att göra mycket själva för att 
sänka kostnaderna. 

I framtiden kommer vi troligen att 
kunna se hälsoaktörer lägga ut allt fler 
funktioner på entreprenad. Inom vissa 
terapiområden kommer kommersiella 
företag, till exempel läkemedelsföretag, 
att bli aktuella som aktör när det gäller 
många delar av hälsokedjan, från direkta 
läkemedelsleveranser till uppföljningsar-
bete gentemot konsumenten. 

Det har gått långsamt att införa IT 
inom vården, men det börjar röra på sig 
nu. Teknologin ändrar vården på många 

Värdeskapande        partnerskap 
gynnar vårdkonsumenterna
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olika sätt. Nya patientinformationslös-
ningar kommer att underlätta för patien-
terna att byta ut en vårdaktör eller anlita 
fler än en. Det kommer att bli lättare 
för aktörer att leverera personanpassade 
tjänster till patienter. Att kunna spåra 
resultaten av hälsoingrepp, och att elek-
troniskt spara historiken, kommer att 

radikalt förändra det medicinska områ-
det. Vi kommer att se maskiner ta hand 
om fler arbetsmoment i framtiden, vilket 
kommer att frigöra mer tid för läkarna 
för mer komplicerade arbetsuppgifter.

Professionella hälsoaktörer måste 
snabbt utveckla nya kompetenser, de 
måste även se på patienten som en indi-

viduell kund. Relationen mellan läkare 
och patienter behöver förändras från vad 
den är i dag till ett partnerskap. 

Läkarnas auktoritet håller på att för-
svinna. Speciellt är det nätet som un-
dergräver de professionella aktörernas 
monopol på information och därigenom 
också auktoritet. Det kommer att ske ett 
paradigmskifte med en förändrad roll för 
konsumenten; från en passiv mottagare 
av information till en medproducent av 
sin egen vård. 

Dessa förändringar kommer att påver-
ka vården och dess arbetsstyrka under de 
närmaste åren. Det kommer att ske stora 
förändringar i vårdens sociala, demogra-
fiska och ekonomiska miljö. 

Det blir tuffa år för läkemedelsindu-
strin. Vården kommer att förvänta sig 
ytterligare utveckling av arbetsmetoder 
och mer transparenta etiska principer 
i försäljnings- och marknadsprocessen. 
Samtidigt finns förtroendeproblemati-
ken där, något som läkemedelsindustrin 
måste ta på allvar. 

Läkemedelsindustrin förändras 
För några år sedan blev polariseringen 
mellan sjukvården och läkemedelsindu-
strin tydlig i Sverige. De gammalmo-
diga arbetsmetoder industrin använde 
ledde till en negativ attityd från vården 
gentemot företagens läkemedelsrepre-
sentanter. De diskussioner som fördes 
mellan vården och Läkemedelsindustri-
föreningen (LIF) resulterade i de etiska 
koderna. Den första utgåvan kom som-
maren 2004. 

Sedan dess har läkemedelsföretagen 
börjat tänka i nya banor för att hante-
ra försäljning och marknadsföring. LIF 
har ansträngt sig för att skapa förutsätt-
ningar för medlemsföretag att gå en an-
nan väg i mötet med vården. Några före-
tag påbörjade denna förändringsprocess 
2006 och 2007. De har jobbat i överens-
stämmelse med koderna och andra har 
följt efter. 

I maj 2007 kom min bok ”Från splitt-
ring till samverkan på morgondagens lä-

”Det kommer att ske ett paradigmskifte med en förändrad roll 
för konsumenten; från en passiv mottagare av information till en 
medproducent av sin egen vård.”

politik i industrin
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kemedelsmarknad.”. Av boken framgick 
det att vården hade flyttat till en an-
nan nivå och nu väntade på att indu-
strin skulle förändra sina gammalmodi-
ga marknadsföringsmetoder. Nyckelper-
soner bekräftade konflikten och talade 
om vilka hinder som låg i vägen för en 
förändring och hur man skulle kunna ta 
sig förbi dem. 

Läkemedelsindustrin har i föränd-
ringsprocessen letat efter nya sätt att 
hantera marknadsarbetet på vård- och 
hälsomarknaden. Läkemedelsföretagen 
har försökt påverka beslutsfattare hö-
gre upp i beslutskedjan. I vissa fall har 
man riktat in sig på politiker och fö-
retagsrepresentanterna har, åtminstone 
inledningsvis,  använt sig av så gott som 
samma arbetsredskap som de brukade i 
sina tidigare säljarbeten, vilket inte har 
varit så lyckat. 

Andra gånger har det lett till klum-
piga försök att få politikerna att i sin 

tur påverka inköpscheferna inom lands-
tingen. 

Vården blickar framåt 
I Sverige har nu det största motståndet 
från vården klingat av och ersatts av en 
viss acceptans att ta del i diskussioner om 
de framtida interaktions- och samarbets-
formerna. Under tiden befinner sig indu-
strin och vården i de flesta andra länder 
i världen någonstans i tidigare stadier av 
utvecklingsprocessen och upplever där-
för olika stadier av förnekelse, ilska och 
motstånd. Bristen på proaktivt agerande 
från industrin i dessa länder resulterar i 
en del tuffa beslut och åtgärder från vår-
den och läkarna. 

Vi kan läsa om sådana exempel i ex-
empelvis Läkartidningen viket natur-
ligtvis ger upphov till frågor bland be-
slutsfattarna i den svenska vården. Frå-
gor som exempelvis handlar om bristan-
de transparens när det gäller industrins 
finansiella förehavanden med läkarna 

samt andra sponsringsaktiviteter. När 
vi jobbar med förändringsarbetet på den 
svenska marknaden är det viktigt att vi 
kan koncentrera oss på vårt eget land 
med minsta möjliga störning utifrån.

Det sker snabba förändringar inom 
tekniken, viket gör det allt svårare att 
vara inköpare i olika branscher. Kun-
derna kan inte hålla sig uppdaterade på 
alla leverantörers områden längre. Därför 
köper de funktioner, de lägger ut know-
how på entreprenad till leverantören. I 
stället för att försöka förstå vilka kemis-
ka ämnen man ska köpa och lagerhålla, 
köper man alltså de kemiska ämnenas 
funktion. 

Detta gör leverantören ansvarig för 
att hålla sig med kvalitetsprodukter, 
möta miljömässiga, juridiska och om-
världens krav samt upprätthålla och ko-
ordinera produktflöden. Allt större del 
av det totala värdet av ett kontrakt lig-
ger i tjänster och eftermarknadsförsälj-
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principer i försälj-
nings- och mark-
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Mats Olsson
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ningen. Kunderna kommer att öka sina 
inköp av funktioner och system. 

Läkemedelsindustrin har ännu inte se-
riöst börjat tänka på att erbjuda vården 
tjänster, funktioner och problemlösning-
ar, dock kommer vi att få se en ökning 
i den riktningen under de kommande 
åren. I en enkät vi genomförde hösten 
2008 angav 55 procent av industrins 
upphandlingsansvariga att det är både 

sannolikt och önskvärt att upphandling 
av vårdmål blir vanligare(2).

Läkemedelsindustrins traditionella 
strategi att satsa hårt på reklam för några 
få produkter och göra dem till storsäljare 
brukade fungera för aktieägarna i många 
år. Nu sjunker däremot produktiviteten 
i labben då företagen ändrar fokus från 
sjukdomar som var tämligen vanliga och 
lättbotade till sjukdomar som är mycket 
mer komplexa eller ovanliga. 

Ökat behov av farmaceuter 
Både industrin och vården kommer i 
framtiden att ha ett ökat behov av far-
maceuter med nya kompetenser. Inom 
forskningen ger i dag ny teknologi och 
nya molekylära metoder mer data under 
några timmar än vad vi tidigare har fått 
fram under flera års arbete. Vårt behov 
att hantera omfattande mängder data 
ökar kraftigt. 

Sakkunskapen när det gäller kopp-
lingar mellan prekliniska och kliniska 
data kommer att vara avgörande för oss 
för att vi fortare och på ett mera till-
förlitligt sätt ska kunna upptäcka nya 
läkemedel. Nya läkemedel och deras ki-

netiska egenskaper kommer att behöva 
omfattande sakkunskaper när det gäller 
beredningsformer och kroppsliga distri-
butionsmekanismer. 

Inom vården kommer det att finnas 
ett ökat behov av farmaceuter på grund 
av den framtida mer komplexa läkeme-
delshanteringen. En annan orsak är den 
ökande äldre befolkningen. Vi har ett 
ökande antal patienter som tar många 
olika läkemedel, därför kommer vi att 
behöva nya sätt att jobba på så att vi tar 
fram säkrare behandlingar med färre bi-
verkningar för de äldre vårdkunderna. Vi 
kommer att behöva läkare, farmaceuter 
och andra läkemedelsexperter som sam-
arbetar för en säkrare hantering av lä-
kemedel.

Med denna artikel avslutas den serie 
som publicerats under de senaste två åren 
i den första etappen av Från splittring 
till samverkan på morgondagens läke-
medelsmarknad (se faktaruta). Projektet 
går från 2009 in i nästa fas som handlar 
om att mer påtagligt utveckla arenan för 
samtalet mellan vården och industrin.

politik i industrin
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EU-kommissionen påbörjade i ja-
nuari 2008 en så kallad sektorge-
nomgång av läkemedelsindustrin 

i EU. Liknande sektorgenomgångar har 
tidigare utförts inom exempelvis ener-
gisektorn och bank- och försäkrings-
sektorn. Bakgrunden till EU-kommis-
sionens intresse för läkemedelsindustrin 
är att den anser att förvånansvärt få nya 
läkemedel har kommit ut på markna-
den och att marknadstillträdet för ge-
neriska produkter går långsammare än 
förväntat.

Genomgången har gjorts av konkur-
rensdirektoratet DG Comp, den del av 
EU-kommissionen som hanterar kon-
kurrensfrågor. Syftet är att kontrollera 
om nyssnämnda förhållanden är föror-
sakade av åtgärder som står i strid med 
den europeiska konkurrensrätten och de 
grundläggande förbuden mot missbruk 
av dominerande ställning och konkur-
rensbegränsande avtal.

Genomgången är uppdelad i tre steg; 
faktainsamling, så kallat offentligt sam-
råd med intressenter (remissrunda) och 
analys/slutsatser. Enligt uttryckliga utta-

landen från EU-kommissionen kommer 
man inte att tveka att vidta rättsliga åt-
gärder om man anser att brott mot kon-
kurrensregleringen har begåtts.

Övergripande frågor
Den preliminära rapport som nu har pu-
blicerats är alltså resultatet av den för-
sta etappen, insamlingen av fakta, och 
bygger på en uppföljning av 219 stick-
provsmässigt utvalda läkemedel under 
perioden 2000–2007. Rapporten, en 
diger lunta på totalt 426 sidor inklu-
sive bilagor, ligger till grund för den 

politik i industrin

EU-kommissionen 
ifrågasätter om konkurrensen 
satts ur spel

EU-kommissionen har lämnat sin prelimi-
nära rapport av den så kallade sektorge-
nomgången av läkemedelsindustrin, där den 
har ifrågasatt om konkurrensen på läkeme-
delsmarknaden i vissa avseenden har satts 
ur spel. Remissrundan har nu avslutats och 
arbetet med att ta fram en slutrapport 
har påbörjats. Genomgången presenteras 
av Helén Waxberg och Kristina Börjevik 
Kovaniemi, Mannheimer Swartlings Life 
Sciencegrupp. Den slutliga rapporten kom-
mer senare i vår.
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remissrunda som nu har avslutats och 
som gav intressenter möjlighet att lämna 
sina kommentarer senast den 31 januari 
2009. Slutlig rapport från EU-kommis-
sionen kommer troligen under senare de-
len av våren 2009.

Det övergripande intrycket är att EU-
kommissionen efter faktainsamlingen 
anser sig ha fått stöd för att den europe-
iska läkemedelsmarknaden inte fungerar 
så väl som den borde och att detta beror 
på att originaltillverkare har vidtagit åt-
gärder i syfte att försena eller förhindra 
marknadstillträde för konkurrerande lä-
kemedel. I rapporten nämns särskilt föl-
jande åtgärder:

• Patent-kluster, det vill säga att fö-
retag ansöker om ett flertal patent för 
ett och samma läkemedel. Som exempel 
nämns att det för ett speciellt läkemedel 
finns 1 300 patentansökningar.

• Ett mycket stort antal patenttvister. 
Bland annat nämns att det under perio-
den har identifierats nästan 700 patent-
tvister mellan originaltillverkare och 
generikaföretag med en genomsnittlig 
handläggningstid på nästan tre år var-
dera.

• Över 200 förlikningsavtal, det vill 
säga avtal där parterna kommer överens 
i stället för att låta domstol avgöra tvis-
ten. Förlikningsavtalen innehåller ofta 
begränsningar ifråga om marknadstill-
träde för generikaprodukterna.

• Åtgärder inför nationella domstolar 
där originaltillverkare gör gällande att 
försäljningsgodkännande felaktigt har 
meddelats för generiska produkter. Pro-
cesserna har medfört i genomsnitt fyra 
månaders försening för generikaproduk-
terna att nå marknaden.

I rapporten diskuteras också distribu-
tionsfrågor, livscykelstrategier för andra 
generationens läkemedel, patentregle-
ringen, försäljningsgodkännanden, pris 
och subventionsfrågor. 

En fråga som original- och generika-
tillverkarna tycks vara relativt överens 
om är behovet av att slutligen få till 
stånd ett Europapatent – inte minst för 
att begränsa kostnaderna för patenttvis-
ter, vilka för närvarande förs i nationel-
la processer. Ofta pågår parallella dom-
stolsförfaranden i ett stort antal med-
lemsstater samtidigt med mycket höga 
kostnader som följd. Ett stort antal ge-
nerikabolag och vissa originaltillverka-
re efterlyser också ökade krav för att sä-
kerställa att beviljade patent håller hög 
kvalitet, även detta i syfte att undvika 
onödiga domstolsprövningar. 

Kommentarer från branschen
Enligt den preliminära rapporten fram-
för såväl företag som branschorganisatio-
ner och myndigheter kritik mot nuva-

rande förfarande avseende beviljande av 
försäljningsgodkännande. Bland annat 
anges att onödiga flaskhalsar (prissätt-
ning och förmånsfrågor) och försening-
ar förorsakas av bristande resurser hos 
berörda myndigheter. Vidare pekar sär-
skilt originaltillverkare på stora skillna-
der mellan EU och USA och behovet av 
ökad internationell harmonisering ifråga 
om godkännanderegleringen.

I fråga om reglering av prissättning 
och subvention av läkemedel pekar rap-
porten bland annat på att förseningar 
och osäkerhet i myndigheternas hante-
ring av dessa ärenden utgör ett stort pro-
blem för originaltillverkare och medför 
att den period man faktiskt kan sälja pa-
tentskyddade läkemedel och därmed få 
täckning för sina utvecklingskostnader 
begränsas. Även i detta avseende utgör 
skillnaderna mellan olika nationella sys-
tem ett stort problem.

Steg två, det vill säga remissrundan, 
pågick till och med den 31 januari. Be-
rörda parter har då haft möjlighet att 
kommentera den preliminära rapporten. 
EU-kommissionen kommer nu att slut-
föra sin analys. Det återstår att se vilka 
åtgärder detta kan leda till.

Helén Waxberg
Mannheimer Swartlings branschgrupp 

för Life Sciences

Kristina Börjevik Kovaniemi
Mannheimer Swartlings branschgrupp för 

Life Sciences

”En fråga som original- och generikatillverkar-
na tycks vara relativt överens om är behovet 
av att slutligen få till stånd ett Europapatent”
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Trots att Sverige bara har 0,7 pro-
cent av den globala läkemedels-
marknaden och bara utgör 1,4 

promille av världsbefolkningen har vi 
under åren genomfört förhållandevis 
många kliniska prövningar. Under de se-
naste åren har industrin drivit över 500 
kliniska läkemedelsprövningar på över 
30 000 patienter per år i Sverige. 

Sverige har en stark tradition av kli-
nisk forskning och vi har hittills varit 
ett pålitligt land när det gäller att leve-
rera data från kliniska prövningar. Men 
den internationella konkurrensen hård-
nar allt mer och om vi fortfarande vill 
vara med på banan krävs det en hel del 
insatser.

Även om Sverige anses ha ett av värl-
dens främsta hälso- och sjukvårdssystem 
så finns det inte tid inom vården för att 
genomföra klinisk forskning. Den or-
dinarie sjukvården slukar all tid, vilket 
drabbar både den industrisponsrade och 
den akademiska forskningen. Det glöms 
bort att klinisk forskning faktiskt är en 
förutsättning för metodutveckling och 
kvalitetsarbete inom hälso- och sjukvår-
den och därför borde vara ett självklart 
uppdrag som borde både uppmuntras 
och premieras. I hälso- och sjukvårdsla-
gen § 26 b står det att: 

”Landstingen och kommunerna skall med-
verka vid finansiering, planering och genom-
förande av kliniskt forskningsarbete på hälso- 

och sjukvårdens område samt av folkhälsove-
tenskapligt forskningsarbete…”.

Trots lagtexten är klinisk forskning 
inte någon prioriterad verksamhet i 
hälso- och sjukvården och den politiska 
ledningen varken mäts eller följs upp på 
forskningsuppdraget utan bara kortsik-
tigt på produktion av sjukvård, vilket vi 
anser är djupt olyckligt. Samarbete mel-
lan läkemedelsindustrin och hälso- och 
sjukvården är avgörande för tillkomsten 
av nya läkemedel. Det i sin tur är be-
tydelsefullt för patienternas hälsa och 
livskvalitet och i förlängningen också 
för Sveriges tillväxt och välstånd. 

Pharma Industry inleder i detta nummer en artikelserie om kliniska prövningar. 
Serien kommer att beskriva varför de genomförs, hur de olika momenten i en kli-
nisk prövning ser ut, hur man kan förbättra kvaliteten och effektivisera arbetet i en 
klinisk prövning och vilka trender som finns med mera

Först ut är Johan Brun och Karin Eriksson från LIF:s kommitté för klinisk forsk-
ning, som ger en överblick hur den kliniska forskningen i Sverige ser ut i dag och 
även beskriver vad en klinisk prövning är. 

Catharina Jansson-Blixt, statistiker med mångårig erfarenhet både från sjukvår-
den, Läkemedelsverket och industrin, skriver om design av studier. Varför väljer man 
en viss design? Har designen av studier förändrats genom tiden? 

I kommande nummer tar vi upp patientrekrytering, ledning och genomförande 
av studiearbetet, liksom avslutning och rapportering av klinisk prövning. Vi kommer 
också att spegla vad man gjort på politiskt håll för att förbättra villkoren för klinisk 
forskning inklusive kliniska prövningar.

Sverige  anses ha varit ett pålitligt land när det handlar om att 
leverera data från kliniska prövningar. Men konkurrensen hårdnar  
allt mer och det krävs åtgärder på alla nivåer för att vi ska behålla 
vårt goda rykte. Vi efterfrågar ett långsiktigt helhetstänkande och ett 
gott samarbete mellan akademin, hälso- och sjukvården, myndighe-
terna och industrin, skriver Johan Brun, ordförande i LIF:s kommitté 
för klinisk forskning och Karin Eriksson, forskningsdirektör, LIF.

Klinisk forskning 
i Sverige

  Kliniska prövningar   Kliniska prövningar          Kliniska prövningar    Kliniska prövningar
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Medicinsk forskning är inte bara po-
sitivt för patienternas hälsa utan är även 
ekonomiskt lönsamt på lång sikt och 
därför en investering för framtiden(1).

Regeringen har dock insett att den 
kliniska forskningen är viktig och att 
den är eftersatt. Under 2007 tillsatte 
den dels en utredning och dels en dele-
gation inom området. Utredningen leds 
av Olle Stendahl med uppdraget att ta 
fram en åtgärdsplan för att stärka den 
kliniska forskningen i Sverige, där även 
företagens förutsättningar för att ge-
nomföra kliniska prövningar ska bely-
sas. Utredningen ska vara klar den 31 
mars 2009(2). 

Delegationen för samverkan inom den 
kliniska forskningen leds av Nina Rehn-
qvist och dess övergripande mål är att 
förbättra samarbetet mellan de aktörer 
(sjukvården, industrin och akademin) 
som är verksamma inom klinisk forsk-
ning. Uppdraget avslutas den 31 decem-
ber 2009(3).

Varför kliniska prövningar
Läkemedelsföretagen genomför klinis-
ka prövningar för att på ett kontrollerat 
sätt få fram data om hur ett läkemedel 
fungerar och för att kunna kartlägga 
dess nytta-riskprofil. Detta är en för-
utsättning för att kunna få läkemedlet 

godkänt av läkemedelsmyndigheten för 
försäljning. 

För att visa att läkemedel har ett värde 
både för den enskilda patienten och för 
samhället räcker det inte bara att stude-
ra läkemedlens effekt och säkerhet utan 
företagen måste även utreda dess kost-
nadseffektivitet. För att få ett läkemedel 
subventionerat av Tandvårds- och Läke-
medelsförmånsverket (TLV) krävs häl-
soekonomisk data. Det sker också kon-
tinuerligt en uppföljning av läkemedlet 
under dess livscykel och då främst när 
det gäller säkerhetsaspekterna. 

Många kliniska prövningar genomförs 
i flera länder samtidigt, men det krävs 
nationella tillstånd i varje land, både från 

Kliniska prövningar   Kliniska prövningar          Kliniska prövningar    Kliniska prövningar
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regulatorisk myndighet och från etisk 
kommitté. I Sverige ansöker man hos 
Läkemedelsverket och till någon av de 
sex regionala etikprövningsnämnderna 
i Stockholm, Göteborg, Uppsala, Linkö-
ping, Lund och Umeå. 

Vilken av nämnderna man gör sin an-
sökan hos avgörs av var i landet huvud-
prövaren, det vill säga den läkare som 
är huvudansvarig i studien är verksam. 
Denna nämnd ger sedan ett nationellt 
godkännande att genomföra studien. 

Etikprövningsnämndens uppgift är 
att skydda den enskilda människan vid 
forskning medan Läkemedelsverkets 
uppgift är att bedöma den vetenskap-
liga frågeställningen. För genetiska stu-
dier kan även andra tillstånd krävas, i 
Sverige ska då en ansökan skickas till 
bland annat Datainspektionen. 

Något som är en fördel i Sverige är 
våra myndigheters korta handläggnings-
tider. Detta beror bland annat på att an-
sökan om klinisk prövning till Läkeme-

delsverket och etikprövningsnämnd, till 
skillnad från i vissa andra länder, sker 
parallellt. Under år 2007 var genom-
snittstiden för att få ett besked från etik-
prövningsnämnd 25 dagar och 88 pro-
cent av ansökningarna till Läkemedels-
verket var behandlade inom 30 dagar. 
I EU-direktivet (2001/20/EC) som styr 
genomförandet av kliniska prövningar 
i Europa har man satt en tidsgräns för 
handläggningstiden på 60 dagar. 

När ett globalt företag bestämmer 
vilka länder som ska vara med i en kli-
nisk prövning utgår man från olika kri-
terier. Ett av de alla viktigaste kriterierna 
är att landet kan leverera tillräckligt sto-
ra patientgrupper inom utsatt tid. Därför 
är det oerhört viktigt att dotterbolaget 
kan visa moderbolaget att det finns ett 
bestämt antal patienter med efterfrågad 
indikation som skulle kunna vara pre-
sumtiva studiepatienter. 

För att få den informationen krävs det 
att hälso- och sjukvården har överblick 
och kan ge sådana besked vid förfråg-
ningar från industrin. I dag är den hjäl-
pen från sjukvården mycket begränsad 
eller saknas helt. Oftast är det även så att 
vid internationella kliniska prövningar 
får det land som är snabbast inklude-
ra flest patienter. Ett land som kommer 
igång sent kanske inte får inkludera någ-
ra patienter överhuvudtaget och har där-
med ett sämre utgångsläge vid förfrågan 
om framtida prövningar. 

Ett annat kriterium är kvalitet. Där 
har vi av tradition varit bra i Sverige. 
Svenska patienter är generellt sett villiga 
att delta i kliniska prövningar och vi har 

kompetent sjukvårdspersonal, inte minst 
våra utbildade forskningssjuksköterskor. 
Ett tredje kriterium som har betydelse är 
kostnaderna, vilka hänger nära ihop med 
de andra två kriterierna. Om Sverige har 
höga kostnader, men inte bättre kvalitet 
eller kortare tider för leverans av data, 
jämfört med andra länder blir vi ointres-
santa och inga studier förläggs här. 

Vad kan vi göra?
För att Sverige ska hänga med i den i dag 
stenhårda internationella konkurrensen 
krävs det en rad olika åtgärder på olika 
nivåer. Det kan handla om att höja sta-
tusen så att fler yngre kliniska läkare 
vill forska eller att skapa incitament för 
sjukvårdens huvudmän att frigöra resur-
ser för klinisk forskning. 

För att Sverige ska bli ett attraktivt 
studieland får det inte heller finnas några 
nationella särkrav eller lagar som leder 
till ökad byråkrati jämfört med andra 
länder. Det krävs därför ett långsiktigt 
helhetstänkande och ett ännu starkare 
samarbete mellan akademin, hälso- och 
sjukvården, myndigheterna och industrin 
för att vi ska kunna komma dit vi vill.

Till syvende och sist är vi trots allt opti-
mistiska så i svaret på frågan om det går att 
lyckas med kliniska prövningar i Sverige 
stämmer vi in i samma kör som Byggare 
Bob och Barack Obama – ”Yes we can!” 

Johan Brun
medicinsk direktör, 

Pfizer och ordförande i 
LIF:s kommitté för 

klinisk forskning

 

Karin Eriksson
forskningsdirektör, LIF

”Trots lagtexten är 
klinisk forskning inte 
någon prioriterad 
verksamhet i hälso- 
och sjukvården och 
den politiska ledningen 
varken mäts eller följs 
upp på forsknings-
uppdraget.”
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LÄKEMEDELSUTVECKLING

Traditionellt har man delat in läkemedelsutvecklingen i olika kliniska faser där fas I 
är den första humanstudien, fas II är de första studierna på patient, fas III är jämfö-
rande studier på många patienter och fas IV de prövningar som sker på marknads-
godkänt läkemedel. 

Numera anser man att gränserna mellan faserna suddats ut allt mer, men utveck-
lingen följer ändå ett visst mönster. Förutom fas IV-studier kan läkemedel följas 
upp på andra sätt efter marknadsgodkännande och dessa studier brukar kallas 
för icke-interventionsstudier. Det är uppföljningsstudier som kan ske via enkäter, 
register, patientjournaler, med mera.

LIF:S KOMMITTÉ FÖR KLINISK FORSKNING

LIF:s kommitté för klinisk forsknings uppgift är att verka för goda förutsättningar 
för klinisk läkemedelsforskning i Sverige och att följa utvecklingen av klinisk och 
epidemiologisk värdering av läkemedel i Sverige, samt vid behov föreslå förändringar. 
Kommittén har i dag 14 medlemmar.

  Kliniska prövningar   Kliniska prövningar      
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Om du gör rätt 
från början 
ökar chansen 

betydligt att den kliniska pröv-
ningen blir lyckad. Fel som gjorts 
i studiens design (se ordlista) i pla-
neringsfasen kan sällan rättas till 
i efterhand. 

Men, kanske någon invänder, 
kan inte adaptiv design (se ord-
lista) lösa detta? Med en sådan 
ansats kan ju designen ändras 
vartefter studien pågår! Detta 
är i och för sig riktigt, men 
syftet med denna typ av stu-
diedesign är förstås inte att 
rätta till rena planerings-
missar utan i stället ett sätt 
att gardera sig mot händel-
ser som inte kan förutses i 
planeringsfasen.

Ta tid för studie-
designen
Grunden för att lyck-
as med sin kliniska 
prövning är att väl-
ja rätt studiedesign. 
Det är därför vik-
tigt att ta den tid på 
sig som behövs för 
ett bra planerings-
arbete. Tid för att 
samla in relevant 
och tillgänglig 
information, tid 
för att bearbeta 
denna informa-

tion, tid för att involvera alla som be-
höver involveras (inklusive en statistiker 
och externa personer, till exempel läkare 
som kan bidra med kunskap i val av stu-
diedesign), tid för att tänka igenom syf-
tet med studien och den därtill kopplade 
mest lämpliga studiedesignen. 

Sedan är det förstås så att studiens de-
sign även måste tilltala ledningen och 
marknadssidan på företaget. De kan till 
exempel ha synpunkter på kostnad, tid-
punkt för ”first patient in”, och förstås 
tidsåtgången för hela studien. 

Myndigheterna å andra sidan, ser bara 
till det vetenskapliga. De funktioner 
inom ett läkemedelsföretag som ansva-
rar för den kliniska prövningen kan då 
ibland hamna i en situation som inne-
bär att de i planeringsfasen av en klinisk 
prövning måste balansera mellan dessa 
olika krav. Ingående interna diskussio-
ner är därför en viktig nyckel till fram-
gång. Här kan begrepp, konventioner, 
vetenskaplighet, myndigheternas krav, 
med mera förklaras och diskuteras med 
sponsorns beslutsfattare varefter förhopp-
ningsvis enighet kan nås om en studie-
design som uppfyller berörda myndighe-
ters krav på en realistisk studiebudget/
tidsplan som är förankrad ”uppåt”. 

Ett bra planeringsarbete med ett tyd-
ligt protokoll, liksom att förberedelser 
gjorts av de praktiska aspekterna i ge-
nomförandefasen (som att ha säkrat till-
gång till kompetent personal på klini-
kerna, säkrat tillgång till patienter, bra 
rutiner för att förebygga fel och mini-
mera bortfall och saknade värden), läg-

Välj studie-
design        

med 
omsorg
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ger grunden för att studien ska bli så 
välfungerande som möjligt.

Klart och tydligt syfte
Varje studie som görs är ett experiment 
för att öka kunskapen om ett nytt lä-
kemedel eller en ny eller etablerad be-
handlingsform. 

För att veta vilken design som är mest 
lämplig måste det finnas ett klart och 
tydligt syfte med studien. Det räcker 
inte med formuleringar som ”To com-
pare the efficacy and safety between A 
and B”. Den primära frågeställningen 
varierar förstås mycket från studie till 
studie men det finns alltid tre huvud-
frågor man måste ha svar på i ett tidigt 
skede i valet av studiedesign: 1) Vilken 
behandling ska utvärderas? 2) Vilka för-

sökspersoner är lämpliga? 3) Vad ska mä-
tas/studeras och hur?

En enhetlig och allmänt överenskom-
men definition av begreppet design/stu-
diedesign finns inte, vad vi vet. Det 
finns därför säkert många olika åsikter 
om vidden av denna term. Överhuvud-
taget skulle vår bransch vinna på om 
det fanns en större tydlighet angående 
framför allt centrala begrepps innebörd 
och betydelse. Oklarheter kan ju leda till 
försämrad kommunikation och i värsta 
fall missförstånd. 

Enligt vårt sätt att se det är design 
ett brett begrepp (se ordlista och bild 1), 
men det används också i en snävare bety-
delse, framför allt avseende om en studie 
är av parallellgrupps- eller crossover-typ 
(se ordlista).

Vi vill gärna här också poängtera vik-
ten av ett bra studieprotokoll. För att de 
statistiska slutledningarna ska kunna an-

Välj studie-
design        

med 
omsorg

Nyckeln till en lyckad klinisk prövning är valet av studiedesign. Låt det därför 
ta den tid det behövs för att göra ett bra planeringsarbete. Det finns många 
möjliga val att göra så det gäller att tänka igenom alla förutsättningar innan 
man drar igång sin studie. Biostatistikerna Catarina Jansson Blixt och Gary 
Jansson går i den här artikeln igenom hur de ser på begreppet design och 
vad man ska tänka på.

CHECKFRÅGOR VID VAL            
AV DESIGN

Kan användas både för protokoll, 
rapport och artiklar med avseende 
på design.

Är studiens design lämplig för aktu-
ell sjukdom, behandling och fråge-
ställning?

Är risken för systematiska fel mini-
merad?

Är patientpopulationen definierad?

Är studieperioden definierad?

Är variablerna tydligt definierade, 
när och hur ska de samlas in och 
hur ska de tolkas (vad betyder till 
exempel ett högt respektive lågt 
värde)?

Är randomiseringsproceduren 
beskriven? Realistisk stratifiering?

Är det beskrivet hur blindningen ska 
utföras?

Hänger patientantalsberäkningen 
ihop med syftet med studien?

Hänger patientantalsberäkningen 
ihop med designen av studien?

Hur motiveras antal center?

Finns det en koppling mellan stu-
diedesignen och val av statistiska 
analysmetoder?

Finns det en logik mellan variabeltyp 
och val av statistiska analysmeto-
der?

Bild 1. Studiedesign 
styrs av syftet med 
den kliniska pröv-
ningen. Pilarna illus-
trerar några exempel 
på vad som påverkar 
vad.
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ses vara tillförlitliga krävs att hypoteser-
na och de statistiska analyserna är förspe-
cificerade. I publicerade artiklar kan det 
ibland vara svårt att avgöra vilka analy-
ser och procedurer som var bestämda på 
förhand och vilka som har tillkommit i 
efterhand. Detta kan göra det svårt för 
läsaren att tolka värdet av resultaten och 
i vilken mån studiens resultat kan gene-
raliseras till patienter utanför studien.
Slumpmässigt urval
Det är oftast omöjligt att inkludera alla 
i en patientpopulation till den kliniska 
prövningen. I stället får man inrikta sig 
på att studera en delmängd. Här dyker 
genast ett statistiskt dilemma upp. För 
att slutledningarna ska bli korrekta skall 
urvalet från populationen styras av en 
slumpmekanism. Om detta görs har vi 
sedan via de inkluderade patienterna i 
den kliniska prövningen en stor chans 
att dra en korrekt slutsats, som också kan 
föras tillbaka till den population vi är 
intresserade av. 

Men till en klinisk prövning kan pa-
tienter sällan väljas ut helt slumpmässigt 
från en given patientpopulation. Denna 
är sällan ”given” i den meningen att man 
kan identifiera alla potentiella patienter. 
I stället får patientpopulationen definie-
ras, lite luddigt, via den patientkarakte-
ristik som inklusions- och exklusions-
kriterierna anger. 

För det mesta känner vi inte till för-
delningen av de viktigaste patientkarak-
teristika. Till exempel kan anges att pa-
tienterna ska vara milt till måttligt sjuka 
men vi har sällan kännedom om hur för-
delningen mellan ”mild” och ”måttlig” 
ser ut i patientpopulationen. Man ska 
också i sammanhanget komma ihåg att 
det demografiska mönstret, som speglas 
av det geografiska upptagningsområdet 
för ingående center, påverkar patientpo-
pulationen. 

Hur vet vi då för vilka patienter utan-
för studien som slutsatserna gäller? Den 
statistiska inferensteorin vilar på att ur-
valet görs slumpmässigt, så vi får helt 

enkelt göra ett antagande om att urva-
let är slumpmässigt. Det är då viktigt 
att sträva efter att försöka leva upp till 
detta antagande vid inklusion av patien-
ter till studien. 

Bland annat kan det finnas risk för 
en snedvridning i vilka patienter som 
faktiskt inkluderas i studien i jämförel-
se med vad som sägs i inklusions- och 
exklusionskriterierna. Om protokollet 
till exempel anger att patienterna skall 
vara mellan 18–70 år, medan de patien-
ter som inkluderas i studien endast är 
i åldersspannet 18–55 år (det vill säga 
snävare intervall än i protokollet) så kan 
man inte vara säker på att slutsatserna 
kan gälla även för patienter mellan 56–
70 år. 

I just detta exempel är det mer kor-
rekt att hävda att slutsatserna verkligen 
gäller endast för patienterna i åldrarna 
18–55 år. Men om en patient var 70 år 
medan den näst äldste i studien var 55 år, 
hur gör vi då? Här befinner vi oss, som 
är vanligt inom kliniska prövningar, i 

”Kanske kan mer vinnas om mer tid och kraft läggs i att fundera 
ut den mest lämpliga designen av studien och lite mindre tid att 
granska varje enskilt värde.”

adaptiv design  
I den kliniska prövningen ingår en eller flera interimanalyser där 
sponsorn har möjlighet att dynamiskt ändra studiens design. 
Studieprotokollet skall tydligt beskriva samtliga interimanalysers 
syfte och metodik och vilka ändringar avseende studiedesign som 
kan göras efter varje enskild interimanalys.

blindning, maskering  
Åtgärder för att hemlighålla vissa centrala omständigheter i en 
undersökning tills den är avslutad och resultaten ska bearbetas. 
Viktigaste exemplet: I en blindad klinisk behandlingsprövning är det 
okänt vilka deltagare som får den ena eller den andra av de prövade 
behandlingsformerna. En viktig upplysning är vilka av parterna som 
uppgifterna har hållits hemliga för – deltagare, försöksledare, pröv-
ningspersonal och/eller statistiker.

crossoverstudie  
Patienterna tilldelas en sekvens av minst två behandlingar, antin-
gen först A och sedan B eller tvärtom. Denna design är tilltalande 
eftersom patienten här blir sin egen kontroll. Det kräver dock att 
patienten inte tillfrisknar under första perioden utan har en kronisk 
sjukdom som återkommer efter att eventuell effekt av läkemedlet 
klingat av. Effekten måste komma snabbt och helst ska ingen car-
ryovereffekt (effekten finns kvar från första behandlingen och ger 
på så sätt en tillskott till den andra behandlingen) finnas.

design, studiedesign  
Med utgångspunkt från syftet med studien den kombination av 
karakteristika som kännetecknar studien: 

i) parallella grupper eller crossover, konventionell eller adaptiv; 

ii) läkemedlet och dess dosering; 

iii) andra tillåtna mediciner som kan tas under (delar av)              
studieperioden; 

iv) sjukdomen; 

v) patientpopulationen; 

vi) variablerna; 

vii) studieperiodens duration, inklusive antalet besök                 
och tidpunkter för dessa; 

viii) antal patienter och antal center; 

ix) randomiseringssätt och blindning; 

x) statistisk analys.

dubbelblind klinisk prövning  
Innebär att såväl försöksperson/patient som läkare/försöksledare 
är ovetande om vilka försökspersoner som får den ena eller andra 
behandlingen. Dubbelblinda försök används för att externa faktorer 
inte skall störa experimentet.

historiska kontroller  
Patienter som i efterhand används som jämförelsegrupp (kontrol-
ler) vid en senare utförd prövning. Prövningen görs då utan samti-
dig kontrollgrupp, och resultaten jämförs i stället med de tidigare 
registrerade resultaten. Historiska kontroller kan ge missvisande 
resultat, eftersom patientgrupperna har begränsad jämförbarhet: 
randomisering har inte skett, diagnoskriterier kan ha förändrats, 
med mera.

icke-interventionsstudie 
En naturalistisk design på studie (ej klinisk prövning) där patienter 
går in i studien som en del av normal klinisk praxis, förskrivning av 

Ordlista kliniska prövningar
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en gråzon där man tvingas göra en väl 
avvägd bedömning. Just i detta fall kan 
knappast en enda patient kunna anses 
”rädda” situationen, det vill säga slut-
satsen är knappast giltig för hela ålders-
spannet 18–70 år. 

Men hur drar vi slutsatser om det fak-
tiskt är så att patientpopulationen består 
av lika stor andel från båda könen, men 
i studien inkluderas endast 20 procent 
kvinnor? Hur generaliserbara är då re-
sultaten från studiepatienterna till pa-
tientpopulationen? 

Tydlighet i rapporten
Med tanke på att det således ofta i prak-
tiken är svårt att styrka generaliserbar-

heten av studieresultaten är det viktigt 
att vara så tydlig som möjligt i sin av-
rapportering för vilka patienter och deras 
karakteristik som slutsatserna kan anses 
gälla för. Till exempel räcker det kan-
ske inte alltid att ange medelvärden och 
minsta/högsta värden i rapporten. Man 
kan behöva komplettera med olika rele-
vanta kvantiler så att även andelen pa-
tienter som till exempel ligger i de nedre/
övre delarna av exempelvis åldersfördel-
ningen framgår. En sak som kan göras 
är att löpande monitorera patientkarak-
teristik i studien för att undvika att de 
inkluderade patienterna visar alltför snäv 
eller sned patientkarakteristik gentemot 
inklusions- och exklusionskriterierna. 

Loggar med information om screena-
de men inte inkluderade patienter kan 
också ge värdefull information i sam-
manhanget. Om det är av särskild vikt 
att en viss patientkarakteristik verkligen 
ska representeras bör stratifierad rando-
misering (se ordlista) övervägas. 

 
Vilka val har vi?
Grunden för en god klinisk prövning är 
en randomiserad, blind, jämförande och 
kontrollerad studie. För oss betyder be-
greppet ”kontrollerad” mer än att stu-
dien är jämförande, till exempel att det 
ska finnas ett genomarbetat prövnings-
protokoll, nödvändig kompetens hos 
personer som är involverade i studien, 
goda rutiner på kliniken, att mätningar 
utförs på ett enhetligt och korrekt 
sätt på alla kliniker, att rätt pa-
tienter inkluderas i studien, 
att fel ska förebyggas i stäl-
let för att i efterhand åtgär-
das, och så vidare. 

Myndigheter kräver 
denna typ av studie för 
att en produkt ska 
godkännas för 

läkemedlen eller annan behandling sker oberoende av 
studien. Detta kan ske prospektivt eller retrospektivt. 
Andra beteckningar som mer eller mindre används 
synonymt: registerstudie, naturalistisk studie, observa-
tionsstudie, kartläggningsstudie, verklighetsstudie eller 
epidemiologisk studie. 

För Läkemedelsverkets definition av icke-interventions-
studie, se [LVFS 2003:6]. Ur policy utarbetad av LIF: 
”I en icke-interventionsstudie inkluderas patienter base-
rade på ett eller flera urvalskriterier, till exempel efter 
diagnos eller vilken behandling de står på. Därefter 
insamlas data retrospektivt eller prospektivt via formulär 
eller så kan data hämtas från befintliga databaser eller 
journaler. I en tvärsnittsstudie inhämtas uppgifter om 
förhållandena vid en viss tidpunkt. Ingen studierelaterad 
intervention genomförs.” (5).

parallellgruppsstudie  
Varje patient tilldelas endast en behandling och behåller 
den hela studien. Minst två behandlingar studeras.

patientantalsberäkning  
En avgörande fråga vid design av en studie är hur många 
patienter som behövs för att uppfylla syftet med studien. 
Först bestäms vad som är den primära effektvariabeln, 
som ska spegla det primära syftet med studien. Vid 
statistisk hypotestestning avseende den primära fråge-
ställningen bestäms hur stora risker för felbeslut man är 
beredd att ta, nämligen: a) risken att säga att det finns 
en skillnad mellan behandlingarna fast det inte finns, 
och b) det omvända. Den minsta intressanta kliniska 

skillnad som är värd att upptäcka ska också 
bestämmas. Utöver detta måste man också 
ha en uppfattning om variabiliteten för det 
primära måttet. Fördelningskvoten vid rando-
miseringen påverkar en del också.

randomisering  
Patienterna fördelas slumpmässigt till de olika behand-
lingsgrupperna. Andelen patienter i de olika behand-
lingsgrupperna kan variera. Vanligast är randomisering 
1:1, det vill säga att grupperna blir lika stora. Ibland 
vill man av olika skäl ha olikstora grupper, till exempel 
att fler patienter ska randomiseras till gruppen för 
den nya behandlingen. Fördelningskvoten kan till 
exempel vara 1,5:1 (50 procent fler patienter i den 
ena gruppen), 2:1 (dubbelt så många patienter i 
den ena gruppen) eller 3:1 (tre gånger så många 
patienter i den ena gruppen), och så vidare. 

statistisk inferensteori  
Metodiken bakom att dra slutsatser från data 
och generalisera dem till en större grupp än den 
undersökta baserar sig på denna teori.

stratifierad randomisering  
En eller flera prognostiska faktorer som kan 
antas påverka behandlingsresultatet tas hän-
syn till vid randomiseringen. Detta med syfte 
att skapa balans mellan behandlingsgrup-
perna avseende dessa faktorer.

Tabell 1. Vanligaste särdragen för kliniska prövningar inom respektive fas i läkemedelsut-
vecklingen.
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De regulatoriska kraven på säkerhetsdata • 
och jämförande effektutvärderande stu-
dier ökar.

Durationen, komplexiteten och kostna-• 
derna tenderar att öka för de kliniska 
prövningarna.

Industrin försöker möta detta genom till • 
exempel: 

Standardisering inom och mellan kliniska • 
utvecklingsprogram.

Partnerskap med konsultföretag (cont-• 
ract research organisations, CRO) (ex-
empel: Data Management).

Inventera möjligheten till att genomföra • 
kliniska prövningar med adaptiv design.

Systematisk uppföljning av en klinisk • 
prövning eller ett helt prövningsprogram 
med hjälp av relevanta mätetal (”met-
rics”). Mätbara mål sätts upp som sedan 
kontinuerligt följs upp. Framskridande 
inom viktiga kliniska prövningsproces-
ser mäts löpande och dessa mätningar 
ligger till grund för insättande av extra 
åtgärder, till exempel, översyn av arbets-
processer, med mera.

marknadsföring som läkemedel. Inom 
det medicintekniska området kräver 
den amerikanska läkemedelsmyndighe-
ten FDA detsamma och tendensen är att 
denna studietyp alltmer efterfrågas även 
för medicintekniska produkter generellt 
samt för produkter inom alternativme-
dicin. 

Argumenten för att det är denna stu-
dietyp som gäller som gyllene standard 
inom klinisk läkemedelsutveckling är 
många och väl etablerade sedan lång tid 
tillbaks. Det främsta skälet är att meto-
diken leder till minimering av risk för 
införande av ett metodfel, det vill säga 
ett systematiskt fel (= ”bias”).

Forskningsstudier kan delas upp i föl-
jande olika kategorier: 1) experimentel-
la eller observerande, 2) prospektiva el-
ler retrospektiva, 3) longitudinella eller 
av tvärsnittstyp, 4) randomiserade eller 
icke-randomiserade. 

Kliniska prövningar är nästan alltid 
experimentella, prospektiva, longitudi-
nella och randomiserade studier. Dessa 
kan vara av parallellgrupps- eller cros-
sover-typ, och som nämnts tidigare kan 
även en adaptiv design väljas (består of-
tast av parallella grupper). Det är svårt 
att dra några skarpa gränslinjer mellan 
de olika utvecklingsfaserna i utveck-
lingen av läkemedel men ett försök till 
att identifiera några vanliga särdrag för 
kliniska prövningar inom respektive fas 
i läkemedelsutvecklingen ges i tabell 1.

Fas IV kan utgöra en ganska vild flo-
ra, med såväl studier som påminner om 
upplägget i fas I-III som studier som är 
öppna och icke-jämförande. Utöver fas 
IV-studier kan läkemedel följas upp på 
andra sätt efter försäljningsgodkännande 
och dessa studier brukar kallas för icke-
interventionsstudier (se ordlista).

Behövs alltid en kontrollgrupp?
Att en studie är kontrollerad betyder 
bland annat, men som sagt inte enbart, 
att en kontrollgrupp finns. I en kontrol-
lerad studie har vi alltså en grupp pa-
tienter som inte får det nya läkemed-
let/behandlingen och som jämförs med 
gruppen som får det, kallad försöks-
grupp eller interventionsgrupp. Idén är 
att grupperna skall behandlas exakt lika 
utom med avseende på given behandling 

vars inverkan för utfallet önskas under-
sökas. 

Denna kontrollgrupp kan vara pla-
cebo, annan aktiv behandling eller an-
nan dos av det nya läkemedlet. En annan, 
mindre vanlig, variant på kontrollgrupp 
är så kallade historiska kontroller. Att 
välja en sådan jämförelsegrupp kan leda 
till tolkningsproblem och är generellt 
inte att rekommendera(1).

Kontrollgruppen gör det möjligt att 
hantera effekten av att patienten blir 
bättre av att bara vara med i en studie 
(placeboeffekt) och att kontrollera sä-
songsvariationer i sjukdomen.

De tre huvudalternativen är alltså:
Placebojämförande grupp.• 
Annan aktiv behandling som jäm-• 
förande grupp.

•     Olika dosgrupper.

I öppna eller icke-jämförande studier 
finns en stor risk för introduktion av sys-
tematiska fel. Detta bör förebyggas så 
långt som möjligt, till exempel genom 
att i förekommande fall ha bra randomi-
seringsrutiner, välja objektiva effektva-
riabler (åtminstone de primära bör vara 
objektiva) och att skriva ett detaljerat 
protokoll. 

Några blickar framåt
Valet av den mest lämpliga designen för 
sin studie är inte lätt, det är många över-
väganden som ska göras. Det är svårt, 
men inte omöjligt, att undvika alla 
fallgropar. En intressant fråga är hur 
mycket en felaktig design betyder jäm-
fört med felaktigheter vi hittar i insam-
lade data. Kanske kan mer vinnas om 
mer tid och kraft läggs i att fundera ut 
den mest lämpliga designen av studien 
och lite mindre tid att granska varje en-
skilt värde. För en diskussion kring hur 
man uppnår hög kvalitet i den kliniska 
prövningen till rimlig kostnad, se refe-
renser (2,3,4). 

NÅGRA TRENDER:
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är ekonomsikt fördelaktig och servicemöjligheterna i själva boendet är i det närmaste oändliga. 
Kringtjänster som tvätt, städning, biljettbokningar, golftider, gym och spabehandlingar är bara 
något av det som erbjuds. Självklart rabatt på både greenfee och medlemskap på Arlandastads 
GK, värd för Scandinavian Masters 2008.

En bostadsrättsförening för företagare

Nordic Business Suites fungerar som en bostadsrättsförening, med den skillnaden att stadgarna 
är anpassade till företag. Du som bostadsrättsinnehavare bestämmer vilka i ditt företag som 
får använda lokalerna, när de får vara där och hur ofta. Initialt betalar du en kontantinsats för 
andelen i föreningen. För den löpande driften betalar du en låg fast månadskostnad.  

Nordic Business Suites 

Bjurfors Näringsliv
Jan Jedenborg
08-728 22 65 | jan.jedenborg@bjurfors.se
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Mundipharma etablerades i 
Sverige i slutet av 1998, inför 
lanseringen av den internatio-

nella företagsgruppens främsta produkt, 
den opioidbaserade depottabletten Oxy-
contin, som tagits fram i USA tre år ti-
digare. 

Sedan dess har utvecklingen gått – ja, 
just det: smärtfritt.

– Jag vågar hävda att vårt lilla företag 
i dag är totalt dominerande när det gäller 
opioidkänslig smärta, säger Per Wester, 
vd för svenska Mundipharma.

Enkel planlösning
Lilla och lilla. Ja, till formatet är Mun-
dipharma onekligen en av de mindre ak-
törerna på den svenska marknaden. Fö-
retagets lokaler är diskret infogade på 
fjärde våningen i ett gult tegelkomplex 
vid Mölndalsvägen i Göteborg, ett sten-
kast från Liseberg.

Planlösningen är enkel: en minimal 
reception, ett stort centralt konferens- 
och fikautrymme och runt detta rader 
av ljusa, inglasade kontorsrum. Här job-
bar 14 personer som tillsammans med 18 

externa tjänster, runt om i landet, utgör 
hela personalstyrkan. 

Men allt är relativt och liten blir 
snabbt stor. 

För svenska Mundipharma växer kraf-
tigt. Företaget har haft 25–30 procents 
årlig tillväxt sedan starten. I år hamnar 
omsättningen på 175 miljoner kronor.

– Det handlar uteslutande om orga-
nisk tillväxt. Vi har inte gjort några upp-
köp, understryker Per Wester.

Och trots de mörka moln som finans-
krisen dragit med sig ser han ljust på 
framtiden.

– Vi drabbas inte nämnvärt av låg-
konjunkturen, menar han.

– Vi känner självklart sympati med 
alla de människor som påverkas av de 
sämre tiderna. För oss som arbetar inom 
hälso- och sjukvård sker ingen större 
förändring och människor får inte min-
dre ont när aktiekurser rasar och företag 
går omkull. Man behöver sina medici-
ner ändå. 

På sikt ser han ändå problem med att 
finansiera vården, när skattepengar be-
hövs till så mycket annat.

– Men man kan ju också se det som 
en möjlighet för hela samhället att sat-
sa mer i en bransch som inte är så kon-
junkturkänslig. Här har vi i Sverige stora 
möjligheter att utveckla nya affärsidéer.

Självgående medarbetare
En anledning till framgången, enligt Per 
Wester, är de duktiga medarbetarna.

– Vi har ansträngt oss för att hitta de 
bästa som finns. Företagets filosofi är att 
visa stor tillit till de anställda. De har 

Smärta är en av våra mest dolda folksjukdomar. 
Var femte svensk har regelbundet ont. Många i onö-
dan. För det finns hjälp. Svenska Mundipharma, som 
just nu firar tioårsjubileum, har specialiserat sig på 
opioidbaserade läkemedel. Företaget har haft en 
kraftig tillväxt och nått en helt dominerande position. 
Det ligger nära till hands att påstå att utvecklingen 
gått smärtfritt.

Smärtfri utveckling       på Mundipharma 
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MUNDIPHARMA

Mundipharma ingår i en grupp asso-
cierade företag, som ägs privat av 
de amerikanska läkarna Raymond 
och Mortimer Sackler. Företagen 
är spridda i ett kontors- och för-
säljningsnät i ett hundratal länder i 
Europa, Nordamerika, Latinamerika, 
Asien och Australien.

Bröderna Sackler startade sin 
verksamhet 1952 när de tog över 
Purdue Pharma, grundat 1892. De 
äger via sina familjer hela företags-
gruppen med 4 000 anställda.

1966 övertog ägarna brittiska Napp 
Pharmaceuticals och året därpå 
tyska Mundipharma. Företagen lever 
vidare under sina egna namn.

Smärtfri utveckling       på Mundipharma 

stor frihet att lösa sina arbetsuppgifter 
på bästa sätt. 

Man har medvetet valt att anställa ru-
tinerade, ”självgående” yrkespersoner.

– Jag ser en stor vinst i att medarbe-
tarna har en egen drivkraft, att de kan 
tänka själva i stället för att företagets 
”storhjärna” på huvudkontoret tar över. 
I det fallet gör vi nog tvärtemot många 
av våra konkurrenter, tror han.

– Men det betyder inte att vi tillå-
ter vilda västern. Vi är noga med vad 

vi vill skapa, vilka våra budskap är och 
till vem. Det är viktigt att vi alla talar 
samma språk.

En annan framgångsfaktor är samar-
betet med ledande smärtspecialister, el-
ler ”opionsledare” som Per Wester gärna 
kallar dem.

– Det är via dem som vi bygger nät-
verk och skapar forum för utbildning av 
läkare och sjuksköterskor. Alltså en slags 
topdown-struktur, anpassad till de lo-
kala förutsättningarna.
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Utifrån de önskemål som växer fram 
anordnar Mundipharma symposier och 
terapiområdesutbildningar med framstå-
ende specialister för grupper av vårdan-
ställda och beslutsfattare inom vården, 
på sjukhus och andra slags inrättningar. 

Populära frukostmöten
Smärtspecialisterna ska också hållas 
uppdaterade om nya rön och studier. Det 
är främst produktspecialisternas uppgift. 
Dessutom brukar företaget vara med på 
alla internationella smärtkongresser. På 
det sättet skiljer sig inte Mundipharma 
från andra läkemedelsföretag.

– Men hos oss drivs initiativen betyd-
ligt mer delegerat än hos de flesta andra 
företag, säger Per Wester. Vi har alltid 
haft total fokus på det vetenskapliga 
innehållet. När strukturerna förändra-
des för några år sedan behövde vi inte 
ändra vår strategi.

Företaget har haft som tradition att 
arrangera vetenskapliga frukostmöten i 

samband med internationella kongres-
ser, där vårdgivare tillsammans kan dis-
kutera intressanta händelser under kon-
gressen. 

– Dessa möten har blivit en verklig 
succé, berättar Per. Det händer ofta att 
läkare från kliniker som inte är med i vår 
grupp vill vara med och diskutera nya 
förutsättningar med sina svenska kolle-
gor. De stiger upp tidigt på morgonen 
och kommer till vår grupp för att delta 
i diskussionen.

Var femte har ont
Att så många människor lider av smärta 
är förstås den viktigaste orsaken till att 
Mundipharma kunnat växa så snabbt. 
En kartläggning gjordes häromåret. 
I den brett upplagda undersökningen 
”Pain in Europe” (publicerad i European 
Journal of Pain, april 2006) intervjuades 
46 000 personer i 16 länder, varav 3 000 
i Sverige. 

Studien visade att 19 procent av eu-
ropéerna lider av regelbunden smärta 
över nivå 5 på VAS-skalan (visual analog 
scale).

Jag träffar Anna-Carin Berggren, 
medical affairs manager på Mundip-
harma. Hon plockar upp en enkel plast-
sticka, ungefär som en linjal, som an-
vänds för att mäta smärtnivån. I ena än-
den: ingen smärta. I andra: värsta tänk-
bara smärta.

– Sedan får patienten själv visa var 
hans eller hennes smärta befinner sig, 
förklarar hon.

Genom att vända på stickan omvand-
las den upplevda smärtan till ett tal mel-
lan 0 och 10. Över 5 betraktas som svår 
smärta, som behöver behandlas. 

På dessa nivåer påverkas allt: sömnen, 
den sociala förmågan, arbetsförmågan, 
förmågan att röra sig, att lyfta, att köra 
bil, att klara hushållet.

– Smärta är alltid subjektiv, den om-
tolkas av patienten själv. Vissa är mer 

läkemedelsföretaget

Per Wester, vd på svenska Mundipharma, ser personalen som en stor anledning till den 
snabba tillväxten. – Vi har ansträngt oss för att hitta de bästa som finns. Företagets filo-
sofi är att visa stor tillit till våra anställda, säger han.

MundiPharMas ”stentaVlor”

• Kompetensskillnad som märks

• Vi är seriösa 

• Personligt och snabbt 

• Framåtanda

• Vi ställer upp för varandra

• Frihet under ansvar



Att gå ett steg extra 
är inte att gå för långt 
Nightingale är Sveriges ledande reklambyrå inom 

läkemedel och hälsa. Och det fi nns en anledning till 

det. Vi har nämligen ett passionerat förhållningssätt till 

läkemedelsreklam som driver oss framåt. Vår samlade 

erfarenhet säger oss att det är just det där extra steget 

som gör skillnaden. Får saker att hända. Attityder att 

vända och produkter att sälja. Oavsett om du vill ta 

din kommunikation till en ny strategisk nivå eller lyssna 

på hur vi kan avlasta din arbetsdag, så är du mer än 

välkommen att ringa oss på 08-545 311 70 eller gå

in på nightingale.se

NIGHTINGALE, SANKT ERIKSGATAN 117, 113 43 STOCKHOLM
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smärtkänsliga än andra, konstaterar An-
na-Carin.

– Dessutom blir människor deprime-
rade i varierande grad. Enligt den eu-
ropeiska studien lider var fjärde smärt-
drabbad av depression.

Norrmän lider mest
Undersökningen visade också på natio-
nella skillnader: 

Svenskarna låg nära genomsnittet 
medan smärttillstånd var vanligast (strax 
över 25 procent) i Norge, Polen och Ita-
lien och minst i Spanien (11 procent). 

Å andra sidan hade spanjorerna den 
högsta andelen deprimerade (29 procent) 
bland de smärtdrabbade. I Danmark var 
depressionerna sällsyntast (11 procent).

De hälsoekonomiska effekterna är na-
turligtvis intressanta. Mer än så. TLV, 
Tandvårds- och Läkemedelsförmånsver-
ket, kräver hälsoekonomiska underlag 
för att godkänna nya läkemedel.

– Därför satsar vi mycket på kliniska 
projekt, icke-interventionsstudier som 
visar hur läkemedel används och fung-
erar i verkligheten, säger Anna-Carin 
Berggren.

– Dessa studier ger en mer verklig-
hetsnära bild än strikt kliniska pröv-
ningar. Vi får ett bredare spektrum och 
kan följa patienter med alla möjliga sjuk-
domar, alla kanske inte följer den givna 
ordinationen. Vi kan följa biverkningar 
och upplevelsen av våra läkemedel.

Det är hennes ansvar att alla biverk-
ningsrapporter slussas vidare. 

– Jag ska se till att alla vet gången. 
Behandlingen måste ske snabbt och kor-
rekt. Detsamma gäller all annan medi-
cinsk information från företaget, från 
marknadsföring till webbsidor och bi-
packsedlar.

Ska veta mer än läkarna
Den lilla organisationen till trots liknar 
strukturen den på ett större företag.

– Vi är bara färre anställda, förklarar 
Ulf Liljenberg, affärsområdeschef som 
jobbat i tre år på Mundipharma och 
dessförinnan nio år på ett annat läke-
medelsföretag.

– Det lilla formatet innebär mycket 
teamwork. Vi får vara beredda att stäl-
la upp för varandra, alltså jobba utanför 
våra egentliga ansvarsområden ibland.

Att ställa upp för varandra är också en 
av företagets gyllene regler – eller ”Sten-
tavlor” som man föredrar att kalla dem. 
Ulf pekar mot väggen i sitt kontor. Där 
sitter de inramade: sex budord, en stän-
digt påminnande policy i koncentrat.

”Kompetensskillnad som märks” är 
nummer ett.

– Det visar att vi har en spjutspets-
kompetens inom starka opioider och det 
ska vara tydligt för alla, fastslår Ulf Lil-
jenberg.

Övriga deviser säger ”Vi är seriösa”, 
”Personligt och snabbt”, ”Framåtanda” 
och ”Frihet under ansvar”.

– En del är kanske självklart, men 
ändå vikigt att understryka: att vara se-
riösa, till exempel. Det är ju så viktigt 
eftersom resultatet av vårt jobb påverkar 
svårt sjuka patienter. Våra produktspe-
cialister ska veta mer om våra läkemedel 
än läkarna själva.

Bonnie Rådmark, produktspecialist, är 
Mundipharmas ansikte utåt i sitt distrikt, 
Västra Götaland och Halland. Hennes 
målgrupp är i första hand sjukvårdens 
smärtspecialister. – Det är inspirerande 
att bli en samarbetspartner. Att stå för 
kontinuiteten. 

Digital Communication

Vi botar din digitala ångest

Ring oss på 08-30 90 82 eller gå in på blueskate.se

Sveriges första webbyrå specialiserad
inom läkemedel och hälsa
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De tre sistnämnda deviserna uttrycker 
något speciellt för Mundipharma, enligt 
Ulf Liljenberg.

– Eftersom vi är en liten organisation 
kan vi snabbt anpassa oss till markna-
den, vi kan styra inriktningen.

Snabba processer, med andra ord.
– De korta beslutsvägarna gör att alla 

kan tycka till. Därmed har alla möjlig-
het att påverka och snabbt se resultatet. 
Det ser jag som en stor fördel, säger Ulf 
Liljenberg. Policyn ger också den enskil-
de medarbetaren en stor personlig frihet. 
Givetvis under stort ansvar.

Bonnie – ett ansikte utåt
Bilden av en arbetsplats med stor per-
sonlig frihet och högt i tak förstärks när 
vi träffar Bonnie Rådmark, produktspe-
cialist.

Hon är Mundipharma, ett av företa-
gets ansikten utåt, gentemot kunderna 
i sitt distrikt, Västra Götaland och Hal-
land.

Liksom alla andra anställda har hon 
en gedigen bakgrund: tio år i branschen, 
varav de senaste fyra på Mundipharma.

– Jag trivs väldigt bra här. Jag har ett 
stort ansvar, men också stor frihet att 
lösa mina arbetsuppgifter, säger hon.

Det viktiga är att försäjningsmålen 
nås, enligt Bonnie.

– Hur jag gör det är min sak. Att 
jobba så här, på ett litet företag som visar 
stort förtroende för sina medarbetare, är 
oerhört stimulerande. 

Ulf Liljenberg, affärsområdeschef på 
Mundipharma, menar att företagets lilla 
organisation med bara ett 30-tal anställda 
till strukturen liknar den på ett större före-
tag. – Vi täcker in allt, men är bara färre 
anställda, säger han.

Digital Communication

Vi botar din digitala ångest

Ring oss på 08-30 90 82 eller gå in på blueskate.se

Sveriges första webbyrå specialiserad
inom läkemedel och hälsa
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I Bonnies distrikt finns ett 20-tal 
sjukhus, där hennes primära målgrupp 
är smärtspecialisterna.

– Eftersom smärtspecialisten är en 
auktoritet på sjukhuset, ska han eller hon 
vara uppdaterad. För mig är det inspire-
rande att vara samarbetspartner. Att stå 
för kontinuiteten. Det är idealet.

Bonnie Rådmark arbetar med syster-
preparaten Oxycontin och Oxynorm.

Hon och hennes kollegor tar också 
egna initiativ, i samråd med smärtspe-
cialisterna, till hel- och halvdagsutbild-
ningar för att öka kunskapen om smärta, 
hur den kan lindras och vad den kostar 
individen och samhället.

Enorm samhällskostnad
Oavsett hur människor graderar sitt li-
dande står det klart att smärttillstån-
den kostar samhället massor. Enligt 
SBU, Statens beredning för medicinsk 
utvärdering, beräknas den smärtrelate-

rade samhällskostnaden till 87 miljarder 
kr om året. 

– Av den kostnaden utgör subven-
tioneringen av läkemedel bara 1,5 mil-
jarder, noterar vd Per Wester, med viss 
skärpa i rösten. Hälsoekonomiskt finns 
det, med andra ord, enorma summor att 
tjäna med en snabbare och effektivare 
smärtbehandling. 

Det årliga arbetsbortfallet beräk-
nas till exempel till 4 miljoner arbets-
dagar. Den genomsnittlige smärtdrab-
bade sjukskriver sig sju dagar om året 
på grund av smärtan.

– De dynamiska effekterna är svårare 
att beräkna, funderar Per Wester. Men 
alla inser säkert att en frisk och glad per-
son jobbar bättre än den som går om-
kring med en ständigt molande värk.

Ändå tror han att den allra största 
samhällskostnaden utgörs av patienter 
som ”snurrar runt i systemet”:

läkemedelsföretaget

Smärta

• 19 procent av alla svenskar lider 
av regelbunden smärta.

• För 360 000 är smärtan så svår 
att de, tidvis, önskar att dö.

• Tre av fyra smärtdrabbade byter 
arbete eller arbetsuppgifter.

• En av fyra smärtdrabbade kan inte 
arbeta alls.

• De drabbade avstår i snitt sju 
arbetsdagar per år på grund av 
smärta.

• Det motsvarar fyra miljoner förlo-
rade arbetsdagar per år.

• Smärttillstånden beräknas kosta 
samhället 87 miljarder kronor per år.

Källa: SBU/”Pain in Europe” (2003) 

 

Anna-Carin Berggren, 
medical affairs manager på 
Mundipharma, konstaterar att 
smärta är alltid subjektiv, den 
omtolkas av patienten själv. 
Företaget satsar mycket på 
kliniska projekt, icke-interven-
tionsstudier som visar hur läke-
medel används och fungerar i 
verkligheten.
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– De kanske har varit hos distriktsläka-
ren och fått ett smärtpreparat. Efter en tid 
känner de sig bättre och slutar med prepara-
tet. Sedan kommer smärtan tillbaka, kanske 
ännu värre. 

Det leder till nya läkarbesök, sjukskriv-
ningar, ofta går man vidare till naprapater, 
fysioterapeuter, kuratorer, psykologer, sjuk-
gymnaster – kostnaden blir enorm. 

Receptet kan vara enkelt.
– Om patienten behandlats adekvat från 

början, till exempel med Norspan mot lång-
variga smärtor i knäleder på grund av ar-
tros, i kombination med ett bra handlings-
program hos en sjukgymnast, hade han eller 
hon kommit tillbaka snabbt och kunnat leva 
ett bra liv.

Opioidplåstret Norspan har visat sig ef-
fektivt mot smärta vid artrostillstånd i leder 
och skelett. Det var också den produkt före-
taget valde att profilera på Läkarstämman 
i höstas.

– Då vänder vi oss framförallt till di-
striktsläkare. Det är en nyckelgrupp för 
att minska ”rundgången” i systemet, så att 
smärttillstånd kan behandlas effektivt och i 
ett tidigt skede, menar Per Wester.

Nyckeln till framgång
Norspanplåstret är verksamt under sju dygn 
och är ett exempel på depotberedning – det 
vill säga att läkemedlets aktiva substans suc-
cessivt pytsas ut under en lång tid och upp-
rätthåller en jämn koncentration i kroppen.

Just depotberedningen har blivit Mun-
dipharmas signum och en nyckel till fram-
gång.

MuNdipharMas viktigaste 
produkter

• Oxycontin – starkt smärtstillande 
opioid depottablett.

• OxyNorm – kapslar och injektions-
lösning vid smärtgenombrott.

• Norspan – opioidbaserat plåster 
vid långvarig smärta.

• Depocyte – onkologiskt läkeme-
del, akut lymfomatös meningit.

• Prioderm – kemiskt verkande 
medel mot hårlöss.

• Hedrin – nytt silikonbaserat medel 
mot hårlöss.

Många varumärken existerar i ett komplext landskap , 
men där målet är  ensidigt: kapitalisera på en upplevd 
 differentiering mot konkurrenterna. Men vilka varu-
märkes- och kommunikationsverktyg ska jag använda? 
När och med vilken styrka?

Jag heter Robert Arvidsson och arbetar som strategisk 
projektledare på reklambyrån Ellermore. Tillsammans med 
mina kollegor hjälper jag våra kunder att sortera i detta 
landskap och arbeta mer tydligt för att skapa resultat.

Genom att ta utgångspunkt i våra kunders kunder, 
bidrar vi till att skapa starka, positiva och unika 
 associationer till våra kunders varumärken. Oavsett 
om det är medicinska produkter i en B2B-kontext eller 
konsument produkter som ska slåss på butikshyllan.

För det är tydlighet som vinner i längden.

Välkommen till Ellermore! 

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

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

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

Hur tydligt arbetar du 
med ditt varumärke?

Robert Arvidsson, projektledare
031-60 84 55
robert.arvidsson@ellermore.com
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Det främsta exemplet är Oxycon-
tin, som introducerades på den svenska 
marknaden i september 1999. Den ver-
kar under tolv timmar och behöver alltså 
bara tas två gånger om dagen.

Tillsammans med den kortverkande 
Oxynorm, som ges vid smärtgenom-
brott, har preparaten haft ett enormt 
genomslag.

– De används i dag i samband med 
postoperativ och cancerrelaterad smärta, 
säger Per Wester.

Han ser också en stark utveckling 
inom nya patientgrupper, till exempel 
när det gäller visceral smärta – alltså 
smärta från lever, njure, mag- och tarm-
kanal.

– Vi har fokuserat mycket på detta 
område eftersom studier visar att Oxy-
contin verkar ha bättre effekt än andra 
preparat.

Även om smärtbehandling är Mun-
dipharmas viktigaste affärsområde finns 
en del andra, lite udda, läkemedel i pro-
duktportföljen.

Till exempel Nyodex, ett receptfritt 
munsköljmedel som också har effekt mot 
övre luftvägsinfektioner. 

Dessutom två preparat mot hårlöss: 
det kemiskt verkande Prioderm och den 
nya medicintekniska produkten Hedrin, 
ett silikonämne som gör att lössen inte 
kan göra sig av med kroppsvätska och 
bokstavligen sprängs.

Onkologi – ny inriktning
Men framtidsinriktningen pekar mot ett 
helt annat område: onkologi. Mundip-
harma har redan introducerat Depocyte, 
ett cellgiftsmedel för behandling av akut 
lymfomatös meningit.

– Det riktar sig till en mycket liten 
grupp patienter som drabbats av metas-
taser i hjärnans mellanväggar, förklarar 
Per Wester. Depocyte injiceras i rygg-
märgen och avges långsamt under 14 da-
gar, vilket ger en mycket bättre effekt. 

Återigen depotbehandling, alltså. Sär-
skilt effektivt vid behandling av gamla 
och svårt sjuka eftersom antalet injektio-
ner kan minskas drastiskt. 

Att utveckla onkologiområdet står 
högt på Mundipharmas dagordning.

– Vi kommer att lansera ett flertal 
produkter inom det området under de 
närmaste åren. Det handlar om läkeme-
del mot blodcancer och andra cancertill-
stånd, bekräftar Per Wester. Jag ser en 

stark tillväxt inom onkologiområdet. 
Om några år kan det, för Mundiphar-
mas del, till och med bli jämförbart med 
smärtområdet.

Men det betyder inte att han ser en av-
mattning på det sistnämnda området.

– Absolut inte. Tvärtom! Och vårt 
utbud inom smärtlindring utvecklas 
hela tiden. Under 2009 kommer vi till 
exempel att lansera ett nytt opioidba-
serat preparat, med en ny kemisk sam-
mansättning som ännu bättre motver-
kar biverkningar som illamående och 
förstoppning.

Den smärtfria utvecklingen ser, med 
andra ord, ut att fortsätta.

Björn Hultman
frilansjournalist

Jorma Valkonen
fotograf

Opioidplåstret Norspan, effektivt mot artroser, profilerades på Läkarstämman i höstas. 
Plåstret, som verkar genom depotberedning, är verksamt i sju dygn.
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2008 års riksstämma drog i princip 
lika många besökare (strax över 
13 000) som 2007. Eller lika få 

kanske bättre uttryckt (se diagram). Hur 
man än räknar går det nedåt. Detta trots 
att andelen besökare som är kongressle-
damöter nästan har fördubblats, från att 
ha legat runt cirka 5 500 ledamöter de 
senaste åren till 9 732. Det är den siffra 
jag fått från Svenska mässan, även om 
det känns lite orimligt att det skulle ha 
ökat så mycket från ett år till ett annat. 

Vad gör man då åt denna vikande 
trend i antalet besökare och utställare? 
Frågan är kanske mer vem som ska göra 
något. Är det mässarrangören, läkeme-
delsföretagen eller Läkaresällskapet? Det 
borde förstås vara en samverkan, men en-
ligt min åsikt är problemet att inte lä-
karna kommer. 

Skälen till det är säkert många, men 
oftast får de inte åka. Då faller så klart 
idén med detta forum pladask. Det är 
förvisso trevligt att träffa kollegor i PI-
Village men det är trots allt en stor in-
vestering många gör för att träffa sina 
kunder. Och är inte kunderna på plats 
finns alternativa marknadsaktiviteter 
som kanske kan ge en högre return on 
investment.

Jag ställde några frågor till Nils Con-
radi, riksstämmans generalsekreterare.

Då besökarantalet stadigt vi-
ker nedåt undrar jag vad ni pla-
nerat för åtgärder för nästa år för 
att öka intresset för Riksstämman?
”Den senaste Medicinska riksstämman 

har fått väldigt positiva omdömen, detta 
är naturligtvis det bästa sättet att få fler 
aktiva deltagare. Inom SLS förs diskus-
sioner om hur vi på olika sätt kan bred-
da deltagandet med bidrag etc från fler 
av vårdens professioner. Vi arbetar också 
med mässarrangörerna för att hitta nya 
sätt att öka temperaturen i utställnings-
delen och för att underlätta olika typer 
av möten.

Antalet deltagande i det vetenskapli-
ga programmet minskade inte så mycket 
om man ser på omständigheterna med 
plötsliga reseförbud etc. Samtidigt är det 
tveksamt att ensidigt fokusera på besö-
karantalet. Trots minskande antal besö-
kare har våra utställare – enligt de ut-
ställarundersökningar som vi gör – varit 
väl så nöjda de senaste åren. 

Vi tror att detta hänger ihop med 
ökad kvalitet i mötena trots (eller sam-
tidigt med) minskad kvantitet. Tidigare 
sände också utställarna ut mycket fler 
besöksbiljetter till sjukhusen, att de nu 
minskat på detta antar vi delvis speglar 
ett ställningstagande rörande vilka ka-
tegorier man vill nå.”

Läkare från flera landsting var för-
bjudna att delta på riksstämman. Gör 
ni något för att påverka dessa beslut? 

”Den här typen av panikbromsning-
ar är väldigt svåra att hantera. Medicin-
ska riksstämman har ett utomordentligt 
stort utbildningsvärde, inte minst för 
yngre kollegor. Utbildningen kan dess-
utom göras mycket kostnadseffektiv ef-

tersom vi inte tar ut någon kongressav-
gift för medlemmar.”

Jag blev en smula förvånad när 
man under bästa utställningstid ord-
nar ett symposium utanför mässområ-
det, ”Global Health in a new world” 
på Scandinavium fredag eftermiddag. 
Det blev väldigt tomt i utställningslo-
kalerna under denna tid. Utställarna 
som betalat för att träffa era medlem-
mar blev självklart besvikna när deras 
kunder försvunnit från området.  Hur 
resonerade ni när ni tog detta beslut?

”Utställarna var i god tid informerade 
om detta. De hade också möjlighet att 
själva närvara. Vi höll ju det här mö-
tet med anledning av Läkaresällskapets 
200-årsjubileum och vi tyckte att det 
var ett angeläget ämne. Det har också 
fått en oerhört positiv respons. Men vi 
ser inte just nu anledning eller möjlig-
het att upprepa arrangemang av denna 
storleksordning så det kan uppfattas som 
en engångsföreteelse.”

Det finns alltid saker att säga om Lä-
karstämman. Det råder något slags hat-
kärlek till den. Man har den framför sig 
som en stor elefant som man inte kom-
mer förbi men väl på väg hem är man 
oftast positivt överraskad över både det 
ena och det andra. 

Jag ser personligen fram emot att ser-
vera kaffe, mackor och pilsner till er även 
nästa år i PI-Village. Jag hoppas vi syns 
då också.

Läkarstämman 26–28 november 2008
Trots att antalet kongressledamöter ökade i år drog årets stämma totalt sett inte fler besökare än 
2007. Det betyder att övriga mässbesökare och utställare minskat i motsvarande grad. En trend som 
inte gynnar intresset för kommande stämmor. Planerar arrangören någon ändring till nästa år, frå-
gade Pi riksstämmans generalsekreterare Nils Conradi? Läs svaret nedan.

Niclas Ahlberg
chefredaktör

Fortsatt vikande trend            i antal besökare
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Här presenteras 2008 års sista branschsiffror. Man kan 
konstatera att läkemedelsindustrin inte känns som en 
bransch i kris. Marknaden ökar med 5,1 procent jämfört 
med 2007. Som vanligt tackar vi IMS Health Sweden AB 
för att de levererat statistiken till oss. 

Redaktionen 

Inga förändringar när det gäller terapiområden. 
Infektionssjukdomar fortsätter att gå starkt och kom-
mer gissningsvis att passera magpreparaten före 
sommaren.

På företagslistan har Wyeth tagit ytterligare ett steg 
uppåt på listan. Även Abbott går starkt framåt med två 
placeringars avancemang. Biophausia åkte ut efter 
en kort visit på listan och ersattes av Medartuum. 
Där sprack vår teori om att parallellföretagen backar. 
Orifarm och Paranova har en negativ försäljningsut-
veckling men Medartuum har ökat hela 50 procent 
från förra året.

Branschstatistik december 2008

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

1 1 Pfizer   2 125  1 970  7,9   7,3
2 2 Astrazeneca  1 753  1 554  12,8   6,0
3 3 Novartis  1 470  1 384  6,2   5,0
4 4 Schering-Plough 1 280  1 268  1,0   4,4
5 6 Wyeth   1 182  1 036  14,1   4,0
6 5 Johnson & Johnson 1 151  1 125  2,2   3,9
7 7 GlaxoSmithKlein 1 139  1 159  -1,7   3,9
8 8 Roche   1 132  1 045  8,3   3,9
9 9 Orifarm  1 043  1 281  -18,6   3,6
10 10 Sanofi-aventis  983  1 009  -2,6   3,4
11 11 Meda   887  847  4,8   3,0
12 12 MSD   849  862  -1,5   2,9
13 13 Novo Nordisk  811  744  8,9   2,8
14 14 Baxter Medical 771  720  7,1   2,6
15 17 Abbott   680  612  11,1   2,3
16 14 Paranova  666  777  -14,3   2,3
17 17 Lilly   625  620  0,7   2,1
18 18 Boehringer Ing. 607  556  9,3   2,1
19 15 Bayer Schering 583  582  0,1   2,0
20 NY Medartuum  578  384  50,8   2,0

Totala  försäljningen inkl. vet. 29 286  27 860  5,1   100,0     
            (69,4)*
* Siffran i parentes är de 20 största företagens andel av totala läkemdelsförsäljningen.

Koncernstopplista december 2008 (MAT)

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

1 2  L Tumörer och Immunrubb. 5 349  4 719  13,4
2 1  N Centrala nervsystemet 5 080  4 810  5,6 
3 3  A Matsmältning/Ämnesoms. 2 835  2 901  -2,3
4 7  J Infektionssjukdomar  2 764  2 429  13,8
5 4  C Hjärta och kretslopp  2 686  2 720  -1,3
6 5  B Blod och blodbildande org. 2 600  2 596  0,1
7 6  R Andningsorganen  2 303  2 177  5,8
8 8  G Urin och könsorgan etc. 1 416  1 429  -0,9
9 9  M Rörelseapparaten  1 020  1 017  0,3
10 10  H Hormoner exkl. könshorm. 740  718  3,1
11 12  V+P Övrigt    695  667  4,2
12 11  D Hud    651  619  5,1
13 13  S Ögon och öron  605  532  13,8
     
Totalt humanläkemedel     28 743  27 335  5,2 
Veterinärläkemedel      542  525  3,3
Läkemedelsmarknaden totalt    29 286  27 860  5,1

Terapiområdeslista december 2008 (MAT)

 

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

1 1 Enbrel   676  582  16,2  2,3
2 2 Symbicort  486  416  16,7  1,7
3 3 Remicade  450  413  8,9  1,5
4 4 Humira  417  297  40,4  1,4
5 5 Lipitor   355  330  7,6  1,2
6 7 Atacand  350  297  17,9  1,2
7 5 Cozaar   332  339  -1,9  1,1
8 8 Zyprexa  309  313  -1,2  1,1
9 9 Efexor   282  279  1,3  1,0
10 10 Herceptin  252  234  7,8  0,9
11 11 Nexium  240  231  3,9  0,8
12 14 Alvedon  227  212  7,0  0,8
13 12 Seretide  224  226  -0,9  0,8
14 14 Advate   217  196  11,0  0,7
15 15 Pulmicort  212  217  -2,0  0,7
16 16 Plavix   209  203  3,1  0,7
17 19 Mabthera  206  183  12,6  0,7
18 18 Lantus   206  184  11,9  0,7
19 17 Risperdal  206  205  0,3  0,7
20 NY Glivec   187  171  9,4  0,6

Totala läkemedelsmarknaden inkl vet 29 286  27 860  5,1  100,0
                             (6 045  5 528  20,6)**

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 december 2008 (MAT)

Mabthera fortsätter sin klättring i listan och går från 
19:e till 17:e plats. Dessutom dyker ytterligare en 
onkologiprodukt upp på listan nämligen Glivec. Glivec 
ersätter omeprazol. Seretide och Risperdal fortsätter 
sin kräftgång.



Nordic Sales AID levererar högkvalitativa konsulttjänster 
till läkemedelsindustrin över hela Sverige, genom vårt 
nätverk av drivna och erfarna samarbetspartners. Våra 
samarbetsparters har ett väl utvecklat kontaktnät inom 
svensk vård och har i tidigare uppdrag och anställningar 
tydligt visat att deras arbete genererat ökad försäljning. 

Nordic Sales AIDs nätverk har växt kraftigt sedan starten 
2007. Idag har vi genom våra samarbetspartners 
möjlighet att bemanna tjänster på alla platser inom en 
försäljnings- och marknadsorganisation. Oavsett om ni 
behöver en driven säljare, en erfaren Business Unit 
Manager, en affärsmässig försäljningschef, en proffsig 
produktchef eller en KAM med spetskompetens så har 
vi möjlighet att lösa ert behov! 

Läs mer på www.nsaid.se
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Generell subvention
Thalidomide Pharmion från Cel-
gene, är en kapsel som innehåller tali-
domid. Det är ett särläkemedel och är 
godkänt för att användas som första lin-
jens behandling av multipelt myelom. 
Det ska användas tillsammans med två 
andra läkemedel, melfalan och predni-
son. Studier har visat att talidomid i 
kombination med melfalan och predni-
son (MPT) ökar den totala överlevnaden 
jämfört med endast melfalan och pred-
nison (MP). 

Företaget har gjort en hälsoekono-
misk modell där behandling med MPT  
jämförs med behandling med enbart 
MP. Det som studeras är första linjens 
behandling av patienter som antingen 
är över 65 år eller som är olämpliga att 
behandla med högdos kemoterapi. Kost-
naden per kvalitetsjusterat levnadsår 
(QALY) får anses låg i förhållande till 
den effekt patienten erhåller. De käns-
lighetsanalyser som genomförts gör att 
osäkerheten om kostnadseffektiviteten 
förefaller vara begränsad. TLV godkän-
ner därför generell subvention.

 
Emend från MSD är ett läkemedel som 
används för att behandla illamående och 
kräkningar vid cellgiftsbehandling. Det 
finns ett antal läkemedel som används 
mot illamående och som verkar på olika 
sätt. Vid behandling med cellgifter fö-
rekommer tre typer av illamående: akut, 
fördröjt och betingat. Standardbehand-
ling mot illamåendet är en kombination 
av kortison och serotoninreceptorblock-
erare (5-HT3-blockerare). Emend ska 
användas som tillägg till denna kom-
bination. 

Studier har visat att ett tillägg av 
Emend ger bättre effekt än enbart kor-

tison och 5-HT3. Framförallt har Emend 
en positiv effekt på det fördröjda illamå-
endet som kan förekomma några dagar 
efter en cellgiftsbehandling. 

Drygt 50 procent av alla cancerpa-
tienter drabbas av illamående och/eller 
kräkningar av sin cellgiftsbehandling 
(CINV). Vissa cellgifter är mer benägna 
att framkalla CINV än andra. När det 
gäller risken för CINV brukar cellgifter 
delas in i tre grupper: låg-emetogena där 
10–30 procent av patienterna drabbas, 
medel-emetogena (MEC) där 30–90 pro-
cent drabbas och hög-emetogena (HEC) 
som drabbar fler än 90 procent av pa-
tienterna.

Företaget har gjort en hälsoekono-
misk analys där de har valt att dela upp 
patientgrupperna beroende på vilken 
typ av cellgiftsbehandling patienten får: 
HEC eller MEC. Företaget har också pre-
senterat ett alternativt hälsoekonomiskt 
underlag baserat på betalningsvilja för 
att undvika CINV. 

TLV anser att kostnaden per kvali-
tetsjusterat levnadsår (QALY) är rimlig 
för patienter som behandlas med HEC. 
Vad gäller kostnaden per QALY för pa-
tienter som behandlas med MEC visar 
företagets analys att den varierar kraf-
tigt. För patienter som drabbas av svåra 
besvär av MEC är det fortfarande kost-
nadseffektivt, medan det inte kan anses 
vara kostnadseffektivt för patienter med 
lindriga besvär. Det är inte bara läke-
medlets förmåga att framkalla CINV 
som har betydelse för förekomst och grad 
av illamående och kräkningar. Person-
liga faktorer har minst lika stor bety-
delse. Vidare kan ett läkemedel klassas 
både som HEC och MEC beroende på i 
vilken dos eller kombination av cellgifter 
den ska användas. 

TLV bedömer därför att det är rimligt 
att utgå ifrån att Emend är kostnadsef-
fektivt även vid behandling med MEC, 
men att osäkerheten där är större. TLV 
anser dock inte att osäkerheten är så stor 
att det är nödvändigt att förena beslutet 
med en begränsning. 

Furudantin från Meda är ett antibio-
tikum som används för behandling av 
nedre okomplicerad urinvägsinfektion. 
Urinvägsinfektion är i de flesta fall ofar-
lig. Cirka 30 procent av patienterna blir 
av med symtomen efter en vecka, utan 
behandling. Typiska symtom är att man 
känner sig kissnödig ofta, man kissar 
ofta och det svider när man kissar. 

Enligt tidigare behandlingsrekom-
mendation användes Furadantin i en kur 
om tre tabletter per dag i sju dagar. Nu-
mera har man i klinisk användning sett 
att Furadantin i fem dagar ger samma 
effekt som vid behandling i sju dagar. 
Läkemedelsverket gjorde i samarbete 
med Strategigruppen för rationell anti-
biotikaanvändning och minskad antibio-
tikaresistens (STRAMA) en workshop år 
2006, där man gemensamt kom fram till 
den nya behandlingsrekommendationen 
tre tabletter per dag i fem dagar. 

Det av företaget begärda priset för 
den nya förpackningen med 15 tabletter 
är samma som kostnaden för en kur om 
21 tabletter. Företaget har uppgett att de 
kommer att avregistrera förpackningen 
med 25 tabletter. Praxis vid godkännan-
de av pris och subvention för ny förpack-
ning av ett läkemedel som redan om-
fattas av förmånerna är att jämföra pris 
per tablett i den gamla förpackningen 
och multiplicera med den nya förpack-
ningsstorleken. 

tlv 

Bifall och avslag i TLV
Här följer de beslut om läkemedelssubvention som tagits under perioden 

15 november till 19 december.

Sveriges första webbyrå specialiserad 
inom läkemedel och hälsa

Ring oss på 08-30 90 82 eller gå in på blueskate.se

Digital Communication
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TLV anser att det finns särskilda 
skäl att frångå den tidigare prissätt-
ningsprincipen i det här fallet. Det 
främsta skälet är att man bör efter-
sträva att minska utvecklingen av resi-
stenta bakterier i samhället. En anpass-
ning av förpackningen bidrar i detta 
fall även till minskad kassation och en 
mer ändamålsenlig användning av anti-
biotikan. Ansökan ska därför bifallas.  

Subvention med villkor
Loramyc från Bioalliance är avsett för 
behandling av jästsvampinfektion (Can-
dida) i munhålan hos immunsupprime-
rade patienter, det vill säga hos patien-
ter vars immunförsvar är nedtryckt på 
grund av läkemedel eller sjukdom. Lo-
ramyc innehåller det verksamma ämnet 
mikonazol, som har använts under lång 
tid för behandling av svamp. Loramyc 
är en buckaltablett, som fästs mot tand-
köttet ovanför en av framtänderna.  Do-
seringen är en tablett om dagen i en till 
två veckor. 

TLV gör följande bedömning. Svamp i 
munhålan hos immunsupprimerade pa-

tienter är en sjukdom av måttlig svårig-
hetsgrad. Den sjukdom som ligger till 
grund för det nedsatta immunförsvaret 
och den påföljande svampinfektionen 
är dock ofta av hög svårighetsgrad. Pa-
tienterna står ofta på omfattande annan 
behandling. Det är angeläget att be-
handla lokala svampinfektioner hos im-
munsupprimerade patienter. En lokal 
svampinfektion kan vid utebliven eller 
bristfällig behandling spridas vidare i 
kroppen. 

Enligt experter på Läkemedelsver-
ket som yttrat sig i ärendet ska en lokal 
svampinfektion i munhålan hos patien-
ter med nedsatt immunförsvar i första 
hand behandlas med lokalt verkande lä-
kemedel. Detta ligger också i linje med 
riktlinjer från Världshälsoorganisatio-
nen WHO. Ett lokalt verkande läkeme-
del ska enligt behandlingsriktlinjerna 
komma in i behandlingstrappan före 
ett systemiskt verkande läkemedel. Vi 
anser därför att det är mest relevant att 
jämföra Loramyc, som är en lokal be-
handling, med det lokala behandlings-
alternativet nystatin.

Loramyc är endast studerat på en min-
dre patientgrupp, patienter med huvud- 
och halscancer samt ett fåtal hivpatien-
ter. Effekten hos andra immunsupprime-
rade patienter är oklar. Det finns inga di-
rekta effektjämförelser mellan Loramyc 
och nystatin. Vid en indirekt jämförelse 
framstår Loramyc som mer effektivt än 
nystatin.

Nystatin ska användas fyra gånger om 
dagen i 4–6 veckor. En behandlingskur 
består således av minst 112 munskölj-
ningar. Loramyc ska appliceras en gång 
om dagen i 7–14 dagar. Med Loramyc 
slipper patienten 100 behandlingstill-
fällen. Varje behandlingstillfälle kan 
vara smärtsamt för en patient som har 
svampinfektion och sår i munhålan ex-
empelvis till följd av strålbehandling. 
Det är dock inte endast antalet behand-
lingstillfällen i sig som är viktigt i detta 
fall utan också risken för att patienten 
ska missa någon eller några behandlings-
tillfällen och konsekvenserna av detta. 
Denna risk framstår som högre med nys-
tatin än med Loramyc. 

Sveriges första webbyrå specialiserad 
inom läkemedel och hälsa

Ring oss på 08-30 90 82 eller gå in på blueskate.se

Digital Communication



76   pharma industry nr 1 –09

tlv 

Niclas Ahlberg
chefredaktör 

Risken för att svampinfektionen ska 
spridas i kroppen ökar ju fler behand-
lingstillfällen som glöms. Om behand-
lingen inte fullföljs på rätt sätt ökar dess-
utom risken för att resistens ska utveck-
las. Kurkostnaden för Loramyc är 65,50 
kronor (10 procent) högre än för nystatin. 
Den indirekta jämförelsen tyder på att 
effekten av Loramyc är bättre, samtidigt 
som behandlingstiden är kortare och 
antalet behandlingstillfällen betydligt 
färre. TLV bedömer att dessa fördelar i 
detta fall uppväger den högre kostnaden 
med Loramyc. 

Då TLV bedömer att det finns en 
risk att Loramyc kommer att användas 
av friskare patienter än enligt gällande 
indikation skall företaget därför komma 
in med ett underlag som visar vilken un-
derliggande sjukdom de patienter som 
behandlas med Loramyc har, alternativt 
annan information som belyser patien-
ternas grad av immunsupprimering, 
samt information om hur många patien-
ter som använder Loramyc. Eftersom ris-
ken för resistensutveckling ökar ju mer 
ett läkemedel används ska företaget sam-
tidigt rapportera in det aktuella resis-
tensläget för mikonazol hos befintliga 
jästsvampstammar. Beslutet ska därför 
förenas med villkor om detta.
 
Avslag
22 olika SSRI-preparat (se tabell) 
har blivit av med sin subvention efter ge-
nomgången av antidepressiva läkemedel. 
TLV har gjort följande bedömning. 

Det finns ett stort behov av alternativ 
i läkemedelsbehandlingen av depression 
och därför bör i det närmaste samtliga 
läkemedelssubstanser inom gruppen an-
tidepressiva finnas kvar i förmånssyste-
met. I de fall läkemedelsubstanser finns 
tillgängliga som generika är det ofta vä-
sentliga skillnader i pris mellan produk-
terna. Då produkterna är effektmässigt 
likvärdiga skulle en strikt tillämpning 
av principen om kostnadseffektivitet leda 
till att endast en produkt fick fortsatt 
subvention. Det finns emellertid skäl att 
tillåta något olika priser för likvärdiga 
produkter. Genom att tillåta detta kan 
flera generiska produkter få vara kvar i 
förmånen och därmed ge förutsättningar 
för fortsatt generisk konkurrens och där-
med lägre priser på lång sikt. Av den an-
ledningen finns det skäl att tillämpa en 
pristolerans för produkter av följande

läkemedelssubstanser:
• N06AB03 – fluoxetin
• N06AB04 – citalopram
• N06AB05 – paroxetin
• N06AB06 – sertralin
• N06AG02 – moklobemid
• N06AX11 – mirtazapin

Utgångspunkten har varit genom-
snittspriserna för den mest försålda 
styrkan i förpackningsstorleken 100 ta-
bletter eller motsvarande. De flesta sub-
stanser finns att tillgå till en kostnad av 
två kronor. En pristolerans på en krona 
ger utrymme för fortsatt generisk kon-
kurrens och tillgång till ett tillräckligt 
antal produkter av respektive substans. 
Utifrån dessa förutsättningar har TLV 
funnit att det högsta pris per tablett som 

kan accepteras är tre kronor (AUP) för 
den styrka och förpackningsstorlek som 
utgjort referens. 

För mindre förpackningar och lägre 
styrkor accepteras samma pris som refe-
rensen och för högre styrka samma pris 
per mg aktiv substans som referensen. 
För större förpackningar accepteras sam-
ma pris per tablett. De preparat som inte 
hållit sig inom prisintervallet har åkt ur 
förmånen.



Vii skickar sedan en tid ut ett veckovis mail med de platsannonser som lagts ut på vår 
webbplats. Detta för att ytterligare öka effekten av er annons. Vi har nu med andra ord 
Tidningen, Webben och e-posten som platsannonsforum.  I tidningsannonspriset ingår allt. 

Därför är det nu ännu bättre att platsannonsera på 

www.pharma-industry.se
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NBLs ärende 838/08 rörde en annons för Treo där nämn-
den gjort flera uttalanden som utgjorde viktiga nyheter. 
Annonsen anmäldes på en rad punkter av Läkemedels-
verket, bland annat avseende formuleringarna ”Brusta-
blett mot värk” och ”Huvudvärk kan komma plötsligt. 
Treo lindrar snabbt och effektivt”. Treo är indicerat vid 
vissa smärt- och sjukdomstillstånd, nämligen huvudvärk, 
tandvärk, menstruationssmärtor, feber vid förkylnings-
sjukdomar, led- och muskelsmärtor samt migrän. 

NBL ansåg att ”mot värk” var en alltför vid term som 
antydde ett bredare indikationsområde än vad som är 
godkänt. Vidare framhöll nämnden att plötslig huvud-
värk kan vara ett tecken på en allvarlig sjukdom som 
inte omfattas av indikationen. Av båda dessa skäl an-
sågs annonsen strida mot artikel 102 och kravet på att 
informationen ska ha produktresumén som saklig ut-
gångspunkt. 

I produktresumén för Treo finns begränsningen att 
barn med feber inte ska behandlas annat än efter kon-
takt med läkare. NBL uttalade att detta är en så viktig 
begränsning i användningen av läkemedlet att den en-
ligt artikel 117 andra stycket måste anges i marknads-
föringen.

NBLs tillämpning av artikel 102 innebär en sträng 
tolkning och visar på behovet att i ett fall som detta vara 
noga med att inte använda formuleringar som kan uppfat-
tas som vidare indikationer än de godkända. Nämndens 
uttalande att det är nödvändigt att ange begränsningen i 
fråga om behandling av barn görs utan varje hänsyn till 
annonsens utformning i övrigt. Detta måste tolkas som 
att artikel 117 andra stycket generellt innebär att eventu-
ella begränsningar vad gäller behandling av barn måste 
anges när ett läkemedels användning tas upp i reklam 
till allmänheten. Det är faktiskt första gången som NBL 
gjort en sådan tolkning av artikel 117 andra stycket. Det 
handlar således om en viktig ny princip angående läke-
medelsreklam till allmänheten.

Även IGMs ärende W1033/08 är exempel på en sträng 
tillämpning av artikel 102 . Samtidigt rör det sig om ett 
förhållandevis vanligt misstag vid läkemedelsinformation 
till allmänheten. I TV-reklam för Treo visades en man 
som på väg till en lägenhet drabbas av kraftig huvud-
värk. Efter att snabbt ha hälsat på personerna i lägenhe-
ten rusar han in på toaletten, löser upp en Treo i ett glas 
vatten och dricker. Han ansiktsuttryck förändras så gott 

som omedelbart och han ser lättad och nöjd ut. Därpå 
säger en speakerröst: ”Till skillnad från vanliga huvud-
värkstabletter är brustabletten redo att börja verka direkt. 
Treo – en snabb lösning.” 

IGM ansåg med ett resonemang liknande det NBL fört 
i det nyss refererade ärendet att filmen kunde uppfattas 
som en rekommendation att använda Treo vid snabbt 
påkommen kraftig huvudvärk som egentligen kräver 
kontakt med vården. Vidare ansåg han att filmen gav 
intryck av en närmast sekundsnabb effekt av Treo samt 
att formuleringen ”en snabb lösning” var dubbeltydig 
och oklar.  Filmen stred därför mot artiklarna 102 och 
104. IGM noterade dessutom att McNeil inte skickat in 
något pliktexemplar av filmen innan den började sändas. 
Eftersom överträdelserna av reglerna ansågs allvarliga och 
det handlade om en omfattande spridning av det felak-
tiga budskapet ålades McNeil att betala en avgift om 
140 000 kronor.

Det har under senare år förekommit ett stort antal 
ärenden hos såväl IGM som NBL, inte bara rörande re-
klam för värktabletter, där kritik riktats mot överdrivna 
påståenden angående tid till effekt av läkemedlet. Ord 
som snabb, direkt, omedelbar och liknande samt scener 
som ska visa upplevelsen av ett läkemedels effekt måste 
användas med försiktighet så att mottagaren inte riske-
rar bli vilseledd om hur snabbt effekten sätter in. Detta 
gäller också då man använder vad som måste uppfattas 
som humoristiska överdrifter. Det finns exempel hos IGM 
och NBL där det bestående intrycket av reklamen trots 
tydligt humoristiska inslag ansetts ge en felaktig och vil-
seledande bild av hur snabb effekten verkligen är. 

I initiativärendet W1012/08 kritiserade IGM Aller-
gan för att företaget kostnadsfritt tillhandahöll så kal-
lade EMG/Stim-maskiner till läkare och kliniker som 
behandlar patienter med botulinumtoxin. Maskinerna, 
som används för att mäta aktiviteten i musklerna inför 
injektion med bland annat Botox, kostar mellan 15 000 
och 20 000 kronor. IGM ansåg att det rörde sig om en 
gåva som inte var förenlig med Artikel 38 i Läkeme-
delsbranschens Etiska Regelverk. Enligt denna artikel 
får företag inte ge gåvor eller ekonomiska förmåner till 
sjukvärden som kan utgöra incitament att rekommen-
dera, förskriva, köpa, tillhandahålla, sälja eller adminis-
trera läkemedel.

Viktiga avgöranden av NBL och IGM

anmälningsärenden
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Under senhösten har NBL och framför allt IGM fattat ett antal intressanta beslut som dels 
utgör ny praxis, dels bekräftar tidigare avgöranden.  Vi tar här upp de viktigaste.
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Allergan framhöll att maskinerna inte hade skänkts 
bort utan endast lånats ut som ett hjälpmedel för korrekt 
administrering av botulinumtoxin. Inga krav på mot-
prestation ställdes på klinikerna och läkarna, och dessa 
behövde alltså inte förskriva just Botox. Injektionsnålar 
och annat förbrukningsmaterial hade inte heller delats 
ut gratis. IGM ansåg dock att dessa ursäkter inte var 
acceptabla och påpekade att man inte kan komma runt 
regelverket genom att hävda att man endast ”lånar ut” 
produkter eller hjälpmedel. Han ansåg att det förelegat 
stor risk för att låneavtalet trots allt kunnat uppfattas 
som villkorat på så sätt att Allergans preparat Botox 
skulle användas. Att, som Allergan påpekade, flera andra 
företag lånade ut maskinerna var enligt IGM inte någon 
förmildrande omständighet. Utlåningen ansågs stå i strid 
med artikel 38 och avgiften sattes till 80 000 kronor. 

Ärendet är det första där branschens etiska regler til-
lämpats på företeelsen att läkemedelsföretag förser sjuk-
vården med olika slag av påtagligt dyr medicinsk utrust-
ning. En reflexion med anledning av IGMs bedömning 
är att en utlåning i många fall kan antas påverka förskri-
varna mer än en ren gåva. Ett låneavtal kan vara möjligt 
att bryta om det för långivaren inte längre är tillräckligt 
kommersiellt intressant, medan en gåva mera sällan torde 
vara förknippad med något villkor om att den kan tas 
tillbaka av den som gett gåvan. 

Ärende W1014/08 är av intresse från rent process-
tekniska utgångspunkter och rör kravet på upphöran-
deuppmaningar. Schering-Plough anmälde Bayer Sche-
ring Pharma för ett informationsmaterial som Bayer haft 
tillgängligt för utdelning vid en mässa. Materialet rörde 
preparatet YAZ och innehöll information som inte var 
förenlig med godkänd indikation. Liknande uppgifter 
om YAZ hade redan i ett tidigare IGM-ärende bedömts 
som oförenliga med det etiska regelverket, och Schering-
Plough ansåg att det nu rörde sig om ett allvarligt åsi-
dosättande av regelverket och begärde därför undantag 
från kravet på upphörandeuppmaning. Emellertid upp-
gav Bayer att Schering-Plough redan under den aktuella 
mässan muntligen påpekat misstaget. Bayer hade uppfat-
tat tillsägelsen som en muntlig upphörandeuppmaning 
och ansåg att man genom att omedelbart ta bort mate-
rialet från montern hade följt denna uppmaning. 

IGM konstaterade att det inte finns något formellt 
krav på att en upphörandeuppmaning ska vara skrift-

lig, även om så oftast är fallet. Vidare påpekade IGM 
att avsikten med en upphörandeuppmaning är att före-
tag ska ha möjlighet att korrigera sin marknadsföring 
så att den blir förenlig med gällande regler. Även om 
Schering-Plough inte ansåg sig formellt ha utdelat någon 
upphörandeuppmaning bestred man inte Bayers uppgif-
ter. Enligt IGM hade Schering-Plough uppnått syftet 
med sin tillsägelse och därför skulle inte Bayer åläggas 
något ansvar. Då omständigheterna var speciella slapp 
även Schering-Plough avgift trots att företaget inte vun-
nit framgång med sin talan. 

Ärendena W1022/95, W1023/08 och W1024/08 an-
gående hemsidor från Abbott Scandinavia, Merck Sharp 
& Dohme och Roche bekräftar tidigare praxis rörande 
otillåtet innehåll på hemsidor med allmän terapiinriktad 
information riktad till allmänheten. På samtliga sidor 
hade nämnts specifika produktnamn för receptbelagda 
läkemedel, något som i många tidigare ärenden ansetts 
strida mot förbudet att rikta läkemedelsinformation för 
receptbelagda läkemedel till allmänheten. En intressant 
detalj som får ses som en utveckling av praxis är att 
IGM ansåg att namn på receptbelagda läkemedel inte 
heller får förekomma i inlägg på öppna forum med all-
män terapiinformation där besökarna kan diskutera med 
varandra. Detta innebär högt ställda krav på att läkeme-
delsföretag måste bevaka och moderera inlägg på sådana 
forumtjänster. IGM framhöll också att information på 
en hemsida måste uppdateras för att alltid vara aktuell 
och att det klart och tydligt ska framgå på sidan när den 
senast uppdaterades.W
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Vi har expanderat kraftigt under de senaste åren och har 
ambition att under 2009 fortsätta växa, varför vi söker 
fyra drivna produktspecialister till vår sjukhusdivision i 
Sverige:
 
- Anestesi/Smärtbehandling, distrikt Syd
- Immunglobulin/Smärtbehandling, distrikt Öst
- Immunglobulin, distrikt Syd/Väst
- Parenteral nutrition, distrikt Väst/Mitt

Våra kunder inom divisionen är specialister inom exem-
pelvis neurologi, anestesi, intensivvård, barn, infektion, 
hematologi, tillsammans med terapigrupper, samt sjuk-
sköterskor och sjukhusapotek.

Anestesi
Vi har den bredaste portföljen av anestesigaser:  
SEVOFLURAN Baxter, SUPRANE och ISOFLURAN och 
satsar på en stor tillväxt under 2009.

Smärtbehandling
Våra produkter inom smärtbehandling underlättar 
administrering av analgetika mot olika typer av smärt-
tillstånd, som cancerrelaterad, kronisk, postoperativ och 
förlossningsrelaterad smärta. Största produktgrupp är de 
elastomeriska pumparna som även används vid adminis-
trering av cytostatika, på sjukhus och i hembehandling. 

Parenteral nutrition
Inom parenteral nutrition har vi varit framgångsrika med  
produkter som OLICLINOMEL, CLINOLEIC (olivoljebase-
rade) och CLINIMIX. Produktportföljen kompletteras med 
CERNEVIT (multivitamin) och DECAN (spårämnen).
 

Immunglobuliner 
Baxter har marknadens bredaste sortiment av immunglo-
buliner, KIOVIG, SUBCUVIA och GAMMAGARD, som ffa 
förskrivs till patienter med nedsatt immunförsvar (www.
immunbrist.se) och vissa autoimmuna sjukdomar. Vi är 
marknadsledande i Sverige.
 
Vem är du?
För att lyckas i rollen tror vi att du har några års erfaren-
het av att arbeta som produktspecialist inom relevanta 
produkt- eller terapiområden. Du har mycket goda, doku-
menterade, försäljningskunskaper och är LIF- utbildad. 

Vad erbjuder vi?
Du får utmanande arbetsuppgifter i ett framgångsrikt in-
ternationellt företag där över 70 procent av omsättningen 
kommer från produkter och tjänster med framstående 
position på marknaden. Baxters företagskultur främjar 
kontinuerligt lärande och vi anser att allas bidrag behövs 
för att vi ska nå våra mål. Vi är övertygade om att ett bra 
samarbete bygger på att vi har förtroende för varandra, 
att vi respekterar varandras olikheter och att vi har ett 
öppet klimat med återkoppling, såväl medarbetare som 
chefer emellan. Alla medarbetare får en personlig utveck-
lingsplan, som gör att du växer och kan få möjligheten 
att anta nya utmaningar inom organisationen.

Välkommen att skicka in ditt CV och personliga brev till: 
kristina_vera_jr@baxter.com. Har du frågor om tjänsterna 
är du välkommen att kontakta personalchef Kristina Vera Jr 
via e-post eller telefon 08-632 64 34. Ansökningar behand-
las löpande. Sista ansökningsdag är 090220.

Fyra Produktspecialister

Baxter utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter som räddar och förbättrar livet för människor med hemofili, immunbrist/
autoimmuna sjukdomar, infektionssjukdomar, njursjukdomar, trauma och andra kroniska och akuta medicinska tillstånd. Baxter har 
cirka 46 500 medarbetare totalt i världen varav cirka 205 i Norden och 114 i Sverige. Omsättningen är totalt cirka $11,3 miljarder 
(2007). Sverigekontoret ligger i Kista, Stockholm. 



Humira är Abbotts största läkemedel med indikationer inom reuma-
tologi, mage/tarm och dermatologi. För vår fortsatta expansion och 
utveckling söker vi nu en Produktchef med ansvar för Humira inom 
dermatologi (psoriasis). 

Arbetsuppgifter
Humira fick indikationen psoriasis för ett år sedan och befinner sig 
i en spännande utvecklingsfas. Som Produktchef ansvarar du för att 
analysera marknaden, kunderna och konkurrenterna. Och utifrån 
det utveckla strategier och långsiktiga marknadsplaner. I rollen som 
Produktchef kommer du att arbeta operativt med olika marknadsakti-
viteter, projekt och med delansvar för viktiga kundrelationer. 

Vidare skall du identifiera utmaningar och möjligheter för Humira. Du 
kommer att arbeta tätt med distriktscheferna för att ge dem verkty-
gen och det stöd de behöver i sitt dagliga arbete. Du rapporterar till, 
och arbetar i ett tätt samarbete med Business Unit Managern. 

 

Profil
Vi söker en framgångsrik marknadsförare med erfarenhet från 
marknadsföring av receptbelagda läkemedel, gärna från rollen som 
Produktchef eller motsvarande. Du har en akademisk examen, gärna 
inom marknadsföring.
Vi ser gärna att du har erfarenhet från arbete med dermatologi och 
dermatologer. 

Som person är du engagerad, kreativ och driven med en förmåga att 
tänka nytt . Egenskaper som en väl utvecklad kommunikativ förmåga 
i kombination med en sympatisk personlighet och god samarbetsför-
måga värderas högt. Vidare är det viktigt att du är självgående och 
kan ta egna initiativ och beslut.

Humira har en stor potential inom dermatologi. Som Produktchef 
blir du en viktig spelare på en spännande och framgångsrik resa. Du 
kommer in i ett kreativt och engagerat team med mycket energi. För 
rätt person finns mycket goda framtida utvecklingsmöjligheter i ett av 
läkemedelsbranschens mest intressanta företag.

Produktchef Humira dermatologi

Kontakt
För mer information om tjänsten, förfrågningar och ansökningar, kontakta  Magnus Klingberg, Rekryteringskonsult på PeakSearch som Abbott 
samarbetar med i denna rekrytering. Tel 08-545 00 100, Mob 070-678 09 92, E-post magnus.klingberg@peaksearch.se, Webb www.peaksearch.se

Abbott är ett globalt hälso - och sjukvårdsföretags som grundades för 120 år sedan. Idag har man sitt 
huvudkontor i Chicago USA med ett kundsegment i mer än 130 länder världen över med ca 70. 000 
anställda. Koncernen omsatte ca 26 miljarder dollar 2007. Abbott utvecklar och marknadsför läkemedel 
och medicinteknik/nutritionsprodukter. Huvudkontoret i Sverige är beläget i Frösunda/Solna samt med 
ytterligare kontor i Landskrona. Abbott har totalt ca 170 anställda i Sverige.  

Abbott Scandinavia söker ny Medical Director med över-
gripande ansvar för den medicinska avdelningen.
Medical Director ingår i ledningsgruppen och rapporterar 
direkt till vd.
Befattningen inbegriper såväl personal-som budgetan-
svar.

Vi söker Dig som har följande kvalifikationer:
- Leg.läkare med specialistkompetens, gärna disputerad.
- Minst 3-4 års erfarenhet från arbete inom läkemedels-
industrin
- Gedigen erfarenhet av kliniska prövningar
- Dokumenterat goda ledaregenskaper
Dessutom bör Du ha en god kommunikativ förmåga, vara 
resultatinriktad samt ha en stark drivkraft.

Medical Director

Abbott är ett globalt hälso - och sjukvårdsföretags som grundades för 120 år sedan. Idag har man sitt 
huvudkontor i Chicago USA med ett kundsegment i mer än 130 länder världen över med ca 70. 000 
anställda. Koncernen omsatte ca 26 miljarder dollar 2007. Abbott utvecklar och marknadsför läkemedel 
och medicinteknik/nutritionsprodukter. Huvudkontoret i Sverige är beläget i Frösunda/Solna samt med 
ytterligare kontor i Landskrona. Abbott har totalt ca 170 anställda i Sverige.  

Kontakt:
Abbott Scandinavia samarbetar i denna rekrytering med Haeger & Partner Rekrytering. För vidare information och 
ansökan kontakta Gunilla Haeger, telefon 08-6657815, mobil 070-4619387, mail: gunilla.haeger@haegerpartner.com
Sista ansökningsdag 2009-02-27
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Har du energi att tillföra?

Medhouse är Nordens ledande konsultföretag inom Life Science och har bedrivit verksamhet sedan 1999. 
Företaget har huvudkontor i Stockholm och konsultrepresentation i hela Norden. Medhouse erbjuder flexibla 

lösningar i form av konsulter inom marknad och försäljning, enskilt eller i team.

Läs mer och registrera ditt cv på
www.medhouse.se

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.

630 har anmält sig!



 Den upplysta patienten.  På Netdoktor erbjuder vi hälsoupplysning och 
medicinsk information på ett språk som alla kan förstå. Det gör vi genom att samla mer än 70 framstående 
svenska läkare, specialister och andra medicinska experter som skriver och uppdaterar innehållet  på Sveriges 
ledande hälsoportal. På ett 30-tal communities möts patienter och läkare i en dialog där målet är en 
kunnigare patient. Om du vill veta hur vi kan hjälpa dig med din patientkommunikation, mejla 
peter.wagen@netdoktor.se eller ring 08-545 158 75.
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Den 25 mars utkommer Sveriges första 
och enda oberoende tidning för den nya 

apoteksmarknaden.

    Dagens Apotek är en produkt från

I denna tidning har du som annonsör ett gyllene tillfälle att 
möta samtliga apotekare och receptarier på hemmaplan i en 
spännande och aktuell miljö.

Tidningen totaldistribueras till alla Sveriges 
apotekare och receptarier, ca 9 000 st, till deras 

hemadresser. Under 2009 har tidningen 4 utgåvor 
¬ 2 på våren och 2 på hösten.

I tidningen får de läsa det senaste inom hälsoekonomi, 
läkemedel och de apoteksfrågor som är mest aktuella och 
intressanta för målgruppen.

I premiärnumret av Dagens Apotek får du dessutom 
hela 20 % premiärrabatt. Väljer du att boka
alla fyra nummer får du hela 30 % rabatt.

Sista bokningsdag 6 mars!

För prisuppgift och mer information, 
kontakta oss:

➤  Stefan Hjärpe, 08-566 241 02
➤  Anita Thunell, 08-566 241 04
➤  Christine Granvik, 08-566 241 03

. Väljer du att boka

apoteksmarknaden.

apotekare och receptarier, ca 9 000 st, till deras 
hemadresser

    Upp till 30 % premiärrabatt
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Smärtfri utveckling på Mundipharma

Använd hälsoekonomi på rätt sätt

Värdeskapande partnerskap gynnar             
vårdkonsumenterna

Klinisk forskning i Sverige




