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Ge makten till 
medarbetarna! 
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marknads-
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den kemiska 
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Moderna tider på Eli Lilly

pi

n
u

m
m

e
r

 3
/

2
0

0
9

        P
H

A
r

m
A

 In
D

u
S

T
r

Y
 –

 T
id

n
in

g
e

n
 fö

r s
v

e
n

s
k

 lä
k

e
m

e
d

e
ls

in
d

u
s

tri 
 

 
 

 
 

 



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

Vi har en noggrant utvald sammansättning av kompetens med läkare och forskare som copywriters, 

projektledare från läkemedels- och medtechindustrin och en ateljé full av kreativ talang och 

erfarenhet. I tio år har vi arbetat nationellt och internationellt med lanseringar, strategisk analys, 

direktmarknadsföring, webb och mycket mer. Vi arbetar efter dina behov.

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

Inte ens drömmar om 
sommaren får oss att tappa 
fokus på medicin

TI
O

 Å
R  I  B

RANSCHEN

1999  –  2009

10  ÅR



   pharma industry nr 3 09   3

Om lobbying och om att rösta
Mellan den 28 juni och den 4 juli är det dags för den fyrtioförsta 
Almedalsveckan. Evenemanget har blivit en allt viktigare händelse, 
inte minst för läkemedelsindustrin. En snabbtitt i programmet visar 
att GSK är med på två programpunkter: ”Bör cancer förebyggas 
även för män?” och ”Får landsting diskriminera barn?”. Schering-
Plough är med under två programpunkter, ett som handlar om läke-
medelsassisterad behandling av opiatberoende och ett seminarium 
med titeln: ”Var i Sverige är risken störst att bli ofrivilligt gravid?”. 
Astrazeneca finns också här med ett seminarium om europeisk inn-
ovationsupphandling för global konkurrenskraft. 

Jag hade nog trott att fler företag skulle vara representerade. 
Samtidigt tror jag att många företag är på plats även utan att ha 
någon punkt på programmet. Jag har hittills inte varit på Almedals-
veckan, men har i år tänkt göra premiär. Av trogna besökare berättas 
att det är ”värsta mingelpartyt” och det vill man ju inte missa. 

Ja, lobbying har ju blivit en allt viktigare del av läkemedelsindu-
strins vardag. Det syns inte minst på nya befattningar och positioner 
som dyker upp på företagen. För att lära oss lite mer om vad detta 
egentligen handlar om och hur man går till väga har vi en artikel som 
betonar att lobbying i dag är en nödvändig del av marknadsmixen. 

Apropå politik vill jag också ta chansen att påminna er om att 
utnyttja er parlamentariska rättighet och gå till valurnorna och rösta 
i EU-valet den 7 juni. Om ni inte redan gjort det. 

Förutom det tittar vi, som ni redan förstått av omslaget, in till Lilly. 
Det är nu tio år sedan vi var där sist. Ni kan själva läsa det förra 
reportaget på vår webbsida och jämföra.

Till sist återstår bara från oss på redaktionen att tillönska er alla 
en fantastisk sommar med mycket vila, grill och bad. 

Trevlig Sommar!

le
da

re

Niclas Ahlberg
chefredaktör Pharma Industry
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Hittar du alla ansikten?
Fick vi dig att titta närmare? Eller till och med räkna? Bra kommu-
nikation får folk att agera, eller hur? Det gäller givetvis även för dina 
kunder. Hör gärna av dig på 08-440 40 70 eller besök heart.se, så 
berättar vi mer om hur vi kan väcka intresset för ditt varumärke.

Detaljerna gör helheten. När det gäller Afrika här ovan är sju 
ansikten dolda. Men det vet du säkert redan.

er Afrika här ovan är sju
an.
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Ny informationsdirektör till Kronans 
Droghandel

Andreas Rosenlund blir ny informationsdi-
rektör på Kronans Droghandel. Han arbe-
tar i dag på pr-byrån Gullers Grupp men har 
tidigare drygt sex års erfarenhet från apo-
teksbranschen som pressekreterare och 
presschef på Apoteket AB. 

– Det känns fantastiskt spännande att få 
vara med och utveckla Kronans Droghan-
del och dess position på en helt ny mark-
nad, säger Andreas Rosenlund. 

 

notiser och pressklipp

Bengtåke Wahlberg

Andreas Rosenlund

Nina Holst 

Ny rekryteringskonsult för Proffice Life Science 
Nina Holst är ny rekryteringskonsult för Proffice Life 
Science AB i Malmö. Nina Holst har mångårig erfa-
renhet från branschen och har tillsatt specialisttjäns-
ter inom Life Science och IT/teknik området. Senast 
har Nina arbetat med search för Moveup och har 
tidigare arbetat på Manpower som konsultansvarig 
och rekryterare.

Anette Hasselgren leder Cohn & Wolfes          
hälsoteam
Anette Hasselgren tar nu ledarrollen för Cohn & Wol-
fes hälsoteam. Hon har mer än 20 års erfarenhet från 
branschen i roller som bland annat marknadschef 
och PR-konsult.

Ny informationschef för                      
Novartis Onkologi i Norden

Bengtåke Wahlberg har blivit utsedd till ny 
nordisk informationschef för Novartis Onko-
logi och kommer att vara placerad på det 
nordiska huvudkontoret i Täby. Bengtåke 
Wahlberg har lång erfarenhet av kommuni-
kationsfrågor och läkemedelsindustrin och 
kommer närmast från en tjänst som vd för 
den nordiska reklambyrån Recommended.

Läkemedelsgenomgångar minskar akuta sjukhusbesök

I en studie från Uppsala universitet som presenterades i maj påvisas nyttan 
med läkemedelsgenomgångar utförda av apotekare. Antalet akuta sjukhus-
inläggningar som orsakats av läkemedel minskade med 80 procent. 

Studien som är utförd vid Akademiska sjukhuset i Uppsala visar 
att patienter över 80 år som fått professionell läkemedelsgenomgång 
av apotekare inom akutsjukvården gör hälften så många återbesök 
akut jämfört med en kontrollgrupp. Behovet av att läggas in minskar 
också kraftigt. Detta är den största studien hittills på äldre patienter. 
Studien är utförd av Ulrika Gillespie, apotekare på Akademiska sjukhuset 
och doktorand vid institutionen för farmaceutisk biovetenskap, Uppsala 
universitet. Studien pågick åren 2005–2006, och 400 patienter över 80 
år ingick. Hälften fick träffa en apotekare vid ankomsten, under vårdtiden 
och vid utskrivningen. Apotekaren arbetade integrerat i vårdteamet bland 
annat med att ta fram en korrekt läkemedelslista, göra läkemedelsgenom-
gångar och delta i ronderna. (Källa: Apoteket)

 

Brilinta förebygger hjärtproblem hos akut kranskärlssjuka  

AstraZeneca meddelade i maj första resultat från fas III-studien PLATO-
studien. Studien visar att Brilinta (ticagrelor), en oral trombocythämmare 
för behandling vid akut kranskärlssyndrom, har uppnått ett statistiskt signi-
fikant primärt effektmått jämfört med Plavix (clopidogrel), vid förebyggan-
de av hjärthändelser hos patienter med akut kranskärlssyndrom. Det pri-
mära effektmåttet var tiden fram till första förekomst av hjärtinfarkt, stroke 
eller hjärtdöd.  

Den sammantagna säkerhetsprofilen för Brilinta i PLATO-studien var i 
linje med de säkerhetsdata som observerats i fas II-studierna. AstraZeneca 
och styrgruppen för PLATO-studien avser att publicera studieresultaten i en 
expertgranskad medicinsk tidskrift och presentera resultaten vid det årliga 
mötet för European Society of Cardiology (ESC) i augusti 2009.  

Studien omfattade 18 624 patienter i 43 länder och utformades för att 
ge en omfattande analys av effekt, säkerhet och tolerabilitet för Brilinta. 
PLATO-studien leddes av professor Lars Wallentin, Sverige, Uppsala Clini-
cal Research Center, och professor Robert Harrington, USA, Duke Clini-
cal Research Institute. AstraZeneca planerar att lämna in ansökningar för 
Brilinta till registreringsmyndigheterna under fjärde kvartalet 2009.

Anette Hasselgren

    



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

Nyheter NyHetSbreV
Nr 3, 2009

Genom tjänsten Nurse Adviser Services genomför 
pharmexx kvalitetssäkringsprojekt tillsammans med 
läkemedelsföretag och vårdgivare för ökad kvalitet 
inom vården. Ett exempel är det astmaprojekt som 
genomfördes 2007 av dåvarande Kinchard Consulting 
— numera pharmexx — på uppdrag av ett läke
medelsföretag. Med hjälp av tre sjuksköterskor (Nurse 
Advisers) från Kinchard gjordes en kartläggning av ca 
1700 astmapatienter med syfte att undersöka andelen 
patienter med full kontroll över sin astma. 

 
 

   

 
Astmasjuksköterskan Yvonne Åkerberg på Capio 
Citykliniken i Helsingborg — en av de kliniker som deltog 
i projektet — ger vårdgivarens perspektiv på den här typen 
av samarbetsprojekt:

– Vi skulle precis starta vår astmamottagning från noll 
och fick ovärderlig hjälp med att starta mottagningen. Jag 
upplevde ett enormt stöd från astmasjuksköterskan från 
Kinchard och uppmanar andra kliniker att ta hjälp på det 
här sättet om de får chansen. Den här typen av samarbe
ten ger ett enormt stöd i det vardagliga arbetet och ger 
bättre vård till patienten i slutändan. Från vår sida var pro
jektet positivt på alla sätt.

Yvonne berättar att hennes tankar till en början rörde pro
jektets storlek och en oro för att tiden inte skulle räcka till 
då ett utskick till många patienter (inklusive insamling och 
sammanställande av resultat) skulle göras vid sidan om det 
vanliga arbetet.

– Det blev inte alls så tungt som jag trodde tack vare den 
hjälp jag fick via samarbetsprojektet. Vi hjälptes åt att 
registrera alla svar från patienterna när de kom in och  
kallade patienterna när svaren kommit in. Patienterna som 
deltog var väldigt nöjda och många av dem mår så mycket 
bättre idag och har bättre kontroll över sin astma jämfört 
med tiden innan kvalitetssäkringsarbetet start.

Yvonne förtydligar ytterligare de vinster som projektet 
bidrog till inom vården:

– Genom projektet fick jag hjälp med hur mottagningen 
skulle se ut och fungera. Jag fick även hjälp med arbets
material och expertkunskaper från Kinchards astmasjuk
sköterska eftersom jag var helt ny på området själv. Det 
tar lång tid att bygga upp en mottagning med allt vad det 
innebär och vi var i stort behov av hjälp. Efter projektets 
slut har vi även kunnat ringa och få stöd i olika frågor,  
vilket har varit väldigt positivt för oss. 

Hon avslutar med att uttrycka sitt intresse för att delta i 
ett liknande projekt igen.

– Jag skulle gärna samarbeta på det här sättet igen för att 
bli ännu bättre på det jag gör. Jag tror det är jätteviktigt 
för oss inom vården att få ögonen på oss från ett annat 
håll så att man inte fastnar i samma arbetssätt för länge.

 
Målsättningen för pharmexx Nurse Adviser tjänst är att förbättra kvali
teten inom vården i Norden.  
 
Genom olika kvalitetssäkringsprojekt som genomförs av legitimerade 
sjuksköterskor får läkemedelsföretag och vårdgivare tillgång till externa 
resurser, som kan erbjuda det som krävs inom ett särskilt terapiområde 
för att optimera behandlingar, förbättra vårdkvaliteten och bidra till 
enskilda patienters bättre hälsa.  
 
Kontakt: Affärsområdeschef, Helena Nyrén 086143441

Om Nurse Adviser Services

Nya samarbetsformer posit iva för vården
”I mitt arbete har jag allt att vinna på 

att samarbeta på det här viset med 

externa resurser.”

Bilden är arrangerad
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notiser och pressklipp

Framgång vid svensk-kinesiskt topp-
möte om antibiotikaresistens

Resistenta bakterier utgör ett av de störs-
ta hoten mot den globala folkhälsan, med 
direkta konsekvenser för hälsa och sjukvård 
i hela världen. Nu inleder Sverige och Kina 
samarbete för att bemöta detta hot.

I maj besökte folkhälsominister Maria 
Larsson sin kinesiske kollega Huang Jiefu 
och andra regeringsrepresentanter i Beijing 
för att utarbeta en gemensam strategi för att 
motverka antibiotikaresistens. I mötet del-
tog också ett stort antal experter från Sve-
rige och Kina.

Sverige och Kina har diskuterat frågan 
under flera år. Att ord nu blir till handling är 
resultatet av ett långsiktigt arbete på flera 
olika nivåer, bland annat inom det interna-
tionella nätverket ”ReAct – action on anti-
biotic resistance” som finansieras av Sida 
och Uppsala universitet, och genom svensk-
kinesiska forskningsprojekt inom Karolinska 
institutets avdelning för global hälsa. 

Kina har uttryckt intresse för att testa det 
svenska sättet att arbeta med antibiotika-
resistens, den så kallade Stramamodellen, 
till en början som ett pilotprojekt i ett avgrän-
sat område. Nästa steg i samarbetet blir att 
ta emot en kinesisk expertdelegation under 
hösten för att närmare konkretisera samar-
betsområdena. Ett nytt möte på ministerni-
vå planeras också. 

Sverige och Kina gör också gemensam 
sak för att lyfta frågan i internationella sam-
manhang. (Källa: Strama)

  

Beviljade medel från Aktionsgruppen 
för läkemedelsgenomgångar

Efter att problemen kring äldres läkeme-
delsanvändning uppmärksammats i media 
under hösten 2008 tillsatte LIF och Sveriges 
Farmacevtförbund Aktionsgruppen. Syftet 
var att stimulera nytänkande kring äldres 
läkemedelsanvändning och läkemedelsge-
nomgångar. Nu har en fristående referens-
grupp beslutat vilka projekt som får anslag 
från LIF och SFF:s aktionsgrupp. 

Totalt får fem olika projekt dela på 2,6 mil-
joner kronor för att förbättra läkemedelsan-
vändningen hos äldre. Elva projekt ansökte 
om stipendium och från dessa valde refe-
rensgruppen ut de projekt som uppvisade 
hög kvalitet och var i linje med Aktionsgrup-
pens krav och syfte. De fem projekten är 
baserade i norra Dalarna, Karlskoga, Han-
den, Västerås och Uppsala och kommer från 
både offentlig sjukvård och privata företag.

Samtliga projekt avslutas och redovisas 
senast i slutet av november 2009. Läs mer 
på www.lif.se 

Nexium godkänt i EU för behandling av blödande magsår

AstraZeneca meddelar att Nexium (esomeprazol) godkänts inom EU för 
att förhindra förnyad blödning efter endoskopisk behandling av blödande 
magsår hos vuxna. Nexium är den första protonpumpshämmaren (PPI) 
som får denna indikation. Nationella godkännanden kommer att sökas 
under loppet av 2009. I Sverige beräknas Läkemedelsverket godkänna 
den nya indikationen i slutet av maj. (Källa: AstraZeneca)
 

Säkrare läkemedelsförpackningar ska försvåra för falska läkemedel

Den illegala handeln av läkemedel mot sexuella problem är utbredd. Prili-
gy, världens första läkemedel mot för tidig utlösning, kom ut på de svens-
ka apotekshyllorna veckan efter påsk men flera år innan läkemedlet god-
kändes marknadsfördes piratkopior på illegala nätapotek. 

För att förhindra handeln med falska kopior har Janssen-Cilag utvecklat 
speciella läkemedelsförpackningar som ska göra det lättare för patienter-
na att skilja på äkta och falska preparat. Janssen-Cilag, som marknadsför 
Priligy, har vidtagit en rad olika åtgärder vid produktionen av  läkemedels-
förpackningarna för att öka säkerheten och göra det svårare att marknads-
föra piratkopior. De har bland annat skapat en särskild internetsida med 
adressen www.aktapriligy.se  

På baksidan av varje äkta Priligyförpackning finns det ett unikt tolvsiff-
rigt serienummer som lagras i en databas. Genom att gå in på den aktu-
ella hemsidan och skriva in det tolvsiffriga serienumret i en angiven ruta 
kan datorprogrammet enkelt verifiera om det är äkta eller falska Priligy i 
förpackningen. 

Hemsidan är tillgänglig för både hälso-/sjukvårdspersonal och patienter 
som fått Priligy förskrivet. Utöver denna säkerhetsåtgärd är förpackningar-
na tillverkade enligt en modell där de har vikts tre gånger och på utsidan 
är det tryckt med blindskrift (enligt EU-lag), vilket medför att de är något 
mer komplicerade att tillverka. (Källa: Janssen-Cilag)
 
 
Alli godkänt som receptfritt på Apoteket.

Alli (orlistat) började säljas på apotek i hela Sverige från och med den 4 
maj. Alli kan hjälpa vuxna med ett BMI på 28 eller högre att bättra på sin 
viktminskning med 50 procent jämfört med enbart diet. Alli verkar genom 
att hindra en del av fettet i maten från att absorberas av kroppen. 

För varje två kilo som någon tappar med en kalori- och fettreducerad 
diet kan Alli hjälpa att tappa ytterligare ett kilo. Alli är det första och enda 
kliniskt testade läkemedlet för viktminskning som är EU-licensierat och som 
säljs receptfritt på apotek. Alli belönar människor som följer en kalori- och 
fettreducerad diet. Användaren får en startguide med matdagbok som hjäl-
per dem att anamma en mer hälsosam livsstil. De får också fri tillgång till 
stödprogrammet www.alliplan.se. (Källa: GlaxoSmithKline)

 
Orlistat finns även på recept med namnet Xenical och marknadsförs av 
Roche. (redaktionens anm)

Glivec minskar återfall i svår magtumör

Cancerläkemedlet Glivec (imatinib) har nu godkänts inom EU för behand-
ling av patienter som opererats för den svåra magtumören GIST (gastro-
intestinala stromacellstumörer) för att minska risken för återfall. Godkän-
nandet bygger på en studie med drygt 700 patienter. Av dem som behand-
lades med Glivec hade efter ett år 98 procent fortfarande sluppit återfall 
jämfört med 82 procent av dem som fick placebo (verkningslöst medel) – 
en riskminskning med nära 90 procent.

Glivec är det enda läkemedel som har godkänts för detta ändamål i Euro-
pa. Läkemedlet verkar genom att blockera aktiviteten hos c-Kit, det enzym 
som förmår cancercellerna vid GIST att dela sig ohämmat. (Källa: Novartis) 
 
 

 



DM/TM · Kungsgatan 18 · 411 19 Göteborg · Tel: 031 – 13 60 90 · E-post: info@dmtm.se · Url: www.dmtm.se

Ligger du efter med nästa veckas besöksbokning?

DM/TM:s affärsidé är att vara resursbesparande för våra kunder. Genom 
att låta oss göra det vi är bäst på – besöksbokning – frigör vi din tid för fl er 
kvalitativa besök.

Vill du veta hur vi kan förbättra din träffsäkerhet och öka volymen 
i besöksbokningen, välkommen att kontakta oss. 
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Ny behandling mot multipel skleros

En ny behandling för patienter med multipel 
skleros, MS, kan inom kort finnas på den 
svenska läkemedelsmarknaden. Till skillnad 
från dagens mediciner, som alla injiceras, tas 
det nya preparatet, kladribin, i tablettform. 
Läkemedelsbolaget Merck Serono presen-
terar en studie som redovisar mycket goda 
resultat av kladribin. Studien visar att kladri-
bin var betydligt mer effektivt än nuvaran-
de förstahandsmediciner för patienter med 
skovvis fortlöpande MS. Samtidigt var anta-
let biverkningar i studien så få att de var jäm-
förbara med  placebo. 

I studien som nyligen presenterades 
vid neurologiska kongressen AAN i Seatt-
le, USA, mättes följande parametrar: skov-
frekvens, andelen skovfria patienter, ärrbild-
ning i centrala nervsystemet, sjukdomspro-
gression och förekomsten av biverkning-
ar. I samtliga fall uppmättes positiva resul-
tat. Merck Serono planerar att ansöka om 
registrering av kladribintabletter hos den 
europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA 
och den amerikanska läkemedelsmyndigs-
heten  FDA i mitten av 2009. Detta innebär 
att kladribin tidigast kan finnas som alterna-
tiv på den svenska läkemedelsmarknaden 
under slutet av 2010. (Källa: Merck Serono)

AstraZeneca etablerar nytt nordiskt 
marknadsbolag  

AstraZeneca kommer att koncentrera resur-
serna inom marknadsföring i Danmark, Fin-
land, Norge och Sverige till ett nytt nord-
iskt marknadsbolag. Det nya marknadsbo-
laget blir baserat i Södertälje. Bolaget ska 
ansvara för strategisk planering och admi-
nistration medan all kundkontakt även fort-
sättningsvis sker lokalt. Samtliga nordiska 
länder kommer att ha lokala starkt kundori-
enterade organisationer för att säkerställa 
att kunderna får fortsatt service med hög 
kvalitet. 

Målet med omorganisationen är att stärka 
konkurrenskraften genom att samla kompe-
tensen inom områden av växande betydel-
se, till exempel hälsoekonomisk analys och 
strategisk planering. Den ska också säker-
ställa starka kundrelationer genom de lokala 
kundorganisationerna i de fyra nordiska län-
derna och slutligen samordna de adminis-
trativa resurserna.

Antalet medarbetare beräknas minska 
från 660 till omkring 480. Personalminsk-
ningen berör alla fyra länderna. Den nya 
organisationen träder i kraft i mitten av sep-
tember 2009. (Källa: AstraZeneca)

 

Tre positiva omdömen från CHMP
EMEA:s kommitté för humanläkemedel CHMP har lämnat positiva omdö-
men för följande tre läkemedel. 
Victoza godkänns för behandling av typ 2-diabetes. Victoza är den första 
humana GLP1-analogen (glukagonliknande peptid 1) med dosering en 
gång om dagen. Det positiva omdömet omfattar:

 
• Kombinationsbehandling med metformin eller ett sulfonylureapreparat 
till patienter med otillräcklig blodsockerkontroll trots maximal dosering av 
metformin eller sulfonylurea som monoterapi.

• Kombinationsbehandling med metformin och ett sulfonylureapreparat 
eller metformin och ett glitazonpreparat till patienter med otillräcklig blod-
sockerkontroll.

Novo Nordisk förväntas få ett slutgiltigt marknadsföringstillstånd 
från EU-kommissionen inom cirka två månader. (Källa: NovoNordisk) 
 
Instanyl godkänns för behandling av genombrottssmärta vid can-
cer hos vuxna som redan står på behandling av opioider för sin smär-
ta. Nycomed förväntar sig en lansering under 2009. (Källa: Nycomed) 
 
Iressa (gefitinib) godkänns för behandling av vuxna med lokalt avance-
rad eller metastaserad icke småcellig lungcancer (NSCLC) med muta-
tioner i EGFR, oavsett behandlingsskede. 

Iressa verkar genom att hämma enzymet tyrosinkinas i receptorn för 
epidermal tillväxtfaktor (EGFR), vilket blockerar överföringen av signaler 
som bidrar till tumörers tillväxt och spridning. En mutation i EGFR före-
kommer hos 10–15 procent av alla fall av lungcancer i Europa, och stu-
dier har visat att dessa tumörtyper är särskilt känsliga för Iressa. Omkring 
106 000 nya fall av avancerad lungcancer nydiagnostiseras varje år i de 
fem största länderna i Europa. (Källa: AstraZeneca)

Ny behandling för elakartad 
hjärntumör godkänd i USA

Den amerikanska läkemedels-
myndigheten FDA har god-
känt cancerläkemedlet Avastin 
(bevacizumab) för behandling 
av patienter med glioblastom 
som fått återfall i sjukdom trots 
behandling. Godkännandet 
bygger på en studie som visar 
att Avastin med eller utan kom-
bination med cytostatika både 
krymper tumören och förläng-
er tiden innan sjukdomen för-
värras. En motsvarande ansö-
kan har lämnats in till EU.

Glioblastom är en form av 
elakartad (högmalign) hjärn-
tumör. Behandlingen är främst 
kirurgi i kombination med strål-

ning och cytostatika. Men nio av tio patienter får trots detta återfall i sin 
sjukdom. Därför är behovet av ny behandling stort. I Sverige drabbas 
omkring 600 personer om året. 

Godkännandet av Avastin har gjorts genom ett snabbförfarande 
som förebehålls läkemedel som bedöms fylla ett särskilt stort behov för 
behandling av cancer eller andra livshotande sjukdomar. (Källa: Roche)

 
 



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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Besluten över vilka läkeme-
del läkarna kan förskriva har 

förskjutits från läkaren till sjuk-
vårdsmyndigheterna. Det medför att 

läkemedelsföretagen framöver måste 
jobba med fler målgrupper om de ska 
nå framgång med nylanseringar. Det 
kommer att krävas nya kompetenser 
och det kommer att gå olika fort i 
olika länder. Men det kommer att ske 
i alla länder. Det är några av slut-
satserna i en ny Launch Excellence-
undersökning, som presenteras av 
Tommy Ståhl, senior strategic 
consultant, IMS Health

marknadsföring
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Den kommersiella framgången 
av ett nytt läkemedel bestäms 
av hur det lanseras.

Marknaden för läkemedelsföretagen 
har under 2000-talet blivit mer och mer 
komplicerad såväl globalt som specifikt 
i Sverige vad gäller marknadsföring och 
försäljning. Nya beslutsfattare har dykt 
upp och påverkat utvecklingen. Samti-
digt pågår en stark decentralisering av 
vården på landstingsnivå, till exempel 
vårdvalet inom primärvården, med olika 
system i olika landsting. Detta har lett 
till en ökad komplexitet i bilden av vem 
som verkligen fattar beslut om vilka lä-
kemedel som ska förskrivas inom respek-
tive landsting.

Allt sker dessutom i en tid när ”kost-
nad ställs mot nytta” i betydligt större 
utsträckning än någonsin tidigare inom 
sjukvården. Generikaläkemedel har un-
der senaste åren volymmässigt ökat sin 
andel i hela världen, främst tack vare 
pådrivande krafter från olika betalare. 
Myndigheter/organisationer, i Sverige 
främst landstingen, säkerställer att lä-
karna förskriver de ofta billigare gene-
rika vid varje tillfälle ett sådant alter-
nativ finns. 

Samtidigt står många företag de när-
maste åren inför det faktum att patent 
löper ut för många produkter med be-

tydande försäljning. Detta i en tid då 
samtidigt ett flertal företag saknar pre-
parat i sina ”pipelines”. Framgången för 
nylansering av produkter markerar där-
med i många fall det framtida ödet för 
ett företag och betydelsen av att lanse-
ringen blir framgångsrik ökar avsevärt 
för de företag som kommer att förlora 
försäljning för sina stora produkter vid 
patentutgången.

En andra Launch Excellence
IMS Health har gjort en andra och för-
djupad undersökning av ”Launch Excel-
lence” (se Pi nr 1/08). Vi har analyserat 
mer än 3 000 produkter som lanserats 
på de åtta största marknaderna mellan 
åren 2000 och 2007, både kvantitativt 
och kvalitativt. Ur materialet har vi 
sammanställt de faktorer som är viktiga 
när företag lanserar en produkt på ett 
framgångsrikt sätt, bland annat för att 
se om något förändrats sedan den första 
undersökningen genomfördes (den första 
analysen genomfördes under åren 2006 – 
07 och berörde lanseringar genomförda 
mellan 1997 och 2005). 

Den nya undersökningen visar att det 
är svårare att lansera en produkt fram-
gångsikt jämfört med den första. Anta-
let framgångsrika lanseringar minska-
de från 6 procent till 3 procent mellan 

åren 2000 och 2005, alltså en minskning 
med 50 procent. Det är samma tendens 
inom de båda grupperna primärvården 
och specialister.

Bilden av en lansering av ett läkeme-
del har förändrats radikalt under de år 
som gått mellan de två undersökning-
arna. Tidigare kunde man i de under-
sökta länderna förvänta sig en acceptabel 
marknadsandel om produkten lanserades 
i första hand av läkemedelsrepresentan-
ter kompletterat med andra marknads-
föringsaktiviteter riktade mot förskri-
vare. 

I vår första studie använde vi en icke-
linjär regressionsanalys för att förstå i vil-
ken utsträckning varje kvantifierbar ak-
tivitet bidrog till lanseringens framgång. 
Bland annat fann vi att läkemedelsrepre-
sentanternas insatser inom de första två 
åren av en lansering bidrog med 59 pro-
cent av framgången mätt som uppnådd 
marknadsandel i USA. 

Faktum är dock att förhållandet mel-
lan läkemedelsrepresentanternas insatser 
och marknadsandelen inte är så enkel – 
inte globalt sett i alla fall. I undersök-
ningen 2008 visades att påverkan av 
läkemedelsrepresentanters insatser för 
lanseringsframgång i USA har sjunkit 
till under 50 procent (figur 1). Den är 
därmed mer eller mindre i linje med län-

Anpassa den 
globala strategin till 
dEn LokALA 
mArknAdEn
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der som Tyskland och Kanada. Ett annat 
land där det också minskat kraftigt, men 
från en redan låg nivå, är Storbritannien. 
I Japan, Italien och Spanien har emeller-
tid läkemedelsrepresentanterna haft en 
avgörande roll under åren 2000–2005 
för en framgångsrik lansering. 

Frågan är: Hur kommer det att se ut 
i framtiden i olika länder med tanke på 
den ökande andelen nya beslutsfattare? 
Och kommer övriga länder att följa efter 
de länder där påverkan via direkta sälj-
möten mellan läkemedelsrepresentanter 
och läkare redan minskat i betydelse? 
Mycket talar för att de kommer att göra 
det – frågan är hur snabbt och vad de 
kommer att ta efter från de länder som 
redan gjort förändringar (figur 2).

Nya beslutsfattare 
De faktorer som främst orsakat föränd-
ringen i USA är de som betalar för lä-
kemedlen. Både privata och statliga or-
ganisationer har ökat sin kontroll över 
utvecklingen av förskrivningen både av 
äldre läkemedel och av nylanseringar. 
Kontrollen sker genom rekommenda-
tioner och olika subventions- och delbe-
talningssystem, där patienten själv får 
betala en viss del av läkemedlen. 

I USA sker mer än 90 procent av nu-
varande försäljning av läkemedel ge-
nom avtal med de betalande organisa-
tionerna, som ofta förbehåller sig rätten 
att begränsa volymen och/eller priset på 
vissa produkter. Den andelen var under 
90-talet cirka 50 procent. Dessutom är 
förhoppningen från betalarna att i fram-
tiden kunna utöva än större kontroll ge-
nom en rad ytterligare planerade åtgär-
der.

En konsekvens i Storbritannien är att 
påverkan från läkemedelsrepresentanter 
som en affärsstrategi för en framgångs-

rik lansering nästan försvunnit helt. Fak-
tum är att NICE (National Institute for 
Clinical Excellence) och primärvården 
(Primary Care Trust) är de två vikti-
gaste ”tungviktarna” i besluten om nya 
föreskrifter/rekommendationer för vilka 
läkemedel som ska användas i primär-
vården i England. 

Med detta som bakgrund är det i 
dag vissa läkemedelsföretag som kraf-
tigt överväger andra sätt för att lansera 
sina nya produkter inom den anglosax-
iska marknaden, som helt skiljer sig från 
den traditionella metoden med stora sälj-
kårer. Man gör upp om en delning av be-
talningen. Och nya sätt behövs men det 
är lokal anpassning som gäller. 

Ett exempel kommer från den tyska 
marknaden. I Launch Excellence 2007 
framkom ingen effekt av IQWiG:s (den 
tyska motsvarigheten till NICE), verk-
samhet, medan den senare undersök-

ningen har fått med konsekvenserna av 
de hälsoekonomiska utvärderingarna, 
liksom av andra faktorer som har en 
ökad påverkan på de tyska betalande 
organisationerna. 

Trots ett stort antal privata läkare 
och privata sjukhusvistelser har effek-
ten av den direkta säljkårens bidrag till 
en framgångsrik lansering gått från 43 
procent av lanseringarna mellan 2000 
och 2004, till 34 procent mellan 2003 
och 2007. Dessutom bör man ha i åtanke 
det ökande antal avtal som förekommer 
med olika försäkringskassor som i allt 
större utsträckning rekommenderar ge-
neriska produkter, och som genom det 
kan komma att bidra ytterligare till att 
påskynda minskningen av enskilda läka-
res framtida inflytande på vad de kom-
mer att förskriva. 

Å andra sidan visar inte Spanien, Ita-
lien och Japan några större skillnader 
i läkemedelsrepresentanternas påver-
kan på försäljningen. Där är säljstyr-
kan fortfarande en viktig nyckelfaktor 
för framgång vid lanseringar. Det visar 
att myndigheternas/betalarnas åtgärder 
fortfarande främst börjat begränsas för 
förskrivare i USA, Tyskland och Storbri-
tannien, dock i olika omfattning (figur 1).

Olika i olika länder
Man kan dra två huvudsakliga slutsatser 
av den nya undersökningen: 

A) En av de viktigaste resultaten från 
den första Launch Excellence-undersök-
ningen, att det är viktigt att anpassa den 
globala strategin till förutsättningarna 
på varje enskild lokal marknad, bekräf-
tas och förstärks. Medan en lansering 
inom primärvården i Storbritannien bör 

1
Source: IMS Launch Excellence 2008
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Figur 1. Allteftersom 
de som betalar för 
läkemedel har tagit 
över besluten i de 
olika länderna, minskar 
betydelsen av läkeme-
delsrepresentanternas 
besök hos läkare för 
att en lansering ska bli 
framgångsrik. Den vita 
pilen motsvarar minsk-
ningen från den första 
undersökningen.

” Framöver gäller 
det att välja rätt mål-
grupp på respekti-
ve marknad, att vara 
lyhörd och att mäta 
vad alla marknads- 
och säljinsatser ger 
tillbaka.”

marknadsföring
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ske med mindre investering i en tradi-
tionell säljkår, vore det ett ödesdigert 
misstag att anta att säljstyrkan inte är 
nödvändig i Spanien. 

Samtidigt är det lika viktigt i båda 
länderna att säkra att de resurser som 
avsätts för lansering får en tydlig inrikt-
ning på avkastningen på investeringarna 
(ROI). Det enkla paradigmet på 90-talet 
”ökat  kommersiellt tryck = mer försälj-
ning” är inte lika relevant i dag. Framö-
ver gäller det att välja rätt målgrupp på 
respektive marknad, att vara lyhörd och 
att mäta vad alla marknads- och säljin-
satser ger tillbaka.

B) Samtidigt betyder det faktum att 
säljkåren fortfarande är av en mycket stor 
vikt för en framgångsrik lansering i Spa-
nien inte att det inte kommer att hända 
något inom närmaste framtid i Spanien. 
IMS Health Spanien har nyligen under-
sökt effekterna av hälso- och sjukvårds-
politik för specifika produkter i olika 
regioner. Det har visat sig att förskri-
varna inte alls har samma befogenheter 
att fatta beslut som tidigare. 

Regionaliseringen av viktiga beslut 
(till exempel när det gäller tillträde till 
marknaden för läkemedelsrepresentan-
ter), har skapat en stor variation i säljkå-
rens effekt i olika regioner. 

Alla läkemedelsföretag är i dag i 
princip medvetna om förskjutningen av 
”makten” från enskilda förskrivare till 
icke-förskrivande beslutsfattare, särskilt 
till de betalande organisationerna. Till 
exempel har mängden besök av läkeme-
delsrepresentanter hos läkare minskat 
med 27 procent sedan toppåret i USA 
under perioden mellan 2004 till sent 
2007, främst pådriven av en nedgång av 

besök i primärvården. Men minskningen 
av besöken förutsäger absolut inte sälj-
kårernas död. 

Där företagen har tillgång till en bred 
marknad för sin produkt, kommer sälj-
styrkan fortfarande att vara nyckeln till 
adoption av nya produkter bland de en-
skilda förskrivarna.

Lansering styr hela livscykeln
Försäljningen under de sex första måna-
derna efter lanseringen av en ny produkt 
avgör dess kommersiella resultat fram till 
slutet av sina dagar som en patentskyd-
dad produkt. Det är ett resultat i den 
tidigare undersökningen, som med några 
undantag också bekräftas i denna.

Detta var tydligt när vi under två år 
studerade utvecklingen av marknadsan-
delar för hundra nya lanseringar, analy-
serade land för land. Vi ville undersöka 
om lanseringar som uppnått en relativt 
hög marknadsandel under de första må-

naderna efter lansering även upprätthölls 
för en tvåårsperiod 

Av den anledningen analyserade vi 
vårt material per kvartal efter lansering-
en i upp till två år och delade in dem i 
deciler enligt deras relativa marknadsan-
delar. Därefter analyserade vi resultaten 
av lanseringarna för varje decil för att 
kontrollera, till exempel om produkter 
som intagit den lägsta decilen i form 
av marknadsandel under första kvarta-
let fortsatte att ligga kvar efterföljande 
kvartal, fram till att man uppnått det 
sista kvartalet inom två år efter lanse-
ringen. Vi var särskilt intresserade av att 
ta reda på frekvensen av förändringarna i 
decilerna från första kvartalet, och huru-
vida de var avtagande eller stigande.

Resultaten visade att företagen i prak-
tiken ”bestämde” den totala försäljnings-
framgången för en ny produkt under de 
närmaste två åren efter lanseringen ge-
nom den acceptans marknaden hade av 
produkten vid lanseringen. Acceptansen 
och försäljningen under de första sex må-
naderna var helt avgörande. 

Majoriteten av de läkemedel som in-
gick i vår undersökning förblev antingen 
stabila i den decil vi fann dem under de 
första sex månaderna på marknaden, el-
ler också fick de lägre marknadsande-
lar än under de första sex månaderna. 
Endast 25 procent av lanseringarna i 
varje land (i vissa länder, som Spanien, 
var motsvarande siffra 10 procent eller 

Skillnader i behov av förändring i olika länder

Figur 2. Det är främst i de indu-
strialiserade länderna som det 
finns ett överhängande behov 
av nya sätt att jobba som läke-
medelsföretag. Frågan är om 
länderna från de marknader där 
säljmöten fortfarande har bety-
delse kommer att följa efter? 
Och hur snabbt kommer det i så 
fall att gå?

”Det är nästan omöjligt att ändra ”ödet” för 
en produkt efter en medioker lansering.”
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mindre) åstadkom förbättringar med två 
deciler. 

Detta visar att det nästan är omöjligt 
att ändra ”ödet” för en produkt efter en 
medioker lansering. 

Bland produkter som fortsatt att änd-
ra sin trend mot framgång (lutningen på 
lanseringskurvan) från de första måna-
derna finns exempelvis insulinet Lantus, 
som marknadsfördes första gången 2001. 
Detta till stor del tack vare en ökad för-
säljning under 2003 då den amerikanska 
läkemedelsmyndigheten FDA godkände 
flexibel dosering. 

Samma inträffade för Boniva vid be-
handling med bisfosfonat för benskör-
het. Det marknadsfördes som en enda 
daglig dosering, men fick en nystart 
2004 då ny dosering med en enda må-
natliga dosering infördes. Även Reminyl 
från, ett läkemedel mot Alzheimers som 
marknadsfördes under år 2000, gjorde 
framsteg med några deciler år 2003 ef-
ter publicering av positiva resultat i en 
direkt jämförande studie. I de fall där vi 
har funnit en trendökning har det visat 
sig vara tack vare en ny egenskap i pro-
dukten/ny klinisk data eller ny indika-
tion som medfört en ny tydlig profil av 
produkten

Högst troligt är onkologi ett av de 
få terapeutiska områden som successivt 
kommer att öka sin lutning på kurvan 
efter lansering. Cancerläkemedel börjar 
sällan användas i det man kallar första 
linjens behandling för en viss tumörtyp, 
eftersom de kliniska prövningarna ofta 
initieras successivt inom olika använd-
ningsområden för en ny produkt. Ofta 
börjar en produkt inom onkologi som 

en tredje linjens behandling och kom-
mer först efter en tids användning att bli 
standardbehandling i första linjens be-
handling om god effekt visats (figur 3). 

Avastin (Bevacizumab), en anti-
VEGF monoklonal antikropp, har ex-
empelvis sett sin andel öka allt efter-
som man börjat använda den i både 
tidigare skede och i nya indikatio-
ner, som för icke småcellig lungcancer 
och bröstcancer, utöver sin ursprung-
liga användning för kolorektal cancer.  

Betalaren har makten
Denna ”uppföljningsundersökning” av 
den första Launch Excellence-undersök-
ningen visar klart att beslutsfattandet 
har förskjutits från den förskrivande lä-
karen till den som står för betalningen. 
Detta är en tydlig trend bland de fles-
ta undersökta marknaderna/länderna. 
Detta oavsett om det är privata betalare, 
som försäkringsbolag, eller statliga el-
ler andra regionala organisationer, som 
landsting i Sverige. 

För att lyckas med en lansering av en 
ny produkt räcker det inte att som tidi-

Tommy STåhl
senior strategic consultant, ImS health

tstahl@se.imshealth.com

”Skillnaden mellan 
en säkrad kommer-
siell framgång och 
en medelmåttighet 
ligger i ett gemensamt 
arbete med de beta-
lande organisationer-
na på både lokal och 
nationell nivå”
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Ny indikation = nylansering

Figur 3. På det onkologiska 
området finns det en möjlig-
het att sexmånadersfönstret 
vid lansering återkommer vid 
varje ny indikation.

gare få den godkänd på en marknad el-
ler i ett land och därefter genomföra så 
många besök som möjligt med så många 
läkemedelsrepresentanter som möjligt. 
Denna tid är förbi. För att lyckas i fram-
tiden krävs ett helt nytt sätt att jobba för 
läkemedelsföretagen. Framförallt måste 
man anpassa sina marknadsförings- och 
försäljningsinsatser till hur varje mark-
nad eller land styr sin sjukvård ekono-
miskt. 

Å andra sidan, den kommersiella 
framgången för nya produkter verkar 
vara förutbestämd sedan starten och sex 
månader efter lanseringen. Detta inne-
bär oundvikligen att skillnaden mellan 
en säkrad kommersiell framgång och en 
medelmåttighet ligger i ett gemensamt 
arbete med de betalande organisatio-
nerna på både lokal och nationell nivå. 
De företag som visade de mest fram-
gångsrika lanseringarna på marknaden 
under 90-talet investerade stora summor 
på försäljningsstrategier riktade till för-
skrivare. Men i dag verkar det som att 
framgången för nya lanseringar kommer 
att bero på effektiva marknads- och för-
säljningsstrategier riktade till betalande 
organisationer, utan att förlora anseende 
varken hos patienten eller förskrivaren.

marknadsföring
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Det pratas mycket om att: ”Du 
som medarbetare måste ta mer 
ansvar...”, inte minst i tuffare 

tider. Men vad är ansvar, egentligen? 
Och hur hänger det ihop med befogen-
het, eller är det samma sak? Jag hävdar 
att ansvar är något du känner och befo-
genhet något du har. 

Ansvarsfull är något du är och att ut-
öva ditt ansvar är en fråga om att utö-
va din makt under förutsättning att du 
också har tillhörande befogenhet. An-
svar utan befogenhet gör dig maktlös. 
Ledarskap kommer då att handla om att 
ge ifrån sig makt, vilket inte alltid visar 
sig vara lätt. 

För mig hänger ansvar och makt ock-
så starkt samman med tillit. Och alla 
tre delarna – ansvar, makt, tillit – be-
höver finnas för bästa resultat och mål-
uppfyllelse. 

För att kunna ta ansvar krävs också 
att du har information. Utan informa-
tion kan du inte ta ansvar, med infor-
mation kan du inte undgå att ta ansvar. 
Och det är allas skyldighet att ta reda 
på den information man behöver för att 
kunna göra ett gott jobb. 

Frihet under ansvar
Ansvar är att ha makt. Ger du någon 
ansvar, släpp då också kontrollen och 
ge denne i stället frihet. För att det ska 
fungera optimalt behöver du också klar-
göra nuläge och mål, samt inom vilka 
ramar som ansvaret sträcker sig. Frihet 
under ansvar har du säkert också hört 
talas om. Det är ett mantra som man 
redan som barn får höra: ”Du har frihet 
under ansvar.” 

Men hur duktiga är vi då egentligen 
på att ge detta; som föräldrar, ledare el-
ler som medmänniskor? Och hur mycket 
frihet får personen ifråga innan du är på 
plats och kontrollerar att det blir gjort 
så som du vill? Ansvar ges men mak-
ten stannar hos chefen. Här krävs det 
skärpning. 

I tuffare tider finns det dessutom en 
tendens att man håller ännu hårdare i 
sin makt och därtill hörande kontroll. 
Chefens fingrar är med i alla syltburkar. 
Vad händer då med motivation, delak-
tighet och resultat?

Inneboende i alla människor finns en 
ådra av att vilja ”ha rätt”, ”ha kontrollen” 
och ”ha makt”. Kanske är det behovet av 

att vara ”någon” som visar sig. Behovet 
av att vara signifikant. 

När vi som föräldrar exempelvis säger 
till våra barn att göra saker och det ska 
göras nu med en gång, är det för att det 
alltid är bäst för barnet, som gärna dröjer 
en stund i nuet innan man agerar? Eller 
är det så att du själv vill att det ska hän-
da, nu, för din egen skull? Och när det 
inte händer upprepar du uppmaningen, 
denna gång kanske med tillägget: ”Du 
lyssnar aldrig på vad jag säger...”. Din 
egen frustration tas ut över ditt barn. Du 
utövar helt enkelt din makt!

Och på samma sätt är det i ditt le-
darskap. Genom att säga vad andra ska 
göra tar du ifrån dem ansvaret och också 
makten. Genom att sedan kontrollera att 
det blir gjort, kanske till och med på det 
sätt som du själv skulle ha gjort arbetet, 
minskar du tilliten i relationen. Ansva-
ret tas ifrån medarbetaren. Kvalitet och 
prestation sjunker. Den egna kontrollen 
över processen minskar och därmed ock-
så motivationen. 

Genom ett felsteg, troligen ofta upp-
repat, får du sämre kvalitet, prestation 
och motivation. Och det var just detta 

      Så coachar du till framgång

Ge makten till        medarbetarna!

ledarskap

Ansvar, makt och tillit är tre nyckelord i ett gott ledarskap. Men det är vad du lägger in i orden som 
avgör om du är en god ledare. En bra coachande ledare visar tillit och överlämnar makten och ansvaret 
på ett sådant sätt att medarbetaren växer. På så sätt får han även tillit tillbaka. Ledarskapskonsulten 
Kenth Åkerman, Relationsbyggarna, ger dig tips på hur du ska gå till väga.
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      Så coachar du till framgång

Ge makten till        medarbetarna!
som du ville ha mer utav! Hur medve-
ten är du över vilka konsekvenser ditt 
beteende får? Vilken förebild är du som 
ledare och medarbetare? Lever du ditt 
budskap och står du för det du säger?

Coachning = mod att ha tillit
Coachning och coachande ledarskap är 
inte bara en trend utan något som är 
här för att stanna. Coachning eller inte 
coachning är en fråga om makt. Eller 
snarare hur du överlämnar makten och 
får andra att växa i sina roller. Rädsla 
eller skepticismen mot coachande ledar-
skap tror jag ligger en hel del i just detta, 
bristen på mod att släppa ifrån sig mak-
ten och bristande tillit till andra män-
niskors förmåga. 

Coachning handlar inte om att bara 
vara snäll, lite småflummig, ställa någ-
ra öppna frågor och likt en ”velourchef” 
gulla med medarbetarna för att de ska 
göra sitt jobb, vilket en del vill göra gäl-
lande. Coachning är ett förhållningssätt 
som inte går att fejka och som skapar 
kraft i alla organisationer och indivi-
der. 

Du måste tro på potentialen hos med-
arbetarna och deras förmåga att själva 
lösa problem. Som ledare måste du tro 
på att drivkraften finns i alla, det är bara 
elden som för tillfället falnat. Den lilla 
gnistan finns och behöver bara tändas. 
Hur lång tid det tar att skapa tillit hos 
sina medarbetare är snarare en fråga om 
hur lång tid man inte känt tillit. För att 
bli framgångsrik i din coachning krävs 
tillit.

Det måste finnas en tillit till dig som 
ledare, coach och chef och ditt förhåll-
ningssätt. Anar medarbetarna några 
som helst baktankar mister du förtro-
endet och alla dina inlärda frågetekni-
ker, feedbackmodeller och andra verktyg 
faller pladask. Lek inte misstroendeleken 
med medarbetarna genom att först skapa 
förtroende och sedan sätta upp övervak-
ningskameror i personalutrymmena. El-
ler att kräva av kvalificerade medarbe-
tare med stor frihet att senare ”bevisa” 
att de har arbetat den övertid som rap-
porterats, eller att ifrågasätta om den va-
rit beordrad. 

Tillit krävs för att du ska kunna ta 
ansvar. Tillit behövs när du själv inte kan 

”Ge ansvar, släpp kontrollen 
och ge ifrån dig makten.”

”A good leader inspires 
people to have confiden-
ce in their leader. A gre-
at leader inspires people to 
have confidence in them-
selves.”

”Om du misstror en män-
niska – anställ henne inte. 
Om du anställer en männis-
ka, misstro henne inte.” 
Kinesiskt ordspråk

”Den bästa måttstocken 
för en persons makt och 
mognad är, enligt min upp-
fattning, hans förmåga att 
ta ansvar.” 
Anthony Robbins

”Du känner igen en stor 
människa på hans sätt att 
behandla små människor.”
Thomas Carlyle
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vara på plats. Du måste lita på andra och 
är utlämnad till deras uppfattning om 
verkligheten, deras arbetssätt och sätt att 
lösa problem. Tillit är något som funkar 
bäst då den är ömsesidig. 

Har du inget förtroende i den som ger 
dig ansvaret känner du dig troligen lite 
vilsen; får jag, får jag inte? Och om jag 
får; vad får jag göra? Förtroende är inte 
fakta, förtroende är en känsla och måste 
förtjänas. Och när den känslan går förlo-
rad tappar du sannolikt även det viktiga 
förtroendet, även om din arbetsbeskriv-
ning eller roll säger annat. 

Jag har till och med mött chefer på 
hög nivå som tappat förtroendet för sina 
chefer och därmed också mist glädjen 
och motivationen i jobbet. Tid och kraft 
ägnas då i stället åt vad som är fel, hur 
det kommer sig att chefen inte har för-
troende för dig som medarbetare. 

Detta föranleder att man måste jobba 
med öppenhet, ärlighet och tydlighet i 
ledarskapet.

Tillit genom ärliga relationer
Att ta ansvar innebär slutligen en plikt 
att se till att handlingen blir utförd. 
Men känner du inte tillit till personen 
eller till uppgiften blir säkert resultatet 
därefter. Kanske känner du dig till och 
med maktlös inför det jobb som åligger 
dig. Ge ansvar, släpp kontrollen och ge 
ifrån dig makten. Det är endast genom 
ärliga relationer som tillit uppstår. Har 
du förtroende får du medarbetare som 
tar ansvar. 

Människor har nästan alltid egna idé-
er, alternativ och förslag på lösningar på 
hur man vill göra. Och du behöver inte 
vara rädd för att makten används fel-
aktigt. Dessutom finns det många sätt 
att nå till samma resultat. Coachning 
utan att det leder till handling är ingen 
coachning. 

Det är agerandet, görandet, som leder 
vidare från nuläget till önskeläget. Vill 
du nå fortare fram till målet? Klargör 
målet, ge ansvar och se hur saker bara 
händer. Men för detta krävs det mod och 
då kanske det är lättare att chefa på som 
vanligt…

ledarskap

Kenth ÅKerman
certifierad nLP trainer och hnLP Coach

Två reflektionsövningar som passar på temat

Bli en BäTTre ledare 

nio frågor att reflektera över

Hur gör de framgångsrika ledarna? Vilka förebilder har du i ditt ledarskap? 
Kombinerar du dessa frågor får du följande övning. Tänk på tre ledare du kän-
ner till (och ser upp till). De kan vara inom vilket område/bransch som helst, 
inte nödvändigt inom arbetslivet. De kan till och med vara påhittade. Reflektera 
och skriv ned:

1. Vad har de för framträdande egenskaper?

2. Vad utmärker dem som ledare?

3. Finns det något i deras kroppsspråk, röst eller orden de                                               
    använder som utmärker deras ledaregenskaper?

4. Vilka förmågor har de?

5. Vilka reaktioner får de från andra?

6. Vilka värderingar (vad är viktigt) företräder de? 

7. Vilka av deras egenskaper skulle du vilja ha?

8. Hur skulle det vara att få samma slags reaktioner från 
    andra som de ledare du valt att modellera?

9. Vad skulle du behöva göra annorlunda?

Fler tips och verktyg – www.coachtipset.se

enkel självreflekTion

Tillit – hur skapas den?

Den engelska ordet truth (sanning) har samma ursprung som ordet trust (tillit) 
men tillit är inte en objektiv sanning. Anta att en person säger till dig att ett visst 
arbetslag är långsamt eller kanske att solen skiner. Frågan om tillit handlar då 
inte om själva arbetslaget eller vädret, utan om du kan tro och lita på personen. 
Om du inte själv kan observera arbetslaget eller själv kan se ut för att kolla vädret 
måste du bestämma dig på grundval om vilken person som är mest trovärdig. 
Vi behöver tillit när vi inte själva kan se vad som händer.
Tänk på någon du litar på:

• Hur bestämde du dig för att lita på personen?

• Vad gjorde han/hon, eller vad gjorde han/hon inte?

• Vilka bevis ville du ha innan du litade på honom/henne?

• Hur lång tid tog det innan du litade på personen?

Tänk på någon som du inte litar på:

• Hur bestämde du dig för att inte lita på personen?

• Vad gjorde han/hon, eller vad gjorde han/hon inte?

• Vilka bevis ville du ha innan du visste att du inte kunde 
  lita på honom/henne?

• Hur lång tid tog det innan du bestämde dig för att inte lita på personen?

  Fler tips och verktyg – www.coachtipset.se



Donna Vetter, internationellt ledande föreläsare 
inom digital marknadsföring, gästade Blueskate 
nyligen och berättade om hur de digitala kanalerna 
kan maximera försäljningen. Genom färska exempel 
från USA tog Donna upp vilka möjligheter Web 2.0, 
e-detailing, closed loop marketing och sociala 
medier kan ge.

Vill du se presentationen i efterhand? Gå in på 
blueskate.se och registrera dig för att kunna se 
den fi lmade presentationen online.

Missade du 
årets viktigaste 

föreläsning?

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

Digital Communication
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strategiska 
marknads-
planering!

marknadsföring

Vid den här tiden på året brukar den strategiska planeringspe-
rioden pågå för fullt i de flesta företag. Ofta ända in på hösten. 
Varför är den strategiska planeringen viktig? Vad är alternativet? 
Kan den utdragna processen göras bättre? Kjell Legernaes, stra-
tegikonsult, Stradvise, har en omfattande erfarenhet av strategisk 
marknadsplanering. Denna artikel riktar sig till alla som på något 
sätt involveras i den strategiska planeringen och som behöver en 
övergripande förståelse för processen för att få ut mer av den.

Få ut mer av din 

Har den strategiska planering-
en blivit något av slentrian? 
Har ni inte tittat på planen 

ni lämnade in för snart ett år sedan? Är 
det svårt att motivera sig själv och med-
arbetarna till att ägna tillräckligt med 
tid för de strategiska planerna? Brottas 
du med att bemöta kommentarer som 
”Vi har inte tid att göra någon grund-
lig marknadsplan i år. Kunderna får gå 
före.”, ”Det är ingen idé att lägga ner så 
mycket tid på strategisk planering, ef-
tersom det enda vi säkert kan säga om 
framtiden är att våra planer och progno-
ser inte kommer att stämma.” och ”Det 
är bara för våra höga chefers skull vi gör 
det!”.

Kontra då snusförnuftigt med det be-
vingade uttrycket: ”If you fail to plan, 
you plan to fail”!

planering en nödvändighet
Visst, det är ofta så att planeringscykeln 
kommer olägligt. Förra årets plan har i 
stort sett nyss sjösatts och det är hög ak-

tivitet ute hos kunderna. Vem känner då 
för att tänka på nästa år? Redan nu? Det 
är inte så svårt att känna sympati med 
dem som tycker att den strategiska pla-
neringen kan orsaka lite för mycket in-
ternt fokus och att processen är lite väl 
omständlig. 

I många företag är organisationerna 
väldigt slimmade och varje timma lagd 
på företagsinterna möten är en förlorad 
timma ute hos kunderna. Avvägningen 
mellan internt och externt fokus eller 
mellan långsiktigt och kortsiktigt fo-
kus är aldrig lätt att hantera. 

Men det ena behöver inte utesluta 
det andra. Det finns kortsiktiga effek-
tivitetsvinster att göra i den strategis-
ka planeringscykeln och en väl utförd 
planering kan medföra både tidsmäs-
siga och ekonomiska vinster i det längre 
perspektivet. Jag är övertygad om att ut-
fallet av den strategiska planeringen blir 
bättre om fler blir involverade i proces-
sen och om den avsatta tiden används 
bättre. Dessutom går det att göra den 
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strategiska 
marknads-
planering!

strategiska planeringen mera lustfylld 
och engagerande. 

syften med planeringen
Ett viktigt syfte med den strategiska pla-
neringen är att skapa ett underlag för 
prioriteringar och fördelning av budget. 
I många företag förekommer en intern 
kamp om resurser mellan olika produkt-
portföljer eller avdelningar och funktio-
ner. Det gäller då att kunna argumen-
tera väl och att bygga upp en trovärdig 
logik till varför de resurser man äskar 
också ska tilldelas. Ju sämre underlag 
desto svårare för företagsledningar att 
sätta av de resurser som de produkt- el-
ler funktionsansvariga säger sig behöva 
för att lyckas. 

De antaganden som görs om till ex-
empel tillväxtpotential på marknaden 
behöver vara väl grundade i marknads-
undersökningar och inte bara vara base-
rade på önsketänkande eller gissningar. 
Beslutsfattandet handlar inte sällan om 
en avvägning mellan att göra skattning-
ar mellan tummen och pekfingret och 
att använda hjärnan och logik. En kom-
bination är ofta bra eftersom det faktiskt 
går att överanalysera också.

Ett annat viktigt syfte med den stra-
tegiska planeringen, utöver att skapa 
underlag för resursoptimering, är själva 
processen som sådan. Det ger ett tillfälle 
för teammedlemmar med olika funktio-
ner och uppgifter att prata sig samman 

”Ett viktigt syfte med 
den strategiska 
planeringen är att 
skapa ett underlag 
för prioriteringar 
och fördelning av 
budget.”
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marknadsföring

och skapa en gemensam syn på de egna 
förutsättningarna för framgång och om 
förhållandena på marknaden och dess 
omvärld. 

Skapandet av denna samsyn upplevs 
av många involverade som den viktigas-
te effekten av en väl utförd planerings-
process. Om alla representanter för olika 
stabs- eller specialistfunktioner har en 
samsyn på företagets eller produktport-
följernas utmaningar och möjligheter 
skapas en energi och delaktighet som 
kommer att spara tid och undvika frus-
tration ända tills nästa planeringscykel 
påbörjas. 

Om det inte råder några tveksamheter 
om vilka aktiviteter och stödfunktioner 
som är prioriterade och om vilka de över-
gripande målen är kan tid till onödiga 
konflikter och interna dragkamper vid 
implementeringen av planerna kraftigt 
minskas. 

Processerna i planeringen
I många företag inleds den strategiska 
planeringscykeln tidigt på året. Då har 
precis den plan som gjordes året före bör-
jat att gälla. Detta kan upplevas lite för-
virrande. I de stora globala företagen in-
leds planeringen med instruktioner från 
koncernhuvudkontoret till de olika geo-
grafiska regionerna (exempelvis Europa, 
Asien). Från regionerna förs instruktio-
nerna vidare till respektive landsorgani-
sation. 

I det nationella bolaget brukar den 
strategiska planeringen börja under sen-
våren och pågå fram till semestern då en 
preliminär plan skickas in till den regio-
nala organisationen. Där sammanställs 
de nationella planerna till en regionplan 
innan de skickas vidare till huvudkon-
toret. Oftast återkommer det regionala 
kontoret till länderna med komplette-
rande instruktioner och krav på anpass-
ningar i försäljnings- och kostnadsbud-
getarna. ”Höj era försäljningsprognoser 
och reducera er kostnadsmassa”, är inte 
ett ovanligt budskap! 

Det kan gå flera turer fram och till-
baka innan siffrorna och strategierna 
slutligen spikas en bit in på senhösten. 
Det är då produkt- och portföljansva-
riga äntligen får veta vilka resurser de 
kan räkna med under det kommande 
året och vilket försäljningsmål som ska 
gälla. De som ansvarar för produkterna 
har ofta, parallellt med den nationella 

fördelar sin arbetstid på företagets samt-
liga produkter. 

Det är min erfarenhet att den stra-
tegiska planeringen är ett utmärkt till-
fälle för att skapa ökad förståelse och 
samsyn mellan företagets olika funktio-
ner. Samsyn gör att alla som bidrar med 
olika delar i planeringsprocessen får en 
känsla för helheten, vilket kan spara tid 
och minska risken för konflikter om re-
sursfördelning och prioriteringar under 
resten av året. Nedan ges några tips på 
hur arbetet med den strategiska mark-
nadsplaneringen kan skapa lust och en-

De olika turerna kring den strategiska 
marknadsplaneringen.

planeringen, haft en egen korrespondens 
med de regionalt marknadsansvariga el-
ler med huvudkontorets marknadsorga-
nisation. 

I mindre företag brukar planerings-
processen inte vara lika omfattande med 
lika många turer fram och tillbaka. I fle-
ra företag genomfördes för tiotalet år se-
dan den beskrivna planeringsprocessen 
inte årligen utan kanske vart tredje år i 
stället. Då kunde det räcka med årliga 
produktplaner men under senare år ge-
nomför nog de flesta företag en tämligen 
omfattande planering varje år. De omfat-

tande och delvis hastiga omvärldsföränd-
ringarna under senare år har ökat kraven 
på att regelbundet utvärdera och justera 
sina planer (se figur).

Tips för ökat engagemang
Marknadsföring och försäljning av lä-
kemedel är en komplex process som in-
begriper många olika funktioner. Kli-
niska prövningar, registreringsansök-
ningar, prisförhandlingar, säljkampan-
jer, PR- och lobbyaktiviteter med mera 
som utförs utifrån ett produktperspektiv 
behöver samordnas för att nå önskade ef-
fekter på marknaden. Varje delaktivitet 
är viktig för produktens framgång. 

Ofta agerar den strategiskt ansvariga 
”spindeln i nätet”, som ska samordna re-
sursinsatserna. Kring varje produktplan 
bildas i det närmaste virtuella team där 
de som arbetar heltid med någon eller 
några produkter (till exempel produkt-
chefer) inhämtar uppgifter från specia-
liserade medarbetare med en bestämd 
funktion (till exempel registreringsan-
svarig eller medicinsk rådgivare), som 

ergi bland teammedlemmarna – trots att 
planeringsperioden kommer lika olägligt 
varje år.

Ha god framförhållning 
och koncentrera arbetet tidsmässigt. Pla-
neringsprocessen återkommer varje år 
lika säkert som amen i kyrkan. Det går 
därför att sätta av tid långt i förväg, även 
om inte några instruktioner uppifrån om 
exakta datum har kommit. Jag har väl-
digt positiva erfarenheter av att göra den 
strategiska planeringen kort och inten-
siv. Bjud in dina teammedlemmar för 
minst en hel dags arbete tillsammans i 
seminarieform.  

Samla teamet utanför 
kontoret 
och skapa en involverande miljö. Krea-
tiva möten som kräver koncentration och 
”härvaro” bör hållas på annan plats än 
kontoret där telefoner ringer och inbox-
ar ständigt plingar. Visst kan det vara 
enklare att få alla i teamet att delta, åt-
minstone fysiskt, om planeringssemina-

Lång erfarenhet 
och branschfokus 

gör Pharma Search AB 
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riet hålls på kontoret men priset är of-
tast ett lägre engagemang. Jag föreslår 
en extern kursgård med en trevlig kväll 
och övernattning som avrundning och 
belöning för ett intensivt arbete. Se på 
planeringsprocessen som en teambuil-
dingaktivitet, helt enkelt. 

Bjud in rätt personer. 
Om du ansvarar för en produkt med 
en levande produktlivscykel bör du ha 
med deltagare som representerar kliniska 
prövningar, registreringsansökningar och 
hälsoekonomi. Om produkten upptar en 
signifikant andel av landstingens hälso- 
och sjukvårdsbudget bör du förstås in-
volvera någon kollega som kan mycket 
om politik, olika myndigheter, vårdre-
former och så vidare. Är produkten el-
ler sjukdomsområdet väldigt publikt bör 
förstås medarbetare som ansvarar för PR 
och media och webb involveras. 
Det kan bli rätt många som bör delta i 
planeringsseminariet och det gäller att 
använda deltagarnas tid på ett effektivt 
sätt.

Dela ut uppgifter i förväg.
Om du delar ut uppgifter i förväg till 
deltagarna och ger dem varsin egen 
agendapunkt vid seminariet kommer 
du att skapa ett högt engagemang. Var 
inte rädd för att ställa krav på ett aktivt 
deltagande och att utnyttja kollegornas 
specifika kompetenser. Kollegan som är 
väldigt insatt i olika vårdreformer kan 
ombes att göra en analys av reformernas 
konsekvenser för det aktuella produkt-
området redan i förväg. En medicinsk 
rådgivare är kanske rätt person att göra 
en beskrivning av hur patientflödet och 
behandlingsmönstret ser ut vid den el-
ler de sjukdomar läkemedlen är avsedda 
för. 
Ta in extern inspiration. 
Om utmaningarna på marknaden inte 
har förändrats särskilt mycket sedan fö-
regående plan och produkten befinner 
sig i ett moget skede i produktlivscy-
keln, kan det vara bra att bjuda in någon 
extern person för att skapa engagemang 
och stimulera till nytänkande. Det kan 
vara en person från sjukvården som är 

”Den strategiska 
planeringen är ett 
utmärkt tillfälle för 
att skapa ökad för-
ståelse och samsyn 
mellan företagets 
olika funktioner.”

Lång erfarenhet 
och branschfokus 

gör Pharma Search AB 
till en framgångsrik 

samarbetspartner 
vid rekrytering till 

och inom Life Science.

Vasagatan 36, 111 20 Stockholm   info@pharmasearch.se   www.pharmasearch.se

Vi hjälper dig snabbt och  
effektivt att hitta den 
person ditt företag 
behöver!

Rekrytering till och inom Life Science

Pharma Industry  5/16/08  2:50 PM  Sida 1



28   pharma industry nr 3 –09

förtrogen med sjukdomsområdet eller 
varför inte någon som har personlig er-
farenhet av sjukdomen. 

Det kan också vara stimulerande att 
bjuda in någon som kan ge ett relevant 
perspektiv från något helt annat område 
än hälso- och sjukvård. Om er produkt 
är trea eller fyra på marknaden och ni 
satsar på att bli marknadsledare kan det 
vara lärorikt att hämta erfarenheter från 
någon lagsport till exempel. 

Det kan också vara en god idé att ar-
rangera ett ”business wargame” (se Pi nr 
2/09).

Begär att bli utmanade. 
När ni känner er nöjda med er plan och 
har satt samman ett bra dokument bör 
ni be någon som inte varit med, att läsa 
igenom planen och utmana den. Finns 
det några svaga punkter som ni blivit för 
hemmablinda för att se? Finns det några 
möjligheter som ni inte exploaterar fullt 
ut? Det behöver inte vara en chef som 
utmanar planen. Varför inte en kollega 
från ett annat produktområde eller nå-
gon annan klok person?

• Följ upp planen och håll den vid liv! 
En vanlig klyscha i planeringssamman-
hang är att ”planen är ett levande doku-
ment”. Med det brukar avses att den är 
en ögonblicksbild som behöver revide-
ras med jämna mellanrum. Tyvärr är det 
nog ofta så att planen, när den är färdig, 
läggs åt sidan och tas fram först nästa år 
igen. Brister i uppföljningen beror ofta 
på brister i ledarskapet eller i organisa-
tionens styrinstrument. 

Men som planeringsansvarig har du 
själv goda möjligheter att se till att pla-
nen följs upp och hålls vid liv.  Bestäm 
redan i förväg vid vilka tillfällen ni ska 
utvärdera den. Ett första tillfälle är för-
stås när resursfördelningen har spikats. 
Ett nästa tillfälle kan vara när ni är inne 
i första kvartalet på den nya planen. 

Till sist: några fallgropar
Det finns förstås väldigt mycket mer 
att säga om strategisk planering och 
det finns många förbättringsområden. 
Ta till exempel hur vanligt det är att vi 
inte följer upp och mäter hur effektiva de 
olika marknadsföringsinsatserna är. Det 
finns metoder för att mäta return on in-
vestment (ROI), men ändå görs det inte 
i någon större utsträckning. 

Nu var inte syftet med denna artikel 
att ge uttömmande beskrivning av den 
strategiska planeringsprocessens alla del-
moment. Snarare har jag försökt ge alla 
de kollegor som involveras i planeringen 
och som bidrar med sina olika delar till 
helheten en övergripande förståelse. Ju 
fler som har helhetsperspektivet, desto 
bättre resultat och desto roligare att delta 
i processen. 

Avslutningsvis vill jag peka på någ-
ra av de fallgropar som finns i samband 
med den strategiska marknadsplane-
ringen:

Klipp och klistra. 
En vanlig brist med planering är när för-
ra årets plan tillåts begränsa kreativite-
ten. Marknaden och dess omvärld för-
ändras väldigt mycket på ett år. Om du 
bara klipper och klistrar hela avsnitt från 
den gamla planen, riskerar du missa att 
väga in marknadens dynamik. Fort och 
fel, helt enkelt. 

Bristande analys. 
Det är viktigt att samla in tillräckligt 
med information om marknadens olika 
aktörer och vilka faktorer som påverkar 
dem. Görs inte detta och slutsatser dras 
som är baserade på gissningar och tro-
ende, riskerar planen att bli svag och 
kommer inte att klara av att utmanas. 
Marknadsundersökningar som är mer än 
ett år gamla kan fortfarande vara hygg-
ligt tillförlitliga men du bör kanske vara 
försiktig med att dra alltför långtgående 
slutsatser från dem. 

En-mans-jobb. 
Det kan kanske vara frestande att sät-
ta sig med hela plandokumentet på den 
egna kammaren och få jobbet undan-
stökat. Det kanske sparar tid för stun-
den men risken är stor att engagemang-
et från teamet blir lågt och att du blir 
ganska ensam i den interna kampen om 
resurser i organisationen. Dessutom är 
det tveklöst så att flera hjärnor tänker 
bättre än en!

Slav under mallen. 
När en och samma mall används för 
samtliga produktområden kan det ib-
land bli problem när verkligheten ska 
anpassas till mallen. Kanske inte din 
produkts specifika utmaningar och möj-
ligheter går att beskriva i mallen? För-
sök då att tänka utanför boxen och våga 
avvika från mallen. Var lite busig och 
skapa en alternativ tabell eller en bilaga 
som bättre beskriver verkligheten. 
Så länge du är säker på din sak och vet 
vad du gör bör ingen bli allt för upp-
rörd!

Bristande mätbarhet och 
uppföljning. 
Om du sätter upp mål i planen som inte 
går att mäta blir det väldigt svårt att ut-
värdera resultaten. Det är inte alla mål 
som går att specificera i kronor. Ta till 
exempel målet att ”öka nyförskrivning-
en av produkten”. För att målet ska vara 
meningsfullt behöver du först veta hur 
den aktuella nyförskrivningen ser ut så 
att du kan mäta den efteråt. Även om 
inte alla patienter får en startförpack-
ning förskriven första gången kan det 
kanske ändå vara ett tillräckligt bra 
sätt att följa nyförskrivningen genom 
att mäta försäljningsutvecklingen på de 
små förpackningarna. 

Lycka till med den strategiska mark-
nadsplaneringen! 

Kjell legernaes
strategikonsult, stradvise

”Ju fler som 
har helhets-
perspektivet, desto 
bättre resultat och 
desto roligare att 
delta i processen.”

marknadsföring
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I slutet av 1990-talet var 
det den nya ekonomin 
som revolutionerade värl-

den. Internet gjorde det enkelt att sälja 
till människor och ju fler man visade att 
man kunde sälja till, desto mer var fö-
retaget värt – oavsett om någon köpte 
något. Företag som Framfab och Cell 
dödförklarade den gamla ekonomin och 
endast gamla trötta stofiler stod för åsik-
ten att företag måste tjäna pengar för 
att vara värda något. Men det stod snart 
klart att även den nya ekonomin trots 
allt levde på den gamla ekonomins vill-
kor. Och följaktligen upplöstes den nya 

ekonomin i ett moln av konkurser och 
kollapsade börskurser. 

Nyligen ringde en kund till Hill& 
Knowlton och hade panik. De hade lå-
tit webbyrån bygga en liten kampanjsajt 
för att driva opinion kring en viss fråga, 
men hade inte lagt in några interaktiva 
frågor eller kopplingar till sociala me-
dier vilket hon nu hade hört att man 
måste göra. Hon är inte ensam. Varje 
vecka får vi frågor från kunder som sett 
presentationer som visar att man måste 
”twittra”, det vill säga skriva korta med-
delanden till alla sina fans på Twitter, för 
att de ska tro att man finns. I dag mis-

sionerar ett antal glada digitala strateger 
om hur kommunikationens villkor för-
ändrats. Dessa specialister skojar också 
gärna om att de stora nätverksbyråernas 
insatser när det gäller sociala medier är 
som att se föräldrar bugga på barnens 
skolfest. Outhärdligt pinsamt!

Mikrobloggandets supernova
Men låt oss titta på vad det egentligen 
handlar om. Det finns många fördomar 
mot mikrobloggar som Twitter, som att 
det mesta av det som sägs där är non-
sens. Att det mest handlar om en bunt 
egocentriska människor som berättar att 

Jag har plockat blommor idag

Pinsamt möte i morse....

Har just avnjutit en 
god lunch med en vän

Mycket att göra på jobbet

Har nån en cykel att sälja?
Gärna en röd

Sitter på tåget till GBG,
fort går det i kurvorna

Åker till Paris o morgon!

Oj, vilken helg det var...

Kolla Tv 4 i kväll 

debatt

Dr Twitter’s 
mirakelmedicin
Det finns en helt ny värld där ute. En värld där masskommunikation enligt klassisk modell med 
avsändare, kanal och mottagare ersatts med nymodigheten ”sociala medier”. Med korta, snabba upp-
dateringar genom till exempel mikrobloggen Twitter bygger och underhåller vi nu relationer med våra 
kunder. Fast vi kallar dem inte kunder utan vänner eller fans. Och när kunder blir vänner köper de 
mer av oss, hävdar de ”digitala strategerna”. Men det finns all anledning att vara misstänksam mot 
Dr Twitters mirakelmedicin, menar Robert Almqvist, ansvarig för digital kommunikation på kommuni-
kationsbyrån Hill&Knowlton i Stockholm.
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bussen är försenad, vem de ska äta lunch 
med eller delar med sig av en fin tanke 
de just tänkte. Och det stämmer gan-
ska bra. Författaren Sigge Eklund ska 
ha jämfört en dag på Twitter med en 
dag på ungdomsgården, där man sitter 
och har tråkigt i väntan på att någon 
ska flippa ut och göra något helgalet. 
Tänk Heta Linjen om du var tonåring på 
1980-talet (när ett fel i Televerkets växlar 
gjorde att ett obegränsat antal männis-
kor kostnadsfritt kunde ringa in till vissa 
oanvända nummer i telefonväxlarna och 
prata med varandra).

De hårdtwittrande digitalevangelis-
terna inom sociala medier har förkastat 
den världsbild som tills nyligen gällde 
för att vara sann. TV, magasin, tidning-
ar, reklam, DM/TM – i ett slag blev allt 
värdelöst och utan effekt. Läste nyligen 
att hemsidan var död och ute som kom-
munikationsverktyg. Men jag tror att 
det kan ha kommit från samma män-
niskor som för några år sedan sade att 
om man inte fanns i den virtuella värl-
den Second Life skulle man snabbt bli 
bortglömd.

I dag är det Second Life som är bort-
glömt. Inte så konstigt att företag är råd-
villa.

Hemsidan är fortfarande bland det 
viktigaste en organisation har. Det är 
fönstret mot världen och den hemvist 
som alla digitala kommunikationsvä-
gar och sociala medier till syvende og 
sidst leder till. Här visar du upp vem du 
är, berättar om vad du gör och hur man 
ska kunna komma i kontakt med dig på 
olika sätt. Och det är en styvmoderligt 
behandlad resurs. 

Med en begränsad kommunikations-
budget finns det ingen bättre plats att 
börja med än hemsidan. Trots det lämnar 
många större företags hemsidor mycket i 
övrigt att önska när det gäller ergonomi, 
interaktivitet och ofta till och med kva-
liteten på texter och bilder.

De som anammat den nya tekniken 
använder i dag mikrobloggar, Facebook 
och andra verktyg som ett sätt att pum-
pa mängder av överflödig information 
till redan överladdade mottagare. Den 
strida informationsströmmen som vi ti-
digare hade svårt att hantera har nu bli-
vit ett veritabelt vattenfall. Så mycket att 
Nova Spivack, vd för Twine.com, säger 
att under de kommande två åren kom-
mer Twitter att fyllas med så mycket 

RobeRt Almqvist
ansvarig för digital kommunikation 

på kommunikationsbyrån 
Hill&Knowlton, stockholm

robert.almqvist@hillandknowlton.com

information, spam och brus att det blir 
oanvändbart. 

Det låter knappast som en teknik att 
satsa på inför framtiden.

Besvikelsens dal
Det finns alltid föregångare som ligger 
långt fram i tankarna – så långt fram att 
världen aldrig hinner i kapp. Som tek-
niknörd och early adopter vill jag verk-
ligen inte uppfattas som en trött bakåt-
strävare. Men det är min övertygelse att 
vår bransch översvämmas av lycksökare 
som säljer ”snake oil” till rådvilla före-
tag. Många råkade illa ut på grund av 
den nya ekonomin. Många startade kost-
samma kontor på Second Life. 

För de som kan analysföretaget Gart-
ner Groups ”Gartner hype cycle”, (ett 
sätt att visa hur mogen en teknik är och 
när den kommer att bli lönsam), är vi 
inte långt från besvikelsens dal som in-
träder när den första hysterin har lagt 
sig. När vi, efter några rosenskimrande 
smekmånader, inser teknikens begräns-
ningar. Det är ofta en bra tid att plane-
ra vad vi egentligen ska använda de nya 
möjligheterna till.

Det finns många bra, intelligenta och 
väl avvägda åtgärder som företag och or-
ganisationer behöver göra i dag. Satsa på 
hemsidan, utbilda säljare och personal för 
att göra dem till bra ambassadörer för fö-
retaget, engagera sig i samhällsdebatten 
och se till att allt de säger om företaget 
är samstämt. I stället för att börja med 
att välja vilka sociala medier man ska 

använda måste man återvända till kom-
munikationens kärna: Vilka är kunderna 
och målgrupperna, var finns de, vad vill 
de ha av ett företag eller en organisation, 
vad kan man erbjuda dem. 

Det kan mycket väl hända att en Face-
book-grupp är svaret men låt det bygga 
på en seriös analys, snarare än skräck-
propaganda från ”digitala strateger”. Låt 
ekonomiska resonemang styra, satsa på 
sådant som fungerar och gör att man kan 
tjäna pengar och/eller uppnå kommuni-
kationsmålen. 

Avkastning på investerat kapital blir 
aldrig omodernt och här är det de digi-
tala småskuttarna som buggar på skol-
dansen.
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Lobbying 
– en nödvändig del av 
marknadsmixen
Landstingens ökade kostnadskontroll de senaste tio åren har förändrat läkemedels-
företagens förutsättningar rejält. Den gammeldags konsulenten som möter läkare 
har tvingats omvandla sig till en modern lobbyist som även ska kunna påverka det 
politiska skeendet i samhället. När kunderna förändrar sina organisationer måste 
läkemedelsföretagen hänga med, skriver Carl Fredrik Johansson, public affairs-
konsult på Hill & Knowlton.

pr
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Fler och fler läkemedelsföretag 
anställer personer med politisk 
kompetens, och public affairs-ar-

bete, opinionsbildning och market ac-
cess är numera vanliga uttryck för de-
lar av marknadsföringsarbetet. Så var 
det knappast för några år sedan, och det 
finns de som ser skeptiskt på den här 
utvecklingen och menar att man borde 
fortsätta ”som man alltid har gjort”. Vad 
kan det finnas för affärsnytta i att disku-
tera läkemedel med andra än de som ska 
skriva ut dem? 

Men de som inte är beredda att för-
ändra sig när omgivningen gör det är 
alltid de som faller först. Och i detta fall 
har kunderna skruvat sina organisationer 
radikalt – självklart måste läkemedels-
företagen göra det också.

Kostnadskontroll blev ordet
För drygt tio år sedan insåg staten att 
kostnadsmedvetenheten när det gäller 
läkemedel var orimligt låg ute i lands-
tingen. Läkarnas fria förskrivningsrätt 
kombinerat med statligt betalningsan-
svar gjorde att ingen hade någon egentlig 
möjlighet att påverka hur mycket pengar 
som hälso- och sjukvården använde för 
läkemedel, vilket i sin tur potentiellt 
skulle kunna leda till både slentrianmäs-

sig förskrivning och till en överdriven 
användning av nya läkemedel. Om de 
nya läkemedlens effekt motsvarade kost-
naden visste ingen, eftersom ingen hade 
ansvaret att följa upp kostnadseffektivi-
teten från dessa behandlingar. 

Så kunde det naturligtvis inte fortsät-
ta. Kostnadskontroll blev modeord och 
1998 skapades det första avtalet mellan 
staten och landstingen, där landstingen 

visserligen fick en summa pengar av sta-
ten för läkemedlen, men de fick samti-
digt hela kostnadsansvaret och inga ex-
tra pengar fanns att hämta från staten 
om de skulle ta slut.

En konsekvens av denna förändring 
blev att landstingen blev medvetna om 
det påverkansarbete som läkemedelsfö-

retagen under många år genomfört di-
rekt mot läkarna. Och att det fanns en 
risk att läkarna ibland skrev ut ett dyrare 
läkemedel än nödvändigt på grund av 
denna påverkan.

Om det är sant eller inte spelar inte 
så stor roll, men blotta misstanken gjor-
de att det på mycket kort tid för läke-
medelsindustrin stängdes dörr efter dörr 
inom landstingen. Det blev svårare att 
boka enskilda möten, spontana besök 
accepterades inte, och så vidare. Samti-
digt fick flera läkemedelsbolag kritik för 
vidlyftighet i samband med kongresser, 
av precis samma skäl: landstingen ville 
göra klart att ingen otillbörlig påverkan 
skulle kunna ske.

Landstingen förändrade också sin 
egen organisation, bland annat fick lä-
kemedelskommittéerna en förstärkt roll 
i syfte att beskära läkarnas envälde över 
läkemedelsförskrivningen. De hade tap-
pat förtroendet för hur läkemedelsföreta-
gens affärsmodell fungerade och gjorde 
vad man kunde för att ta tillbaka mak-
ten.

Och när allt detta sker – läkarna tap-
par makt, politikerna tar en större plats, 
det blir svårare att träffa förskrivarna, 
kostnadskontrollen ökar, läkemedelsfö-
retagens affärsmodell misstänkliggörs 

” Förtroendet måste 
återvinnas och det är 
de som en gång tap-
pat förtroendet som 
därför måste påver-
kas.”
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– vore det ju helt galet om inte läkeme-
delsföretagen också ändrade sig.

Vilket är precis det som skett. Företa-
gen anställer public affairs-ansvariga el-
ler lobbyister, vars uppgift är att föra en 
dialog med politiker och politiska tjäns-
temän. Det kan vara personer i lands-
tingen, i läkemedelskommittéer eller i 
hälso- och sjukvårdsstyrelser. Men det 
kan också vara lagstiftare, riksdagsleda-
möter eller partiernas tjänstemän eller 
kanske till och med regeringsföreträdare. 
På alla dessa nivåer tas nu fler beslut än 
förr som påverkar hur läkemedel försäljs 
och används. 

Vilja att delta i debatten
Förtroendet måste återvinnas och det är 
de som en gång tappat förtroendet som 
därför måste påverkas. Och därför kan vi 
nu se betydligt fler bokade möten med 
landstingspolitiker än tidigare. Vi ser 
debattartiklar i rikspress från läkeme-
delsbolag och en helt ny vilja att delta i 
den politiska debatten. Ett exempel på 
det är att företag efter företag under en 
sommarvecka varje år tar med sig sina 
frågor ner till Almedalsveckan (en slags 
politikernas Riksstämma, för den som 
ännu inte varit där) för att på plats möta 
beslutsfattare från riksdag, regering, 
myndigheter och andra viktiga opini-
onsbildare.

Detta skifte innebär också att man i 
många fall tvingas kommunicera min-
dre företags- och produktspecifikt än 

Carl Fredrik Johansson
public affairs-konsult, 

hill & knowlton
Carl.Fredrik.Johansson@

hillandknowlton.com

”Se till att skaffa kunskap om hur 
den formella beslutssituationen ser ut 
i landstingen.”

tidigare. Alltså att diskutera satsningar 
på cancerläkemedel i allmänhet i stäl-
let för just den egna nya produkten, hur 
man ska minska blodfetterna snarare än 
varför just min statin är bäst och så vi-
dare. För vissa tar det emot att föreslå 
förändringar som kanske också gynnar 
en konkurrents produkt, men i längden 
kommer det att vara ett mycket större 
värde i att garantera och öka hela mark-
naden, snarare än bara den egna mark-
nadsandelen.

Men är inte detta något som bara de 
stora företagen kan klara av? Vad ska 
ett mindre läkemedelsföretag göra för 
att inte tappa mark? Ja, det viktigaste 
är att börja förstå hur det faktiskt fung-
erar. Att inte stoppa huvudet i sanden 
och fortsätta som om inget har hänt. 
För visst är det möjligt att sälja läkeme-
del utan att ha en aning om vem det är 
som bestämmer över inköpen, men då 
handlar det mycket mer om tur än om 
skicklighet.

Se alltså till att skaffa kunskap om 
hur den formella beslutssituationen ser 
ut i landstingen (och det är naturligtvis 
inte lika i alla landsting). Hur stor fri-
het har den enskilde läkaren? Hur ser 
läkemedelslistorna ut? Hur kan listorna 
ändras? Vilka sitter i läkemedelskom-
mittén och vilka kompetenser har de? 
Och vilket inflytande har politikerna 
i hälso- och sjukvårdsnämnden? Vilka 
partier styr? Driver de någon aktiv lä-
kemedelspolitik? Vad säger oppositio-
nen – kan de påverka besluten på något 
sätt? Och finns det några nationella reg-
ler som riksdag, regering, socialstyrelsen 
eller någon annan står bakom som har 
betydelse för vår produkt.

Ta reda på vem som beslutar
För alla dessa delar spelar numera mer 
roll för vilket läkemedel som skrivs ut 
än den enskilde läkarens åsikter. Vi vet 
att det inom vissa landsting kvoteras lä-
kemedel – att till exempel högst en viss 
procent av utskrivna statiner får vara av 

en viss sort eller att kanske läkemedels-
kostnaderna inom ett visst terapiområde 
inte får överstiga en viss nivå.

När gammeldags konsulenter mö-
ter läkare som hänvisar till den typen 
av begränsningar blir han först överras-
kad, sen knyter han handen i fickan och 
när han kommer tillbaka till kontoret 
begriper han inte varför hans kollegor 
har så mycket bättre resultat än han har. 
Den moderne kollegan tar i stället reda 
på vem som verkligen fattar besluten, 
tar fram beslutsunderlag direkt anpas-
sade till denne och börjar arbeta för att 
övertyga om att begränsningar av det 
slaget varken är bra för landstinget el-
ler patienterna.

Men den viktigaste frågan är ändå: 
Ger då detta något bidrag till de svarta 
siffrorna? Ja, vem vet. Men det vi kan 
säga säkert är att det företag som har 
ambitionen att vara kvar på marknaden 
om tio år och kanske till och med lansera 
några nya produkter måste begripa vem 
det är som bestämmer om och hur deras 
läkemedel ska användas. 

Läkarna är fortfarande mycket vikti-
ga, men bilden är mycket mer komplex 
nu än den har varit och kommunikation 
med politiker är en helt nödvändig del av 
den framtida marknadsmixen.

pr
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En GPS för den       kemiska rymden

I ”Liftarens guide till galaxen” skriver 
författaren Douglas Adams apropå 
rymdens storlek: 

”Rymden är stor. Ingen skulle kunna tro 
hur ohyggligt vansinnigt stor den är.”

Denna beskrivning av den kosmiska 
rymden stämmer väl in också på den 
kemiska rymden. Till skillnad från den 
kosmiska rymden – som beskrivs med 
tre dimensioner – kan den kemiska rym-
den beskrivas som ett mångdimensio-
nellt koordinatsystem. Varje axel i detta 
system beskriver en fysikalkemisk egen-
skap, såsom storlek eller fettlöslighet, 
som används för att karakterisera och 
därmed också ange position för de ke-

miska strukturer, som i analogi med den 
kosmiska rymdens stjärnor och planeter, 
uppfyller den kemiska rymden. 

Den kemiska rymden inkluderar, per 
definition, alla kemiska molekyler som 
man någonsin skulle kunna tillverka. 
Antalet har uppskattats ligga mellan 
1060 och 10200 om man bara räknar med 
läkemedelslika molekyler. Som en jäm-
förelse har man uppskattat att det to-
tala antalet atomer på jorden uppgår till 
1051, vilket skulle innebära att det inte 
ens finns tillräcklig med atomer för att 
utforska alla möjliga läkemedelslika mo-
lekyler. 

Med tanke på den enorma mängden 
möjliga molekyler och hur lång tid det 
skulle ta att undersöka dem inser man 
att selektion och prioritering av vilka 
kandidater man ska testa och gå vidare 
med är ett mycket viktigt steg i läkeme-
delsutvecklingen. Av erfarenhet vet man 
att det är viktigare vilka molekyler som 
testas än hur många. Det är därför av stor 
vikt att kunna hitta och navigera i den 
kemiska rymden, för att lättare kunna 
identifiera de regioner som rymmer äm-
nen med önskad biologisk aktivitet. 

ChemGPS-NP är ett verktyg för navi-
gering i kemisk rymd, som kan användas 

Hur ska man kunna hitta och navigera i den kemiska rymden, med ett nära oändligt stort antal möj-
liga molekyler? ChemGPS-NP är ett verktyg som identifierar de regioner i den kemiska rymden som 
är intressanta för att exempelvis finna potentiella läkemedelskandidater. Verktyget, som presentera-
des i en avhandling i slutet av mars, har skapats av farmacie doktor Josefin Rosén, institutionen för 
läkemedelskemi, Uppsala biomedicinska centrum, Uppsala universitet. Här beskriver författaren hur 
ChemGPS-NP fungerar. 

forskning
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En GPS för den       kemiska rymden

för effektiv selektion och prioritering av 
potentiella läkemedelskandidater. 

Förenklat koordinatsystem
De metoder och tekniker som används 
inom modern läkemedelsutveckling 
medför att ett stort antal variabler och 
effekter kan beräknas och mätas för stora 
substansbibliotek samtidigt. Följaktligen 
ackumuleras stora mängder svårtolkade 
data. Med hjälp av den kemometriska 
metoden principalkomponentanalys 
(PCA) kan man skapa sig en översikt 
över alla observationer i en datatabell 
och till exempel hitta grupperingar och 
avvikande objekt. 

Tänk dig att man organiserar all data 
i en datatabell där varje rad motsvarar 
ett kemiskt ämne och varje kolumn en 
beräknad eller uppmätt egenskap. Varje 
kolumn (egenskap) utgör en axel i det 
mångdimensionella koordinatsystem 

som nämndes ovan. Kemiska ämnen 
placeras i koordinatsystemet baserat på 
vilka värden de har på de olika axlarna. 
Eftersom människan har svårt att se fler 
än tre dimensioner i taget använder man 
sig av PCA för att reducera antalet di-
mensioner och därmed underlätta tolk-
ningen av koordinatsystemet. 

Egenskaper som beskriver liknande 
information kommer med hjälp av PCA 
att slås samman till ett mindre antal nya 
variabler som kallas för principalkompo-
nenter och som kommer att utgöra nya 
axlar i koordinatsystemet. Dessa nya 
variabler numreras i storleksordning ef-
ter hur stor datavariation de beskriver. 
Om de analyserade substanserna skiljer 
sig mest i storlek kommer den princi-
palkomponent som beskriver storlek att 
blir den första och så vidare. 

En nackdel med PCA är att om andra 
variabler används för att beskriva äm-

nena kommer axlarnas tolkning ändras. 
Likaså kommer tolkningen att ändras 
om vi lägger till eller tar bort ämnen 
eftersom variationernas storlek då kan 
ändras och därmed ordningen på princi-
palkomponenterna. Om man skulle vilja 
jämföra två olika substansbibliotek, blir 
det då mycket svårt eftersom principal-
komponenterna troligen inte kommer att 
ha samma tolkningar.

Biologiskt relevant rymd
Verktyget baseras på en metodologi som 
presenterades av Oprea och Gottfries 
2001. ChemGPS-NP är en PCA-modell 
som alltid har samma principalkompo-
nenter, en så kallad global modell som 
fungerar som en karta över den biolo-
giskt relevanta kemiska rymden, det vill 
säga den del av den kemiska rymden där 
man med störst sannolikhet hittar sub-
stanser med biologisk aktivitet. Kartan 
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baseras på ett set med referensmolekyler 
bestående av kärnstrukturer och satel-
litstrukturer. 

Kärnstrukturerna utgörs av biologiskt 
aktiva substanser, såsom läkemedelslika 
molekyler och naturprodukter, som är 
jämt utspridda över den inre regionen 
av kartan i likhet med städer och byar 
på en vanlig karta. Satellitstrukturerna 
markerar den yttre gränsen av den kar-
terade rymden. Ett noggrant utvärderat 
set med 35 variabler beräknas utifrån de 
kemiska strukturerna. Dessa beskriver 
fysikalkemiska egenskaper intressanta i 
läkemedelsutvecklingssammanhang, till 
exempel storlek, vätebindningskapacitet, 
flexibilitet, polaritet och fettlöslighet. 

Med hjälp av PCA reduceras den re-
sulterande 35-dimensionella kartan till 
åtta dimensioner och referensmolekyler-
na får sina positioner bestämda på kartan 
över kemisk rymd. För att kunna ana-
lysera nya ämnen med hjälp av kartan 
beräknar man de 35 deskriptorerna för 
var och en av de nya molekylerna, men i 
stället för att räkna en ny PCA positione-
ras molekylerna på kartan med hjälp av 
interpolation från referensmolekylerna. 

På så sätt kvarstår tolkningen av rikt-
ningarna vilket innebär att samma mo-
lekyl alltid hamnar på samma position 
på kartan. Den position som en molekyl 
får på kartan kan tolkas med avseende på 
fysikalkemiska egenskaper och man kan 
därmed snabbt skaffa sig en uppfattning 
om både diversitet och karaktär hos mo-
lekylerna, samt jämföra molekyler eller 
hela dataset med varandra. 

Den uppmärksamme noterar förmod-
ligen att metodologin har likheter med 
Navstar global positioning system (GPS), 
där satelliter används som referenspunk-
ter för triangulering av en position på 
jorden. Namnet har inspirerats av just 
denna likhet.  

Naturen en viktig källa
Naturprodukter har en lång historia 
inom medicinen och de var under en lång 
tid, och är fortfarande i flera kulturer, 
det enda som fanns att tillgå i läkeme-
delsväg. Naturen är än i dag en mycket 
viktig källa till nya läkemedel. Ungefär 
hälften av alla läkemedel på marknaden 
har naturligt ursprung. 

Extra framgångsrika har naturpro-
dukter varit när det gäller att behandla 
cancer och infektionssjukdomar. Natur-

forskning

       Figur 1. Skärmdump från ChemGPS-NP-Web.

Figur 2. Cancerhämmande ämnen grupperar sig efter verkningsmekanism när de 
kartläggs med ChemGPS-NP.

Figur 3. Naturprodukter (gröna) och läkemedelskemimolekyler (svarta) populerar 
olika delar av rymden.
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produkter har, kan man säga, blivit ut-
värderade av naturen där de har utveck-
lats under evolutionärt tryck för att in-
teragera med diverse målproteiner – till 
exempel för att skydda organismen mot 
fiender eller för att attrahera pollinatö-
rer. 

I och med sin naturliga uppgift där 
de i organismen förväntas nå sitt mål-
protein har naturprodukter även förvå-
nande ofta farmakokinetiska fördelar. 
Dessutom har de en enastående kemisk 
variation. De fördelaktiga egenskaperna, 
den kemiska diversiteten och den många 
gånger outforskade biologiska mångfal-
den i naturen gör att naturprodukter är 
mycket intressanta ur läkemedelsutveck-
lingssynpunkt. 

ChemGPS-NP kan inte bara kartläg-
ga läkemedelslika molekyler utan även 

naturprodukter, vilket gör det till ett 
mycket användbart verktyg. ChemG-
PS-NP-kartan har som sagt åtta dimen-
sioner, där de fyra viktigaste och mest 
använda tillsammans förklarar cirka 77 
procent av den kemiska variationen i re-
ferenssetet. Den första beskriver fram-
förallt molekylernas storlek, den andra 
aromaticitet, den tredje fettlöslighet och 
polaritet, samt vätebindningskapacitet 
och den fjärde flexibilitet och rigiditet. 

Analys över internet
När ChemGPS-NP var färdig kändes det 
viktigt att den skulle kunna användas 
av forskare runt om i världen. Förutom 
att den implementerats och används på 
AstraZenecas intranät utvecklades även 
en version av ChemGPS-NP som kan nås 
via internet, http://chemgps.bmc.uu.se/ 

(figur 1). Med hjälp av den här resur-
sen, ChemGPS-NP

Web
, kan man skicka 

in sina molekyler och efter en kort stund 
ladda ner de åtta koordinaterna för varje 
molekyl. Än så länge måste man själv 
plotta sina molekyler, men en grafisk vi-
sualiserare är under uppbyggnad. Tan-
ken med sidan är att forskare på olika 
platser ska kunna analysera och jämföra 
sina kemiska bibliotek på ett konsekvent 
sätt. 

I den aktuella avhandlingen beskrivs 
förutom hur ChemGPS-NP och webbsi-
dan utvecklats, även ett flertal exempel 
på hur ChemGPS-NP kan användas och 
till vad. ChemGPS-NP kan hantera stora 
datamängder effektivt och ge värdefull 
information i flera steg av läkemedels-
utveckling. 

”Likhetsprincipen säger att molekyler som har liknande struktur ofta 
har liknande fysikalkemiska egenskaper och biologisk aktivitet.”
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Centralt inom läkemedelskemi är den 
så kallade likhetsprincipen, som säger att 
molekyler som har liknande struktur ofta 
har liknande fysikalkemiska egenskaper 
och biologisk aktivitet. Denna princip 
kan man använda sig av på olika sätt. Låt 
oss säga att du letar efter substanser som 
hämmar ett visst enzym. Du har tillgång 
till en miljon substanser, men har bara 
råd att testa ett hundra. Då kan man gå 
tillväga på två sätt beroende på vilken 
information man har från början. 

Om man har tillgång till kända häm-
mare kan man kartlägga dessa tillsam-
mans med samtliga substanser och sedan 
välja lämpliga testsubstanser bland dem 
som hamnar närmast de kända häm-
marna och, med hänvisning till likhets-
principen, öka sina chanser att hitta en 
ny hämmare.  

Om man däremot inte känner till 
några substanser som är aktiva mot en-
zymet man undersöker, eller om man 
helt enkelt vill hitta hämmare med 
nya grundstrukturer, kan man kartläg-
ga alla sina tillgängliga substanser och 
välja testobjekt så långt ifrån varandra 
som möjligt, för att inte riskera att slösa 
experiment på att testa alltför lika sub-
stanser. På det sättet utforskas en större 
mångfald.

Gruppering efter verkan
I ett av delarbetena i avhandlingen ana-
lyserades kända cancerhämmande sub-
stanser med ChemGPS-NP. Studien 
visade att ämnena bildar grupperingar 

efter vilken verkningsmekanism de har, 
vilket illustreras i figur 2. I delarbetet 
visas hur man kan använda sig av den-
na information för att förutsäga vilken 
verkningsmekanism nya cancerhämman-
de ämnen kommer att ha. I normala fall 
krävs det att man testat sin substans i 
olika koncentrationer på en cancercel-
linjepanel. 

Med hjälp av den föreslagna metoden 
som helt görs med hjälp av datorn och 
där enbart molekylens kemiska struktur 
krävs kan man därmed spara mycket tid, 
resurser och arbete. Man kan snabbt få 
en indikation om verkningsmekanismen 
och även identifiera potentiellt intressan-
ta substanser utan att behöva testa alla 
på cellinjerna först. Med dagens resis-
tensproblem inom cancerbehandling är 
detta mycket värdefullt. 

I ett annat delarbete i avhandlingen 
undersöktes skillnaden i utbredning 
i den kemiska rymden, definierad av 
ChemGPS-NP, mellan naturprodukter 
och vanliga läkemedelskemimolekyler. 

Skillnaden visade sig vara tydlig även 
om de naturligtvis delvis överlappade 
varandra, vilket kan urskiljas i figur 3. 
Vidare identifierades ”vita hål” på kar-
tan med avseende på läkemedelskemi-
molekyler. Hålen visades sig täckas upp 
av naturprodukter. Dessa vita hål och 
områden där bara naturprodukter täcker 
rymden kan tjäna som inspiration inom 
läkemedelsutveckling då de indikerar 
ännu outforskade områden med poten-
tiell biologisk aktivitet.  

Det finns vissa förutsättningar som 
bör vara uppfyllda för att en molekyl ska 
passa som intressant startpunkt i läke-
medelsutveckling. Baserat på sådana kri-
terier gjordes en analys av de vita hålen i 
ChemGPS-NP rymden. Ett antal områ-
den levde upp till dessa förutsättningar. 
Dessa områden är speciellt intressanta 
både därför att de är outforskade och 
för att de innehåller naturprodukter med 
”rätt” egenskaper. 

Naturprodukter från dessa områden 
skulle därför kunna inspirera till upp-
täckande av ämnen med unika egenska-
per och potentiellt nya läkemedelskan-
didater.

Metod med potential
En jämförelse gjordes också vad gäller 
utbredning på kartan avseende registre-
rade läkemedel och naturprodukter. För 

var och en av naturprodukterna beräk-
nades hur nära de låg respektive läke-
medel. Euklidiska distanser beräknades 
över alla åtta dimensionerna på en gång. 
Studien visade att många naturproduk-
ter som låg nära ett läkemedel ofta hade 
liknande biologisk aktivitet som denna. 
Till skillnad från många metoder som 
letar grannar på liknande sätt med ut-
gångspunkt endast från strukturella ka-
rakteristika baseras denna metod på de 
egenskaper som representeras av de åtta 
dimensionerna. 

Detta innebär att molekyler som 
hamnar nära varandra har liknande fy-
sikalkemiska egenskaper, men inte nöd-
vändigtvis liknande grundskelett. Det-
ta innebär att metoden har potential att 
hitta nya substanser med bibehållen ak-
tivitet men som kan bidra till att komma 
förbi problem associerade med grundske-
lettet, såsom till exempel toxicitet, bi-
verkningar och patenteringsproblem.

I ett pågående projekt används nu 
ChemGPS-NP för att studera evolutionä-
ra frågor. Genom att jämföra substanser 
från till exempel mer primitiva organis-
mer med substanser från mer utvecklade 
organismer går det att spåra förändring-
ar i fysikalkemiska egenskaper. Appli-
kationsmöjligheterna för verktyget ver-
kar vara många och förhoppningen med 
webbsidan är nu att användarna själva 
ska kunna fortsätta att utforska sina egna 
frågeställningar.

forskning

”Molekyler som 
hamnar nära 
varandra har 
liknande 
fysikalkemiska 
egenskaper, men 
inte nödvändigtvis 
liknande 
grundskelett.”

JOSEFIN ROSÉN
institutionen för läkemedelskemi, 

avdelningen för farmakognosi, BMC, 
Uppsala universitet

Josefin.rosen@fkog.uu.se.

Läs mer
Avhandlingen finns på 
http://uu.diva-portal.org/smash/record.
jsf?pid=diva2:160221&searchId=1

Centralt inom läkemedelskemi är den 
så kallade likhetsprincipen, som säger att 
molekyler som har liknande struktur ofta 
har liknande fysikalkemiska egenskaper 
och biologisk aktivitet. Denna princip 
kan man använda sig av på olika sätt. Låt 
oss säga att du letar efter substanser som 
hämmar ett visst enzym. Du har tillgång 
till en miljon substanser, men har bara 
råd att testa ett hundra. Då kan man gå 
tillväga på två sätt beroende på vilken 
information man har från början. 

Om man har tillgång till kända häm-

na information för att förutsäga vilken 
verkningsmekanism nya cancerhämman-
de ämnen kommer att ha. I normala fall 
krävs det att man testat sin substans i 
olika koncentrationer på en cancercel-
linjepanel. 

Med hjälp av den föreslagna metoden 
som helt görs med hjälp av datorn och 
där enbart molekylens kemiska struktur 
krävs kan man därmed spara mycket tid, 
resurser och arbete. Man kan snabbt få 
en indikation om verkningsmekanismen 
och även identifiera potentiellt intressan-
ta substanser utan att behöva testa alla 
på cellinjerna först. Med dagens resis-
tensproblem inom cancerbehandling är 
detta mycket värdefullt. 

I ett annat delarbete i avhandlingen 
undersöktes skillnaden i utbredning 
i den kemiska rymden, definierad av 
ChemGPS-NP, mellan naturprodukter 
och vanliga läkemedelskemimolekyler. 

Skillnaden visade sig vara tydlig även 
om de naturligtvis delvis överlappade 
varandra, vilket kan urskiljas i figur 3. 
Vidare identifierades ”vita hål” på kar-
tan med avseende på läkemedelskemi-
molekyler. Hålen visades sig täckas upp 
av naturprodukter. Dessa vita hål och 
områden där bara naturprodukter täcker 
rymden kan tjäna som inspiration inom 

hamnar nära 
varandra har 
liknande 
fysikalkemiska 
egenskaper, men 
inte nödvändigtvis 
liknande 
grundskelett.”



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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Socialstyrelsen har sedan 80-talet 
hållit beredskapslager för hälso- 
och sjukvården. Lagren byggdes 

upp mot bakgrund av hotbilden under 
det kalla kriget. Staten skulle lagra sjuk-
vårdsförnödenheter (förbrukningsmate-
riel och läkemedel) för omvårdnad av ci-
vila skadade i krig. Även läkemedel för 
att klara återstående fredssjukvård under 
höjd beredskap lagrades.

I slutet av 90-talet var lagren som 
störst. Då fanns det omkring 35 lag-
ringsplatser runt om i Sverige, med en 
sammanlagd lagringsyta på 83 000 kva-
dratmeter eller cirka 200 000 pallplat-
ser vilket motsvarar 12 fotbollsplaner. I 
lagren fanns då artiklar till ett värde av 
cirka en miljard kronor avsedda att räcka 
till vård av 150 000 civila krigsskadade. 
Under 90-talet förändrades hotbilden, 
det blev nya förutsättningar för bered-
skapen och år 2000 påbörjades reduce-
ringen av lagren. I dag återstår cirka 20 
procent, eller motsvarande två fotbolls-
planer, av tidigare lagringsvolymer. 

Förändrad hotbild
Dagens beredskapslager är inriktade på 
allvarliga händelser under fredstid, som 
terrorhandlingar, naturkatastrofer, större 
utbrott av smitta och för att kunna göra 
nationella och internationella katastro-
finsatser. Detta innebär att betydligt 
mindre lagervolymer behövs, men att 
leveranser ska kunna ske snabbare och 
i mindre sändningar av visst materiel. 

Beredskapslagren innehåller i dag läke-
medel, medicinteknisk utrustning och 
viss skyddsutrustning. 

Anpassningen av beredskapslagren 
har till största del skett genom att be-
hålla den utrustning och de läkemedel 
som befunnits vara användbara med 
hänsyn till de nya kraven, medan resten 
har avvecklats. På uppdrag av regeringen 
har viss nyanskaffning gjorts som bered-
skap inför en eventuell pandemi, som till 
exempel de senaste årens (2005–2007) 
stora upphandlingar av antivirala läke-
medel.

Ekonomiskt sett domineras Social-
styrelsens beredskapslager av läkemedel 
mot kemiska och biologiska händelser. 
Inom antibiotikaområdet finns läkeme-
del för att hantera ett eventuellt bioter-
rorangrepp med smittsam sjukdom eller 
bakteriella komplikationer vid en pande-
mi. Förutom dessa beredskapslager har 
Socialstyrelsen också avtal med flera lä-
kemedelstillverkare om lagring och om-
sättning av läkemedel av betydelse för 
beredskapen inför allvarliga händelser.

Framtida beredskapslagring
Flera separata händelser på läkemedels-
marknaden påverkar framtidens behov 
av beredskapslagring av läkemedel. 

Förändringen av apoteksmarknaden 
kommer sannolikt att påverka läkeme-
delsberedskapen på olika sätt. Den sam-
lade lagerhållningen i landet kan kom-
ma att minska generellt och produkter 

politik i industrin

Sveriges beredskapslager för hälso- och sjukvården har de senaste 
tio åren ställts om från krigssjukvård till fredssjukvård. Men en 
beredskapslagring för allvarliga händelser under fredstid – som 
terror, naturkatastrofer eller smittspridning – kräver betydligt 
mindre lagervolymer. Och i dag återstår bara 20 procent av 
1990-talets lager av läkemedel och sjukvårdsutrustning, skriver 
Lena Markehed, utredare, Socialstyrelsen.

Från tolv till två fotbolls            planer beredskapslager
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som inte är lönsamma kan bli svåra att 
få tillgång till. Vidare kommer troli-
gen möjligheten att få fram information 
om den sammantagna lagersituationen 
att försämras när marknaden består av 
flera aktörer, som verkar på en konkur-
rensutsatt marknad. Information om la-
gernivåer riskerar att bli företagshemlig-
heter, vilket skulle kunna innebära att 
transparensen kring dessa uppgifter går 
förlorad.

Den nu pågående globaliseringen 
innebär också att läkemedelsproduktio-
nen flyttas långt bort från Sverige. Det 
kan i sin tur medföra att nya lojaliteter 
uppstår inför hotande bristsituationer. 
Det gör i sin tur att omvärldsanalysen 
blir svårare, och att det blir svårare att 
i tid förstå vilka förändringar som kan 
inträffa.

En annan sedan länge pågående trend 
– just-in-time – medför dessutom att det 
inte finns något utrymme för snabba ök-
ningar i efterfrågan på läkemedel, vilket 
samtidigt ökar risken för att brist upp-
står vid allvarliga händelser. 

Det nationella ansvaret
Beredskapsfrågor har traditionellt och 
historiskt sett betraktats som nationella 
angelägenheter som normalt hanteras av 
regeringen. Detta gäller även beredska-
pen för hälso- och sjukvården i händelse 
av krig. I dagsläget anses krig inte läng-
re som det stora hotet för Sverige. Det 
civila samhället har uppmärksammat 
andra hot, som terrorhandlingar, natur-
katastrofer och större utbrott av smitta, 
där hälso- och sjukvården kan komma 
att spela en avgörande roll.

Landstingen har genom sitt övergri-
pande ansvar för landets hälso- och sjuk-
vård även ansvar för läkemedelsförsörj-
ningen till hälso- och sjukvården. Lands-
tingen har också ett uttryckligt ansvar 
för att en katastrofmedicinsk beredskap 
ska kunna upprätthållas. 

Tillgång till läkemedel är en grund-
läggande förutsättning för att kunna 
upprätthålla en katastrofmedicinsk be-
redskap för vård och behandling vid sto-
ra olyckor och vid utbrott av smittsam-
ma sjukdomar med mera.

För att kunna planera för en effek-
tiv och nödvändig beredskapslagring 
måste de oklarheter som råder vad gäl-
ler ansvarsgränser mellan landsting och 
staten klargöras. 

Arbetet kring att förbättra beredska-
pen pågår ständigt. Förändringar i om-
världen måste tas i beaktande och nya 
slutsatser dras. När det gäller beredska-
pen kring läkemedel måste förändringar 
på marknaden bevakas, nya forsknings-
rön tas i beaktande. Det gör att proces-
sen aldrig kan eller får stanna av utan 
måste hållas igång. I det arbetet kan alla 
parter i läkemedelsförsörjningen bidra.

Lena Markehed
utredare, Socialstyrelsen

lena.markehed@socialstyrelsen.se

”Beredskapslagren 
innehåller i dag läke-
medel, medicinteknisk 
utrustning och viss 
skyddsutrustning.”

Från tolv till två fotbolls            planer beredskapslager
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Behöver industrin 
KVALITETSREGISTREN?

Genom personnumren och en hög datoriseringsgrad har Sverige speciella förutsättningar för register-
studier, vilket skulle kunna utnyttjas mer och ge en internationell konkurrensfördel. Industrin borde på 
ett mycket tydligare sätt än i dag kunna bidra med kunskap kring registren och deras innehåll, skriver 
analytiker Karolina Antonov och forskningsdirektör Karin Eriksson, Läkemedelsindustriföreningen. 
Men då måste läkemedelsföretagen komma bort från rollen som enbart finansiärer och aktivt arbeta 
för ett öppet och transparent samarbete kring kvalitetsregistren.
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xxx

Det finns en rad olika definitioner av be-
greppet klinisk forskning och det pågår 
ständigt en diskussion mellan de inblan-
dade om vad begreppet ska omfatta. En-
ligt Svenska akademins ordlista är kli-
nisk forskning ”vid sjukbädden utövad 
läkekonst”. En kanske för enkel, men 
praktisk och lättförstålig definition. 

I delrapporten(1) från den nyligen av-
slutade utredningen om klinisk forsk-
ning som professor Olle Stendal vid Lin-
köpings universitet ledde, säger han att 
definitionen av begreppet klinisk forsk-
ning utgår från den forskning som för-
utsätter vårdens strukturer och resurser 
och som har som mål att lösa ett ohälso-
problem eller att identifiera faktorer som 
leder till ökad hälsa. 

Han menar att den definitionen in-
kluderar snarare än exkluderar olika ty-
per av forskningsverksamhet och har ett 
brett stöd bland landstings- och univer-
sitetsföreträdare. Även den definitionen 
kritiseras dock av vissa organisationer 
vilket syntes i remissvaren på delrap-
porten. 

Ingen enhetlig definition
Om man frågar landstingsföreträdare 
kan man få rätt skilda svar. Exemplen 
nedan är tagna från den intervjuunder-
sökning som Delegation för samverkan 
inom den kliniska forskningen beställde 
2008(2). Flertalet personer har dock inte 
närmare funderat över definitionspro-
blematiken kring klinisk forskning då 
man inte uppfattar det som ett praktiskt 
problem. En landstingsdirektör berätta-
de att; ”Klinisk forskning är det som görs 
patientnära. Den sker i den kliniska varda-
gen och den handlar om frågeställningar som 
har med den kliniska vardagen att göra. Den 
mer akademiska (grundforskningsnivån) är 
innan man har nått detta stadium.”

En annan landstingsdirektör definie-
rade klinisk forskning som att: ”När man 
prövar en produkt, ett nytt redskap eller en 
ny metod i praktiken.” 

Ett landstingsråd svarade så här; ”Det 
var en svår fråga. Är det någon som kan det? 
Jag vill inte ge mig in på det”. 

I intervjuundersökningen förordade 
industriföreträdarna en bred definition 
som inkluderade såväl utvecklingsarbete 

som registerstudier och annan kvalitets-
uppföljning. 

Definitioner förändras också över tid. 
Vid revideringen av etikprövningslagen 
(2003:460), som trädde i kraft 2004, 
ändrades definitionen av forskning. Se-
dan den 1 juni 2008 avser man med 
forskning: ”Vetenskapligt experimentellt el-
ler teoretiskt arbete för att inhämta ny kun-
skap och utvecklingsarbete på vetenskaplig 
grund”. Den nya definitionen har med-
fört att man vid ansökningar gällande 
icke-interventionsstudier till etikpröv-
ningsnämnd numera kan få ett god-
kännande och inte bara ett rådgivande 
yttrande, vilket är positivt.

Summa summarum finns det inte nå-
gon enhetlig ”sann” definition av klinisk 
forskning. Olika aktörer lägger in olika 
betydelser i begreppet. Även om defini-
tionerna kan spreta åt olika håll är nog 
de flesta överens om att syftet med kli-
nisk forskning är att förbättra och öka 
kunskapen hos hälso- och sjukvården 
för att kunna ge patienterna det bästa 
behandlingsresultatet. 
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Det kan ske prospektivt genom kli-
niska prövningar, där patienter själva ak-
tivt medverkar, men även retrospektivt 
genom forskning via register, till exem-
pel Socialstyrelsens hälsodataregister och 
Nationella kvalitetsregister. 

Nationella kvalitetsregister
Det har i många sammanhang framförts 
att Sverige har speciella förutsättningar 
för registerstudier, vilka skulle kunna 
utnyttjas mer och ge en internationell 
konkurrensfördel. Grunden är våra per-
sonnummer, hög datoriseringsgrad i 
sjukvården och de nationella hälsodata-
registren, men också vår välvilliga in-
ställning till medicinsk forskning har 
betydelse. 

Det finns en rad register, både natio-
nella och lokala, och de lyder under olika 
regelverk beroende på vilken huvudman 
de har. Landstingen är huvudman för de 
Nationella kvalitetsregistren. Ett sextio-
tal av dessa erhåller stöd från Sveriges 
kommuner och landsting (SKL). Det 
finns en hemsida med information om 
vilka register som har fått bidrag, www.
kvalitetsregister.se. 

Registren är utvecklade för att stödja 
sjukvårdens kvalitetsarbete. Initiativen 
till registren kommer i många fall från 
specialistföreningar eller enskilda klini-
ker. Kvalitetsregistren är i dagsläget en 
av de få källorna i Sverige som innehåller 
individbaserade data om behandling och 
utfall. Data som även kan användas i lä-
kemedelsföretagens uppföljningsarbete. 

I en studie som studerade läkemedel i 
kvalitetsregister(3) visades att av 109 kva-
litetsregister innehöll endast 61 register 
någon information om läkemedelsbe-
handling. Mängden läkemedelsinforma-
tion varierade mellan dessa register.

Företagens bidrag 
Det finns i dag ingen komplett samman-
ställning över läkemedelsföretagens stöd 
till de svenska kvalitetsregistren. Den 
information som finns bland annat hos 
SKL är inte heltäckande. Under mars 
2009 genomförde LIF därför en medlem-
senkät i syfte att kartlägga läkemedels-
företagens stöd till och samarbete med 
svenska kvalitetsregister. 

Enkäten skickades ut till LIF:s 65 
medlemsföretag och svarsfrekvensen 
var 77 procent. Av de 50 företag som 
besvarade enkäten angav 22 att de stöd-
jer/samarbetar med ett eller flera kvali-
tetsregister. Det var 8 företag som sam-
arbetade med ett enda kvalitetsregister. 
De resterande 14 företagen samarbetade 
med 2 eller 3 kvalitetsregister. 

De olika RA-registren (reumatoid 
artrit) har i detta sammanhang räknats 
som ett och samma register. Totalt rap-
porterades stöd till 20 olika nationella 
register. Sex övriga poster omfattade stöd 
till regionala register eller till avgränsade 
projekt. Majoriteten av de inrapporterade 
posterna omfattade ekonomiskt stöd till 
kvalitetsregistren, med mellan ett par ti-
otusentals kronor per år upp till belopp 
över en miljon kronor per år. Endast fem 
poster omfattade icke-ekonomiskt stöd. 

Det totala beloppet som utbetalats 
från läkemedelsföretagen till de olika 
kvalitetsregistren var år 2007 9,7 mil-
joner kronor, år 2008 9,6 miljoner kro-
nor och prognosen för år 2009 var 8,2 
miljoner kronor. Det motsvarar cirka 20 
procent av de 50 miljoner kronor som 
SKL årligen stödjer de nationella kvali-
tetsregistren med. Flera företag stödjer 
kvalitetsregister inom mer än ett diag-
nosområde. 

De kvalitetsregister som flest företag 
rapporterar stöd till är RiksSvikt och 
SRR (Svenska reumatoidartrit-registret). 
SRR är också det kvalitetsregister som 
tillsammans med Artis, biverkningsrap-
porteringsdelen inom SRR, får det abso-
lut största ekonomiska bidraget, vilket 
uppgår till mer än hälften av det totala 
ekonomiska stödet från läkemedelsföre-
tag till kvalitetsregister. 

Uppbyggnad och drift
Totalt omfattar redovisningen 46 kom-
binationer av företag/register och för 
varje sådan kombination (”post”) angav 
respektive företag även alla typer av akti-
viteter som stödet omfattade. De största 
bidragen gick till uppbyggnad och drift. 
Statistikbeställning, studier, möten och 
utbildningar var ovanliga anledningar 
till stöd från företagen. Vidare angavs i 
enkäten vilket behov företagen hade av 
uppgifterna från kvalitetsregistren och 
deras bedömning av relationerna med re-
gisterhållarna. För majoriteten av de 46 
rapporterade posterna (76 procent) an-
gav företagen att data från registren är 
mycket viktiga. 

Möjligheten att påverka kvalitetsre-
gistrens innehåll var dock begränsat. 
Endast 27 procent av posterna rapporte-
rade att det var möjligt att påverka pa-
rametrarna i registret. Så gott som alla 
företag, alla poster utom tre, var nöjda 
med sitt stöd till eller samarbete med 
kvalitetsregistren. De flesta (60 procent) 
ansåg att det värde man fick från kva-
litetsregistren motsvarade det stöd som 
man bidrog med. 

Det är emellertid viktigt att notera 
att ett flertal företag rapporterar att man 
inte tycker att man får tillräckligt värde 
från samarbetet eller att det är tveksamt 
om man får det. Trots det rapporterade 
man i 80 procent av posterna att man har 
för avsikt att fortsätta med sitt stöd till 
eller samarbete med kvalitetsregistren. 

Resultaten från enkäten är publicera-
de i LIF-rapporten ”LIF:s FoU-enkät 2008 
och Kvalitetsregisterenkät 2009 (2009:1)”. 

”Kvalitetsregistren 
är i dagsläget en av 
de få källorna i 
Sverige som innehål-
ler individbaserade 
data om behandling 
och utfall.”
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I LIF:s policy om icke-interventionsstu-
dier finns det beskrivet hur företagens 
ekonomiska stöd till de Nationella kva-
litetsregistren ska ske, bland annat står 
det att samarbetsavtalet ska vara öppet 
och tydliggöras i alla sammanhang där 
register presenteras. 

De samarbeten som framkommer i 
LIF:s medlemsenkät återspeglas dock 
varken på registrens egna hemsidor el-
ler i de ansökningar om finansiering som 
registerhållarna skickar till SKL, vilket 
är olyckligt.

Utveckling av registren 
De nationella kvalitetsregister som finns 
i dag har skiftande kvalitet både vad gäl-
ler innehåll och regional täckningsgrad. 
Trots det har kvalitetsregistren och deras 
värde allt mer uppmärksammats på olika 
håll, även juridiskt. I den nya Patientda-
talagen (2008:355) finns det särbestäm-
melser som bara gäller för nationella 
och regionala kvalitetsregister med syf-
tet att underlätta elektronisk personupp-
giftshantering. Patientdatalagen stärker 
också den enskilde patientens rätt att få 
information om registrering, men även 
rätt att slippa bli registrerad i kvalitets-
register.

Även om det primära ändamålet 
med kvalitetsregistren är att följa upp 
och utveckla medicinsk kvalitet i vården 
är statistik och forskning också viktiga 
ändamål för de nationella kvalitetsre-
gistren. Några som tagit sig an frågan 
om utvecklingen av kvalitetsregistren är 
den av regeringen tillsatta Delegationen 
för samverkan inom den kliniska forsk-
ningen(4). Deras uppdrag är att förbättra 
samverkan mellan de tre parterna som 
bedriver och har nytta av klinisk forsk-
ning, det vill säga sjukvården, akademin 
och industrin. 

Ett av de projekt Delegation har ini-
tierat är KUR – Klinisk utveckling via 
register – och uppdraget har gått till 
Staffan Lindblad och Lars Klareskog på 
Karolinska institutet. De ska med hjälp 
av kvalitetsregistret i reumatologi hitta 
nya tekniska lösningar för att sprida de 
goda erfarenheterna från SRR-registret 
till andra register i syfte att skapa praxis 
och riktlinjer. 

Målet är att deras arbete ska bli en 
plattform för nya satsningar inom andra 
områden. I KUR-projektet ska bland 
annat en generisk modul tas fram för 

patientrekrytering vid kliniska studier. 
Det kan vara att patienten själv får an-
mäla intresse av deltagande för framtida 
studier eller att när en ny patient regist-
reras vid ett läkarbesök kommer det au-
tomatisk upp ett besked att patienten 
uppfyller kriterierna för en viss studie. 

En annan del i KUR är att man ska 
ta fram en modell för läkemedelsuppfölj-
ning med direktrapportering av biverk-
ningar från registren till Läkemedelsver-
ket, så kallad spontanrapportering. 

För att kunna titta på hälsoekono-
misk data vill man kunna samköra data 
i kvalitetsregister mot andra register som 
finns, till exempel hos Socialstyrelsen. 
Man vill också att läkemedelsindustrin 
ska kunna ställa frågor till registren och 
få svar som publiceras öppet i vetenskap-
liga tidskrifter. KUR ska slutrapporteras 
i december 2009 i samband med Dele-
gationens avslutningskonferens. 

Tydligare framtida samarbete
Kvalitetsregisten är på kort sikt troligen 
ett av de viktigaste verktygen för kvali-
tetsorienterad vård och kliniska forsk-
ning. Målet måste vara att alla genom-
förda behandlingar följs upp strukturerat 
utifrån de värde de tillför för patienter, 
hälso- och sjukvård och samhälle. 

För att kunna öka utnyttjandet av 
registren behövs effektiva tekniska lös-
ningar som gör det möjligt att hämta 
data direkt från patientjournalerna. Det 
är också viktigt att det byggs upp regis-
ter för fler sjukdomsområden och att de 
tekniska lösningarna görs så generiska 
som möjligt så att behandlingar som an-
vänds vid olika sjukdomstillstånd kan 
studeras. 

En sådan utveckling skulle gynnas av 
en tydligare samordning där en part tar 
helhetsansvaret för kvalitetsregistrens 
uppbyggnad och drift. En sådan utveck-
ling måste genomföras på ett sätt som 
bibehåller engagemanget för registren 
i sjukvården. För att till fullo utnytt-
ja den potential som kvalitetsregistren 

har krävs ett tydligare samarbete mellan 
aktörerna och en öppen diskussion om 
vilka kvalitetsindikatorer som ska ingå 
i de olika registren. 

Det behövs även en koppling mellan 
kvalitetsindikatorerna i de nationella be-
handlingsriktlinjerna och de data som 
samlas i kvalitetsregistren. 

Vi är övertygade om att industrin, på 
ett mycket tydligare sätt än i dag, kan 
bidra med kunskap kring registren och 
deras innehåll. För att nå dit måste läke-

medelsföretagen komma bort från rollen 
som enbart finansiärer och aktivt arbeta 
för att ett öppet och transparent samar-
bete kring kvalitetsregistren sker.

Karolina antonov
analytiker,

 läkemedelsindustriföreningen 
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”Läkemedelsföretagen måste komma bort 
från rollen som enbart finansiärer och aktivt 
arbeta för att ett öppet och transparent sam-
arbete kring kvalitetsregistren sker.”

Karin EriKsson
forskningsdirektör, 

läkemedelsindustriföreningen
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Att avsluta en klinisk prövning 
är kanske den allra viktigaste 
fasen i prövningen och något 

man behöver planera i ett tidigt skede 
av studien. Det spelar ingen roll hur 
punktliga patientbesöken var eller hur 
noggrant alla labtester utfördes om inte 
informationen är prydligt dokumente-
rad, organiserad och arkiverad så att det 
blir lätt att hitta vid en eventuell audit 
eller inspektion. 

Frågor som var dokumentationen 
skall arkiveras och vem som har rätt till 
resultaten bör vara reglerade i avtalet 
mellan sponsor och klinik. Och efter-
som studierapporten i många fall är det 
enda resultat myndighet och Etikpröv-
ningsnämnd ser av studien är det ytterst 
viktigt att den är väl genomarbetad och 
tydlig. 

Det tar tid att avsluta en prövning och 
det är vettigt att planera den tiden redan 
i början av studien. 

Dokumentation på kliniken
Dokumentation bör vara ledordet genom 
studiens hela förlopp. Det gäller att hela 
tiden under studiens gång tänka på att 
dokumentera händelser på ett lättfattligt 
sätt så att det i efterhand går att följa 
händelseförloppet även för den som inte 
varit inblandad i studien. ”Det som inte 
är dokumenterat har inte hänt” brukar 
upprepas som ett mantra av GCP-nitiska 
personer (good clinical practice) och det 
ligger något i det. 

Planera 
avslutet i tid

Planering, dokumentation och noggrannhet är tre bra ord att ha i huvudet när det gäller att avsluta 
en klinisk prövning. Och räkna med att det tar tid. Den sista fasen i prövningens genomförande bru-
kar bli mer omfattande och tidskrävande än man tror, skriver Anna Sjögren, regional study manager, 
Wyeth AB, i den här artikeln i Pharma Industrys serie om kliniska prövningar.
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”Det tar tid att avsluta en prövning och det 
är vettigt att planera in den tiden redan i 
början av studien.”

Samtidigt får man inte glömma att 
dokumentera även det som inte hände. 
En patient som uteblev från ett besök, 
en EKG-apparat som inte fungerade, ett 
lab-prov som kom bort... 

Den studie finns inte som är perfekt 
genomförd från första besök till sista, 
men genom att noggrant beskriva och 
förklara vad som gick snett och genom 
att vidta de åtgärder man kan för att rät-
ta till eventuella misstag, visar man att 
man inte har något att dölja och att inga 
avsiktliga fel har begåtts. 

Samtidigt bör man tillämpa ett visst 
mått av förnuft när det gäller att doku-
mentera händelser under studiens gång, 
det får inte bli en massa dokumentation 
för sakens skull utan man bör begränsa 
sig till det som verkligen har betydelse 
för studiens genomförande. 

Detta bör naturligtvis ske fortlöpande 
under studiens gång, så fort något ovän-
tat eller oplanerat händer. En eventuell 
inspektion (av myndighet) eller audit (av 
sponsor) kan utföras flera år efter det att 
prövningen avslutats, och det är inte all-
tid som inblandad personal på kliniken 
och hos sponsor jobbar kvar. Det är där-
för ytterst viktigt att lämna en snygg 
och tydlig dokumentation efter sig, så 
att det går att förstå vad som hänt och 
hitta i materialet. 

Uppföljning och rensning
Efter att patienterna gjort sitt sista be-
sök och fått en sista dos läkemedel enligt 
protokollet följs de ofta upp en tid för att 
fånga upp eventuella biverkningar. Hur 
lång denna uppföljningsperiod är skall 
framgå av protokollet. I vissa protokoll 
hanterar man uppföljningen med en te-
lefonkontakt med patienten, medan det 

i andra studier kan krävas ett sista avslu-
tande besök på kliniken. 

Först när sista besök/patientkontakt 
är avslutat och all biverkningsinforma-
tion samlats in kan databasen bearbetas 
och rensas. Förhoppningsvis har arbetet 
med att skicka ut klargörande frågor – 
”queries” eller ”data clarification forms” 
– pågått fortlöpande under hela studien 
och det är då bara den sista periodens 
data som skall rensas. Detta brukar vara 
nog så tidskrävande och perioden innan 
databasen är ”ren”, det vill säga att inga 
frågetecken kvarstår, blir ofta längre än 
man planerat och vill tro.

Det studieläkemedel som inte använts 
i studien eller som har returnerats av pa-
tienterna skall räknas av och skickas till-
baka till sponsor alternativt destrueras, 
allting nogsamt dokumenterat. Varen-
da tablett eller spruta bokförs i specifika 
formulär för att säkerställa att inget har 
kommit bort eller hamnat i fel händer. 
Om man väljer att destruera resterande 
läkemedel sker det på apoteket, som har 
bra rutiner för att dokumentera det som 
destrueras. 

Det är också viktigt att gå igenom 
hela studiedokumentationen på klini-
ken för att kontrollera att alla nödvän-
diga papper finns på plats och är full-
ständiga, daterade och signerade där så 
behövs. Allt detta brukar utföras vid ett 
så kallat ”Site close out visit” (SCOV), 
då man ”stänger” klinikens medverkan 
i studien.

Om studien varit blindad, skall pa-
tienterna informeras om vilken behand-
ling de fått under studien. Ofta går det 
ganska lång tid mellan patientens sista 
besök i studien tills att databasen avblin-
dats och behandlingslistorna skickats ut 
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till kliniken och prövaren kan behöva en 
påminnelse från sponsor om att patien-
ten skall informeras. 

Det är viktigt att prövaren dokumen-
terar i journalen att patienten har infor-
merats om vilken behandling som givits. 
När resultaten av studien väl är klara har 
patienten enligt Helsingforsdeklaratio-
nen rätt att få ta del av resultatet och 
att få tillgång till den studerade behand-
lingen om den visat sig vara effektiv. 

En plan för patientens behandling ef-
ter studiens slut skall beskrivas i pro-
tokollet.

Rapport till myndigheter
Både Läkemedelsverket och Etikpröv-
ningsnämnden följer EU-riktlinjerna 
vad gäller avslut av klinisk prövning. 
Detta innebär att man vid prövningens 
slut skall rapportera in till Läkemedels-
verket och Etikprövningsnämnden dels 
när prövningen avslutades i Sverige och 
– för studier som går i fler länder – dels 
när hela prövningen avslutats, det vill 
säga i alla deltagande länder. 

Rapportering sker på särskild blan-
kett ”Declaration of the end of trial”. 
Blanketten skall skickas in senast 90 da-
gar efter avslut, både när studien avslutas 
i Sverige och globalt, vilket innebär att 
det i de allra flesta fall blir två inskick 
vardera till Läkemedelsverket och Etik-
prövningsnämnden. 

Vad som räknas som studiens slut – 
”end of trial” – skall vara definierat i pro-
tokollet. Där inga specifika riktlinjer ges 
räknas i allmänhet sista patientens sista 
besök som slutet på studien. Avslutas 
studien i förtid av någon anledning skall 
Läkemedelsverket och Etikprövnings-
nämnden meddelas inom 15 dagar från 
beslutet att avsluta prövningen. 

Utöver ”Declaration of the end of 
trial” skall slutrapport skickas in till 
Läkemedelsverket och Etikprövnings-
nämnden inom ett år efter prövningens 
avslutande. 

Överskådlig studierapport
 När all data är bearbetad och analyserad 
får man äntligen se hur studien föll ut. 
Ofta har man nog en föraning om hur 
resultatet kommer att bli, men det är all-
tid spännande att få sifforna på bordet. 
Vare sig resultatet blev som man hoppa-
des eller inte är det viktigt att skriva en 
genomarbetad studierapport. Ofta är det 

sponsor som skriver rapporten, medan 
medverkande prövare vanligen är med 
och skriver de vetenskapliga publika-
tionerna. Läkemedelsverket kräver inte 
något speciellt format på slutrapporten, 
men om studien skall ingå i en ansökan 
om marknadsföringsgodkännande är det 
ett krav att följa ICH-riktlinjerna. Det är 
i vilket fall som helst en god idé att utgå 
från dessa riktlinjer för att få till en bra 
och fullständig rapport. 

Studierapporten bör vara klar och 
koncis, överskådlig och lätt att sätta sig 
in i, men skall ändå innehålla all väsent-
lig information. Det skall bland annat 

framgå hur studien var upplagd, inklusi-
ons- och exklusionskriterier, hur rekryte-
ringen gjordes, vilka primära och sekun-
dära frågeställningar som sattes upp och 
hur och när läkemedlet gavs. 

Det är också viktigt att beskriva att 
studien genomfördes i enlighet med 
GCP, blev godkänd av Etikprövnings-
nämnd och att informerat samtycke in-
hämtades från samtliga patienter. Det 
kan tyckas som en självklarhet men bör 
alltid beskrivas i rapporten eftersom det 
är en av grundstenarna i Helsingforsde-
klarationen. 

För blindade studier skall metod för 
blindning och avblindning beskrivas. 
Viktigt att komma ihåg är att även de 
patienter som inte fullföljde studien skall 
tas upp i rapporten. En beskrivning över 
varför de föll ifrån eller inte gick med 
i studien bör göras. Den informationen 
kan ibland vara lika viktig som den om 
patienterna som följdes genom hela stu-
dien. 

Detaljerad information om enskilda 
patienter brukar man samla i tabeller 
och bilagor. Patienternas CRF (case re-
port form) där all information från varje 
patientbesök framgår, brukar man van-
ligtvis inte skicka med till myndigheten, 
men den skall alltid finnas tillgänglig 
på begäran. Ibland lägger man med ett 
prov på hur CRF är utformad som bilaga 
till rapporten. 

Statistik och biverkningar
Det är vanligt att ett protokoll omfattar 
både primära och sekundära frågeställ-
ningar, där de primära är de som man 

främst vill få svar på och som protokol-
let i första hand är utformat för, och de 
sekundära är sådana man vill passa på 
att analysera, men som inte är riktigt 
lika viktiga. Protokollet skall beskriva 
dessa frågeställningar och hur stort pati-
entmaterial man räknar med att behöva 
för att få svar på frågorna, samt vilka 
statistiska metoder man har tänkt att 
använda sig av. 

När man skriver rapporten är det vik-
tigt att hålla sig till sin ursprungliga 
plan, alla väsentliga ändringar i desig-
nen av studien, i effektmått och i antal 
patienter som inkluderats skall godkän-
nas av Läkemedelsverket. I rapporten be-
skrivs den statistiska analysen, underla-
get och hur man hanterar patienter som 
avslutat studien i förtid, samt förstås vil-
ket resultat man kom fram till. 

Biverkningsavsnittet är en viktig del 
av slutrapporten eftersom det utgör un-
derlag för säkerhetsbedömningen av lä-
kemedlet. En summering av samtliga bi-
verkningar som uppkommit under stu-
diens gång bör ges i rapporten, gärna i 
tabellform med tillhörande analys. Indi-
viduella data biläggs ofta som ett appen-
dix. I appendix bör också framgå detaljer 
som sannolikhetsgraden för att biverkan 
var relaterad till prövningsläkemedlet, 
hur länge patienten fått läkemedlet, om 
läkemedlet sattes ut, hur laboratorievär-
den påverkades etc. Biverkningar av sär-
skilt intresse beskrivs mera utförligt med 

”Prövningen är inte 
slut förrän slut-
rapporten är skriven 
och sista pappret är 
arkiverat.”
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Sponsor  Det läkemedelsföretag 
som organiserar och finansierar 
prövningen.

Prövare  Läkare som är ansvarig för 
genomförandet av en klinisk pröv-
ning på ett prävningsställe.

GCP – Good Clinical Practice, en 
internationell standard för design, 
genomförande, monitorering och 
auditering av kliniska prövningar.

ICH – International Conference 
on Harmonisation är en samman-
slutning av representanter från 
läkemedelsmyndigheter och industri 
i Europa, Japan och USA. ICH har 
tagit fram en rad riktlinjer för forsk-
ning och utveckling av läkemedel.  

CRF – Case Report Form, det 
formulär där all information om 
studiepatienten fylls i av läkare och 
sköterska på kliniken, består ofta av 
en hel pärm för att täcka alla besök 
i studien.

en så kallad ”narrative” – redogörelse av 
enskilda patientfall. 

Rapporten avslutas med en konklu-
sion över resultatet och en diskussion om 
fynden. Effektresultat och säkerhetsvär-
dering skall summeras och diskuteras. 
Man bör även ta upp eventuella ovän-
tade fynd, hur man tolkar dem och om 
det finns fog för ytterligare studier inom 
området. 

Kortare vetenskaplig artikel
Förutom studierapporten skrivs ofta en 
eller flera vetenskapliga artiklar base-
rade på studieresultaten för publicering 
i någon vetenskaplig tidskrift. Ofta är 
det prövaren som sammanställer artik-
larna. Vem eller vilka som får publicera 
resultat från studien bör vara klart de-
finierat i protokollet. Man brukar också 
ange hur lång tid sponsor har på sig att 
granska eventuella artiklar och komma 
med synpunkter. 

De vetenskapliga artiklarna är väsent-
ligt kortare än studierapporten och foku-
serar ofta på en specifik frågeställning. 
Artikeln måste ändå innehålla tillräck-
ligt med information om studiens ge-
nomförande för att någon annan skall 
kunna upprepa försöket och förhopp-
ningsvis få samma resultat. 

Viktigt är också att klarlägga vem 
som finansierat studien och eventuella 
bindningar eller jävsförhållanden. För 
varje vetenskaplig artikel skriver man 
en kort sammanfattning (abstract) av 
artikeln med metod och resultat för att 
man snabbt skall kunna sätta sig in i vad 
studien handlade om.

Artiklarna skickas för publicering 
till ett antal vetenskapliga tidskrifter. 
Vilka artiklar som sedan väl publiceras 
bestäms av redaktionen för den aktuel-
la tidskriften som värderar artikeln ve-
tenskapligt och kvalitetsmässigt. Det är 
viktigt att så många studier som möjligt 
blir publicerade, för att ge en så objek-
tiv bild som möjligt av läkemedlet, det 
är till och med ett krav i Helsingfors-
deklarationen att alla studier skall vara 
publicerade. 

Det är dock mindre vanligt att ”ne-
gativa” resultat publiceras i de mest an-
sedda tidskrifterna, det vill säga studier 
där läkemedlet inte gav den effekt man 
väntade sig, eftersom de ofta inte anses 
som så intressanta. För att uppfylla pu-
bliceringskravet i Helsingforsdeklaratio-

nen har ett antal officiella webbsidor ska-
pats, exempelvis ClinicalTrials.gov och 
clintrials.ifpma.org, där man kan lägga 
upp en kort information om studien och 
dess resultat, som då blir åtkomlig för 
alla intresserade. 

Slutmöte och arkivering
Det är en god investering att arrangera 
ett avslutande möte med medverkande 
kliniker där man presenterar studieresul-
tatet och samlar erfarenheter och åsikter 
från dem som jobbat med studien. För-
utom att det är viktigt för motivatio-
nen för de inblandade är det också ett 
sätt att bibehålla en god relation med 
läkare och sköterskor på kliniken. Ofta 
kommer man att jobba tillsammans fler 
gånger framöver, och ett trevligt och in-
formativt avslutningsmöte brukar upp-
skattas mycket. 

I avtalet mellan Läkemedelsindustri-
föreningen och Sveriges kommuner och 
landsting, ”Nationell strategi för genom-
förande av kliniska prövningar och icke-
interventionsstudier i Sverige”, regleras 
att klinikerna har rätt att få ta del av 
studiens resultat senast tolv månader ef-
ter avslut. 

Efter prövningens avslutande skall all 
dokumentation arkiveras. Läkemedels-
verket föreskriver en arkiveringstid på 
minst tio år efter det att studien avslu-
tats och slutrapporten skickats in, vilket 
gäller både dokumentation på kliniken 
och hos sponsor. 

Enligt ICH-riktlinjerna skall doku-
mentationen arkiveras två år efter sista 
marknadsföringsgodkännande, eller i de 
fall produkten aldrig når marknaden, 
minst två år efter det att produkten lagts 
ner av sponsor. Denna tidsperiod gäller 
om inte myndighet kräver längre tid, vil-
ket innebär att man ändå hamnar på Lä-
kemedelsverkets 10 år i de flesta fall. 

Ofta råder platsbrist på kliniken och 
man kan då komma överens om att an-
vända ett kommersiellt arkiv. Detta bör 
göras klart innan prövningen börjar och 
finnas med i kontraktet mellan sponsor 
och klinik för att undvika diskussioner 
vid studiens slut. Viktigt är att det finns 
en tydlig hänvisning till arkivet på kli-
niken så att dokumentationen lätt går 
att hitta vid en eventuell audit/inspek-
tion. 

Om information överförs till annat 
media för att spara plats i arkivet, till ex-

empel bränns på CD, skall överföringen 
dokumenteras. Det finns också särskilda 
riktlinjer att följa för andra medier än 
traditionellt papper, men huvudsakligen 
går de ut på att materialet inte obemärkt 
skall gå att ändra på, det skall finnas så 
kallat ”audit-trail” vilket innebär att alla 
ändringar skall synas och kunna spåras, 
både vad som ändrats, när, och vem som 
gjort ändringen. 

Naturligtvis skall mediet även vara 
säkert ur lagringssynpunkt så att inte 
informationen kan försvinna. 

Prövningen är inte slut förrän slut-
rapporten är skriven och sista pappret 
är arkiverat. Ett väl genomarbetat av-
slut, prydlig arkivering och en heltäck-
ande slutrapport blir ett mått på kvali-
tetsnivån på studien och det är därför 
väl motiverat att avsätta rimligt med tid 
för att avsluta studien snyggt innan man 
hastar vidare till nya projekt. 

AnnA Sjögren
regional study manager, Wyeth AB

sjogrea@wyeth.com
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läkemedelsföretaget

E4:an slingrar sig fram nedanför 
fönstren hos Eli Lilly i Frösunda-
vik i Solna. Hit flyttade läkeme-

delsföretaget till sprillans nya lokaler för 
sex år sedan – precis när stadsdelen stod 
klar alldeles i kanten av den 20 000 år 
gamla rullstensåsen som löper som en 
ryggrad genom Stockholm.  

Kommunikationsansvariga Maria 
O’Connor tar emot och visar in oss i kon-
ferensrummet med mjuk värmländsk di-
alekt. Ett rum med helglasade väggar 
och en målerisk panoramautsikt som 
känns som om det hänger i luften. På 
andra sidan Europavägen syns en flik av 
Brunnsviken och Hagaparkens grönska 
– där hundratals nyanser av grönt reflek-
teras. Historiska omgivningar är bara 
förnamnet. Ett stenkast härifrån plane-
rade Anckarström och andra konspiratö-
rer hur de skulle sätta P för Gustav III:s 
regim på 1700-talet. Ungefär vid samma 
tidpunkt som en viss seigneur Gustavus 
Lilja, med svenskt påbrå, bestämde sig 
för att utvandra från Europa till USA. En 
man vars sonson skulle bli grundaren av 
läkemedelsföretaget Eli Lilly. 

Förbereder sig för framtiden
Idag ska vi få träffa några som skriver vi-
dare på historien om Lilly, som sedan det 
grundades för 133 år sedan har betrak-
tats som en av de stora i branschen. Ett 

företag som har ett brett forskningsfokus 
inom psykiatri, endokrinologi, onkologi, 
neurologi och hjärtkärlsjukdom. Men ut-
över satsningen på forskning lägger man 
också kraft på att förbereda företaget för 
framtiden. Lilly har precis som alla andra 
läkemedelsföretag en ny verklighet att 
förhålla sig till, enligt norrmannen Ole 
Kristian Kleivenes, företagets medicin-
ske direktör.

– Hela läkemedelsbranschen står inför 
enorma utmaningar. Kraven på kvalitet 
och behandlingseffektivitet på läkeme-
del ökar, säkerhetskraven kring studier 
ökar, samtidigt som våra kunder får allt 
snävare ekonomiska förutsättningar. Det 
innebär att vi måste bli mer kostnadsef-
fektiva. Industrin måste tänka helt nytt 
vad gäller organisation, utveckling och 
resurser. Och faktum är att Lilly redan 
har gjort det, säger Ole Kristian Klei-
venes. 

– Vårt företag insåg för länge sedan 
att det krävdes förändring för att över-
leva och har lyckats gå från idé till hand-
ling i flera avseenden. Under de sex år 
som jag har arbetat på Lilly har företaget 
genomfört flera stora förändringar. 

Det numera så vanliga scenariot i lä-
kemedelsbranschen – att äta eller ätas, 
har Lilly hållit ifrån sig. Att konsolidera 
genom sammanslagning är inte Lillys 
musik. Nej, namnet Lilly är fortfarande 

Eli Lilly är en anrik men på samma gång modern läkemedelskon-
cern där medarbetarna lystet blickar framåt. Anpassning är lag 
inte bara i naturen utan också i affärsvärlden. För att möta fram-
tidens nya krav är förändringsarbetet redan i full gång på Lilly. 
Virtuellt ledarskap, ökad öppenhet, nätverksbyggande och en ivrig 
jakt på biomarkörer för att nämna delar av strategin.

Kort om LiLLy

Eli Lilly-koncernen grundades 1876 
och har cirka 39 000 medarbetare 
i världen. 

Det skandinaviska dotterbolaget 
har 250 medarbetare, varav 120 i 
Sverige. 

Det svenska bolaget etablerades 
1971.

Huvudkontoret ligger i Indianapo-
lis, USA, vd och styrelseordförande 
heter John C Lechleiter. 

Företaget var fram till 70-talet ett 
renodlat familjeföretag. 

Produkterna saluförs i 143 länder. 

Cirka 7 500 personer arbetar med 
FoU. 

Produktion finns i 13 länder.

19 procent av den årliga omsätt-
ningen globalt går till FoU.

Omsättning i moderbolaget 2008 – 
20 378 000 miljoner US dollar.

Omsättning Skandinavien 2008 – 
194 300 000 US dollar.

moderna tider           på eli Lilly

läkemedelsföretaget
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”ensamt” i loggan, och ska så förbli, om 
man får tro Ole Kristian Kleivenes. 

Lilly har skapat en egen modell för 
att klara av 2000-talets utmaningar. En 
modell som stavas: nytänk inom FoU och 
strategiska samarbeten med branschre-
presentanter och kunder och inte minst 
en ny, flexibel organisation där ”lilla” 
Skandinavien har varit något av ett pi-
lotprojekt inom moderföretaget. 

Skandinavisk omorganisation
För tre år sedan genomfördes en omorga-
nisation där de danska, norska och svens-
ka dotterbolagen slogs ihop till ett enda 
som styrs med hjälp av ”virtuellt ledar-
skap”. I ärlighetens namn låter det först 
som något hämtat ur Matrix-filmerna, 
men det visar sig vara ett förhållande-
vis enkelt sätt att använda den senaste 
kommunikationstekniken i det dagliga 
arbetet. Norrmän, danskar och svenskar 

umgås på jobbet med hjälp av mejl och 
online-möten – via mobil och webb, mi-
len till trots. 

Hur lika är svenskar, danskar och 
norrmän?

– Om jag ska skoja lite: föreställ dig 
att en chef ska föreslå en ny arbetsmo-
dell för de skandinaviska medarbetarna. 
Svenskarna kommer tyst och förstående 
att ta emot informationen och accepterar 
nyheten samarbetsvilligt. Norrmännen 
däremot kommer tjurigt att säga: ”Det 
där går inte, så har vi aldrig gjort förr”, 
och danskarna, ja de ifrågasätter allt. En 
”ärkedansk” sätter en ära i att opponera 
sig mot alla förslag, särskilt om de kom-
mer från norrmän och svenskar. 

Samtidigt tillägger han, finns det så 
många fördelar av dessa olika beteenden. 
Det finns alltid två sidor av ett mynt. 
Svenskarnas ”lojalitet och samarbetsvil-
lighet” kan lika gärna kallas ”mesighet”. 

Norrmännens ovilja till förändring och 
konservativa hållning kan också tolkas 
som ”klok eftertänksamhet”. Precis som 
danskarnas rebelliska inställning lika 
gärna kan vara samma sak som ”sunt 
ifrågasättande” och ”strävan efter öppen-
het”. Vi kan med andra ord lära mycket 
av varandra. Och så handlar det om in-
ställningen till våra olikheter. Man kan 
välja att se dem som problem, eller som 
styrkor. Ole Kristian Kleivenes väljer det 
senare.

– Vi har en gemensam historia och 
närbesläktade språk och utifrån sett be-
traktar omvärlden oss som ett folk. Våra 
olikheter innebär obetingat fördelar för 
oss som företag. Vi får en annan bredd 
i vårt tankesätt som gynnar oss affärs-
mässigt. Vad gäller forskning och försälj-
ning så har vår sammanslagning innebu-
rit många vinster. Från att vi var tre små 
kontor, är vi nu en relativt stor aktör. 

läkemedelsföretaget

Det är tre år sedan Lillys norska, danska och svenska dotterbo-
lag slogs ihop till ett. Från att de skandinaviska företagen inom 
Lilly tidigare var tre ganska svaga röster, har de nu tillsammans 
en röst – betydligt starkare, enligt Ole Kristian Kleivenes, medi-
cal director. 
”Vi kan på ett annat sätt vara med och påverka utvecklingen 
inom bolaget och vi får större resurser. Dessutom har sam-
manslagningen haft andra goda effekter utöver de vanliga 
synergierna. Visst är vi olika i de tre länderna men det är en 
styrka, på så sätt blir företaget mer dynamiskt”.

Neil Archer, Skandinavienchef.
”Man kan alltid få tio procent mer i lön någon annanstans i läke-
medelsbranschen – så är det. Men inom Lilly finns värden som får 
anställda att stanna kvar, år efter år. Jag har hört headhunters säga 
att det är svårt att locka människor från Lilly. Varför? Därför att Lilly 
är en arbetsplats där man får möjlighet att utvecklas, och det i en 
väldigt positiv miljö.”



 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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läkemedelsföretaget

Vi har därmed en starkare röst internt i 
företaget och kan vara med och påverka 
utvecklingen på ett helt annat sätt. 

Prevention och livsstil
En annan nysatsning inom Lilly är ett vi-
dare perspektiv på vad som bygger hälsa 
– och hejdar ohälsa. Arbetet med preven-
tion och livsstilsfrågor tar allt större plats 
på företagets agenda. Då menas inte en-
bart webbsidor med patientinformation, 
så där som ”alla andra” (läs: konkurren-
ter) också har. Utan att på allvar se hela 
människan och låta den grundsynen vara 
med även i research och utvecklingsar-
bete. Enligt Ole Kristian Kleivenes är 
tiden förbi när läkemedelsföretag ”bara” 
sålde läkemedel. 

– Det är inte bara en trend, det är en 
absolut nödvändighet att se hela patien-

ten vid behandling av sjukdom. Det är 
hög tid att även industrin inser detta. 
Som läkare välkomnar jag detta syn-
sätt. 

– Ett exempel: medicin är inte den 
enda lösningen på en diabetespatient 
symtom. Det finns andra verktyg: kost-
rådgivning, rökavvänjning, tips om mo-
tion, sömn och stress. Här kan vi som 
läkemedelsföretag bidra genom forsk-
ning och utbildning för att optimera 
behandlingen. 

Säkert ropar Hippokrates ”Vad var det 
jag sa!  i sin himmel nu när en skolmedi-
cinare och läkemedelsdirektör talar högt 
om ”helhet” och ”mat som medicin”. Ole 
Kristian Kleivenes uttalande kan ses som 
en markering för att Lilly är ett företag 
som ser patienterna och inte bara diagno-
serna. En kritik som annars är vanlig när 

man frågar allmänheten om vad de anser 
om läkemedelsbolagens fokus.

Lilly har precis som flera andra läke-
medelsföretag haft sin beskärda del av 
förtroendekriser de senaste decennierna. 
I slutet av 90-talet pågick en mediestorm 
i USA, förorsakad av misstankar om att 
företaget undanhållit negativa studie-
resultat och biverkningar från det nya 
schizofrenipreparatet Zyprexa. Lilly i 
USA nådde nyligen en överenskommelse 
med amerikansk domstol gällande Zy-
prexa och de överträdelser av marknads-
föringsregler som då skedde. 

För några år sedan blåste det upp igen 
när en före detta chef i det svenska dot-
terbolaget kom ut med en bok där han 
påstod att han i mitten av 80-talet mu-
tat en expert i ett försök att få till stånd 
ett snabbt godkännande av SSRI-prepa-

Marie Thulesius började på Lilly som produktchef men är nu, efter 
nio år och tre barn, företagets e-business manager. Vilket bland 
annat innebär ansvar för att vidareutveckla internet som kommuni-
kationsplattform och hjälpmedel gentemot kunderna. 
”Med den nya tekniken - webbkameror och andra tekniska lös-
ningar, kan man vara med där det händer, när det händer. Vi kan 
till exempel sammanlänka olika experter i världen till webbkonfe-
renser där de kan utbyta erfarenheter. Och vi kan ta kongressen 
till läkarna, i stället för tvärtom”.

Else-Britt Lundgren, office manager och executive assistant. 
”I flera år har Lilly legat i topp i arbetsplatstävlingen GPTW 
– great place to work, bland medelstora företag i Sverige. 
Även i den europeiska tävlingen har vi hamnat högt upp. Vår 
personalpolitik är känd för att främja balans i livet. Vi job-
bar också med hälsosatsningar internt, bland annat med ett 
mycket fördelaktigt friskvårdsbidrag, föreläsningar, ergono-
migenomgångar med mera. Just nu har vi en intern tävling 
för att sporra de anställda att motionera minst två gånger i 
veckan.

Medmind arbetar med marknads-
undersökningar och analyser 
inom läkemedels-, medicinteknik- 
och bioteknikbranschen. 
Vi har verksamhet i samtliga 
nordiska länder med huvudkontor  
i Stockholm. 
Vi erbjuder standardiserade och 
skräddarsydda marknadsunder-
sökningar tillsammans med unika 
analysverktyg. 

Marknadsundersökningar och analyser på dina villkor

Medmind AB • Barnhusgatan 16 • 111 23  Stockholm • Tel 08-411 21 11 • Fax: 08-22 99 99 • info@medmind.se • www.medmind.se
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ratet Prozac, eller Fontex som det heter 
i Sverige.

”Allt är transparent”
Men det där är historia nu. Lilly har ridit 
ut stormarna och som ofta när det gäller 
kriser, kommit ut starkare och klokare 
på andra sidan. ”Integrity - Excellence - 
Respect for people” är Lillys kärnvärden. 
”Ödmjukhet” är ett annat som visserli-
gen inte står i tryck i den senaste års-
redovisningen, men väl mellan raderna. 
I dag är Lilly branschledande i arbetet 
för en öppnare attityd gentemot omvärl-
den. Det finns ingen dold agenda, allt är 
”transparent”, som Ole Kristian Kleive-
nes uttrycker saken.

– Forskningen har historiskt sätt varit 
en ”stängd värld”. Lilly har sett till att 
det har förändrats. Vi var det första läke-
medelsbolaget som skapade en webbplats 
för att öppet publicera alla våra studiere-
sultat, redan 2004. Förra året beslutade 
vi att också börja redovisa vilka läkare 
och forskare som har uppdrag och får er-
sättning från Lilly, med start i USA.

Lilly arbetar också genom interna-
tionella branschorganisationer för att få 
till stånd en bättre återrapportering från 
brukare, vårdgivare och myndigheter för 
att på så sätt fånga upp uppgifter om 
läkemedlens effekter, positiva som nega-
tiva. Något som Lilly vill använda för att 
ytterligare kunna förädla sina läkemedel, 
till gagn för patienten. 

Det knackar på dörren – ”Taxin vän-
tar”, säger kommunikationsansvariga 
Maria O’Connor och ”dirigent” för da-
gens besök på Lilly. Ole Kristian Klei-
venes slår ihop sin dator, säger ”Takk for 
en hyggelig snakk”, och rusar iväg. Nu 
ska vi få träffa en dansk medarbetare, 
berättar Maria och knappar in ett tele-
fonnummer på högtalartelefonen som 
tronar mitt på konferensbordet. 

Strax svarar Anette Auscher, kom-
munikationsdirektör hemmahörande i 
Köpenhamn. En vänlig röst som på en 
artig blandning av svenska och danska 
berättar om det amerikanska företaget 
hon varit anställd på i tolv år. Hon ger 
oss några viktiga data om världens ti-

onde största läkemedelsföretag med cir-
ka 39 000 medarbetare world wide, 250 
medarbetare i den skandinaviska orga-
nisationen, varav 120 i Sverige. Huvud-
kontoret ligger i Indianapolis. Företa-
get var fram till 70-talet ett renodlat 
familjeföretag. Produkterna saluförs i 
143 länder. 

Ungefär 7 500 personer arbetar med 
FoU och produktion finns i tretton län-
der. Och så den historiska bakgrunden: 
Svenskättlingen Eli Lilly, överste till yr-
ket, som efter det amerikanska inbör-
deskriget beslöt sig för att ägna sig åt 
någonting mer uppbyggligt och tog lära 
hos en apotekare. Med målsättningen att 
kunna framställa rena, högkvalitativa lä-
kemedel där kunderna skulle kunde läsa 
faktabaserade innehållsförteckningar.

– Sådana fanns inte under den här 
tiden när mediciner, som kunde inne-
hålla vad som helst, såldes av kringre-
sande försäljare. Eli som hade upplevt 
mycket sjukdom och elände i sin tid i 
armén drevs av ambition att ta fram lä-

Medmind arbetar med marknads-
undersökningar och analyser 
inom läkemedels-, medicinteknik- 
och bioteknikbranschen. 
Vi har verksamhet i samtliga 
nordiska länder med huvudkontor  
i Stockholm. 
Vi erbjuder standardiserade och 
skräddarsydda marknadsunder-
sökningar tillsammans med unika 
analysverktyg. 

Marknadsundersökningar och analyser på dina villkor
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kemedel som verkligen fungerade, berät-
tar Anette Auscher.

Backar inte för förändring
En strävan som gav resultat redan efter 
tio år när Lilly fick sin första stora fram-
gång med ett läkemedel mot veneriska 
sjukdomar, som vid den tiden var ett 
stort hot mot folkhälsan. Sedan dess har 
den ena innovationen avlöst den andra, 
alla signerade med den röda namnteck-
ningen. 

Anette Auscher berättar att en av de 
viktigaste faktorerna bakom företagets 
stadiga framgångar är att man aldrig 
har slagit ner på takten på laboratori-
erna, 19 procent av vinsten går till FoU. 
Men också att man aldrig har backat för 
förändringsarbete. Något hon själv har 
erfarenhet av i och med den skandina-
viska sammanslagningen.

– Den nya virtuella organisationen är 
inte bara kostnadseffektiv, den har inne-
burit att vi utnyttjar vår kompetens på 
bättre sätt. Vi har blivit starka i och med 
sammanslagningen av tre länder till en 
enda affärsenhet – det går bra för Lilly i 
Skandinavien, säger Anette Auscher och 
ser förmodligen nöjd ut, även om vi inte 
kan se det. 

Det rör sig utanför dörren till kon-
ferensrummet. Människor pratar, mik-
rovågsugnar plingar och porslin skram-
lar. Det är lunch. Kylskåpen erbjuder fär-
diga lunchlådor från Felix, Findus och 
de andra. På väggen hänger en stor tv-
monitor där interninformation om Lilly 
rullar växelvis med produktinformation 
av senaste snitt. Regelbunden och upp-
daterad information är extra viktig när 
alla medarbetarna inte befinner sig un-
der samma tak.

När Anette Auscher har sagt ”Farvæl” 
från telefonsvararen tittar Maria än en 
gång in genom dörren och säger att snart 
kommer chefen för det hela, bördig från 
England. 

I väntan på vd som har arbetat här i 
snart ett år funderar jag på om det kan 
finns någon passande Bellmanhistoria 
med tanke på kontorets olika nationa-
liteter: ”Det var en gång en dansk, en 
norsk, en engelsman och så Bellman… 
men hinner inte längre innan ”managing 
director” Neil Archer står i dörren med 
ett stort leende och sträcker fram han-
den. 

En gång började han i firman som 
”salesman” och nu har han varit i Lillys 
tjänst i 18 år, varav många som utlands-
stationerad. När han räknar upp länder-
na han arbetat i låter det som han läser 
ur en Atlas. För några år sedan var han 

läkemedelsföretaget

Jesper Wiklander, produktspecialist, berättar om det nya diabe-
tesläkemedlet Byetta som är en imitation av peptiden glucagon-
like-peptide-1 som vi har naturligt i kroppen och som påverkar 
insulininsöndringen i blodet. Byetta har i treårsuppföljningar visat 
sig ha många effekter utöver blodsockersänkningen: sänkning av 
LDL, triglycerider, blodtryck och i många fall också minskning av 
patientens vikt. 
”En del tycker att Byetta låter för bra för att vara sant. Men 
studieresultaten finns där. Utöver att det är spännande att få 
arbeta med den här typen av intressanta läkemedel finns det 
annat som är speciellt med Lilly: engagemanget. Här finns så 
många positiva människor.” 

Susanne Syversen är produktspecialist på Lilly och arbetar med 
adhd-läkemedlet Strattera. Ett läkemedel som orsakat en del rabal-
der i pressen, då både effekt och biverkningar har ifrågasatts. 
”Jag är stolt över att jobba med Strattera, som är det mest stude-
rade adhd-läkemedlet av alla, och inte narkotikaklassat som de 
övriga. Dessvärre är mediedebatten om adhd ofta osaklig och 
bottnar i okunskap. Adhd är ett funktionshinder som gör livet svårt 
för många barn och familjer. Obehandlad adhd kan få en rad nega-
tiva konsekvenser – problem i skolan, missbruk och kriminalitet. 
Läkemedel kan otvetydigt förbättra situationen, enligt flera studier. 
Men det stämmer att inte alla får önskad effekt. I mellan 30 och 40 
procent uteblir den – oavsett preparat. Därför är det viktigt att välja 
rätt medicin till varje patient och följa upp ordentligt. Som i alla fall 
av medicinsk behandling.”
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Här kan du få 
6 000 läkare 
att lyssna 
till dina argument

Den Medicinska riksstämman är den svenska läkarkårens
viktigaste mötesplats. Som utställare har du en fantastisk
möjlighet att möta såväl läkare i forskningens framkant,
morgondagens läkare, landsting och universitetssjukhus. 

Ta tillfället i akt att knyta värdefulla kontakter och skapa fler
affärer.  Svenska Läkaresällskapet och Stockholmsmässan 
arbetar för att anpassa den Medicinska riksstämman efter
både utställarnas och besökarnas aktuella behov. I år är den
större än någonsin och kommer att arrangeras parallellt
med två mässor från närliggande kompetensområden,
bioteknik och laboratorievetenskap. Detta kommer att
innebära nya tvärvetenskapliga möten och medföra ytterli-
gare besökargrupper.  Välkommen till Stockholmsmässan
den 25-27 november 2009! 

Den Medicinska riksstämman arrangeras av 
Svenska Läkaresällskapet som ger läkaren ökad kunskap 
för patientens bästa.

Stockholmsmässan, Mässvägen 1 Älvsjö Tel: 08-749 41 00 Fax: 08-749 61 77

stationerad i soliga Puerto Rico i Kari-
bien, och när han får frågan om tjänsten 
i Skandinavien var någon slags bestraff-
ning, skrattar han gott.

– Nej, nej, men jag måste säga att Sve-
rige är två länder. Ett på sommaren och 
ett annat på vintern. Big difference! 

Efter ett trevligt brittiskt smalltalk 
undrar jag hur han klarar sig utan just 
sådant, i en arbetsmiljö där man inte kan 
hänga vid kaffemaskinen och snacka ef-
tersom många kolleger befinner sig på 
annan ort. 

– Visst blir det ganska lite ”face-time” 
men det går att ha trevliga pratstunder 
på andra sätt. I alla fall på telefon. Vi 
uppmuntrar också att komma ihåg den 
sociala biten eftersom det lättare glöms 
bort den i virtuella kommunikationen. 
Själv är jag en sådan som tycker om att 
småprata. Jag får energi av sånt.

Dessutom, hävdar Neil Archer, ”så 
lite” träffas de ändå inte, medarbetarna 
i de tre länderna.

– Minst en heldag i månaden träffar 
man sitt team, ibland mer. Vi har också 
stor jul- och sommarfest där hela före-
taget strålar samman – väldigt uppskat-
tade tillställningar. 

Stor frihet för medarbetarna
Man måste inse vinsterna av en orga-
nisation som den Lillys skandinaviska 
bolag nu har valt, menar Neil Archer. 
Mindre fikastunder visst, men också en 
stor frihet för medarbetarna – att arbeta 
när, och faktiskt var, han eller hon vill. 
Som kommunikationsansvariga Maria 
O´Connor till exempel, som arbetar på 
distans från Karlstad. Och som många 
medarbetare med småbarn – som ofta 
loggar ut tidigt på eftermiddagen, för 
att sedan logga in en stund på kvällen 
när barnen har gått och lagt sig.

– Jag tycker att den skandinaviska ar-
betsmodellen är så intressant. Ni är bäst 
i världen på att kombinera arbetsliv och 
fritid. Tack vare dator- och mobiltäthe-
ten och att både män och kvinnor för-
värvsarbetar finns unika möjligheter 
till ett liv där både jobb och familj får 
plats. 

Att moderbolaget har ögonen på 
Skandinavien är tydligt, en av företagets 
stora visioner inför framtiden är att just 
”förändra och förädla sättet att arbeta”. 
Det ska vara ”färre nivåer mellan Lillys 
koncernledning och kunden” – fritt över-
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satt från årsredovisningen. Vilket bety-
der att man håller på att skala bort och 
koka ner. Färre anställda men samtidigt 
större kompetens.  Hur går det ihop?

– Förr i tiden fanns allt ”i huset” – 
Lilly ägde allt, i meningen kompetens, 
labb, produktion, distribution och så vi-
dare. En modell som i dag är ohållbar. 
I stället för att köpa det vi behöver, sat-
sar vi på att ingå partnerskap med olika 
aktörer och arbeta tillsammans. Vi nät-
verkar med kunder, myndigheter, andra 
läkemedelsbolag och med mindre spjut-
spetsföretag som behöver hjälp att ut-
veckla sina idéer. 

”Samverkan” är ett viktigt ord för Lil-
ly. Och ”utveckling” förstås. Eller kanske 
ska man säga ”evolution”, som det låter 
när Neil Archer talar om det förestående 
paradigmskiftet.

– Läkemedelsindustrins ”busines-
smodell” är skrotfärdig. Pipeline för 
hela branschen är tommare än någon-
sin, historiskt sett. Det blir allt svåra-
re att ta fram stora nya produkter, och 
vi måste lära oss att använda resurserna 

på ett intelligentare sätt. Ett företag är 
som vilken organism som helst. Den som 
inte anpassar sig efter miljön kommer 
att dö. De läkemedelsföretag som kla-
rar av att ställa om tillräckligt snabbt 
kommer inte bara att överleva utan blir 
framgångsrika om du frågar mig. Och 
Lilly kommer att vara en av dessa. ”It’s 
gonna be tough – yes. But we’re gonna 
make it.”

”We’ve done it before”
Neil Archer säger att han upplever att 
alla inom företaget förstår allvaret i si-
tuationen. Men också att alla drivs av 
en stark beslutsamhet. Världen har för-
ändrats mycket sedan 1876 när företaget 
bildades. Kriser har det inte varit brist 
på: världskrig, depressioner och patent på 
storsäljande läkemedel som gått ut – det 
ena efter det andra. 

– Vårt företag har en historia av att 
klara utmaningar. ”We’ve done it befo-
re, so to speak”, säger Neil Archer och 
nickar. 

En annan förklaring till att Lilly upp-
visar sådan stabilitet är att det i den egna 
pipelinen ändå finns något som kan lik-
nas vid en kö.  

– Tajmingen är kanske inte helt per-
fekt vad gäller patentutgång och nyheter, 
men i det stora hela ser det väldigt ljust 
ut. Vi har många intressanta nyheter på 
väg in, på områden som diabetes, MS, 
onkologi, Alzheimer och hjärtkärl.  

Lilly är ett företag som kan stoltsera 
med att ha varit först – många gånger. 

Historik

1876 – Lilly grundas av svenskättlingen, 
kavalleriöversten och apotekaren Eli Lilly 
i Indianapolis, USA.

1880-1900 – De första stora försäljnings-
framgångarna med ett medel mot vene-
riska sjukdomar. 

1920-talet – Lilly revolutionerar behand-
lingen av diabetes i och med framtag-
ningen av det första insulinet, i samarbe-
te med Dr. Frederick Banting som senare 
får nobelpris för upptäckten av insulin. 

1930-talet – Lilly blir ett internationellt 
läkemedelsföretag med sitt första kontor 
och fabrik i England. 

1940-talet – Företaget framställer den 
första effektiva orala antibiotikabered-
ningen.

1950-talet – Första generationens van-
comycin isoleras och introduceras i USA 
för svåra sjukhusförvärvade infektioner.

1960-talet – Lilly utvecklar världens för-
sta cefalosporin – cefaloglycin. Senare 
isoleras aminoglykosiden tobramycin. 

1970-talet – De första serotoninupptags-
hämmarna utvecklas vilket innebär en helt 
ny verkningsmekanism vid farmakologisk 
behandling av depression. 

1980-talet – Humulin, den första rDNA-
produkten introduceras. Senare lanseras 
också kromografiskt renat vancomycin. 

1990-talet – Kefolor, ett antibiotikum, 
och Humulin och Humalog, insulinpre-
parat, tas fram och blir några av världens 
mest använda läkemedel i sina klasser. 
Gemzar lanseras, det första medlet mot 
icke småcellig lungcancer. Zyprexa ut-
vecklas ett schizofreniläkemedel med ny 
verkningsmekanism. Evista tas fram, för 
behandling av osteoporos hos postme-
nopausala kvinnor. 

2000-talet – En ny typ av osteoporoslä-
kemedel som stimulerar tillväxten av ben-
massa introducerades. Xigris lanseras för 
behandling mot svår sepsis. Cialis blir 
världens första långtidsverkande medel 
mot erektil dysfunktion. Strattera lanseras 
som tilläggsbehandling vid adhd. Byetta 
för behandling vid diabetes typ 2 ser da-
gens ljus. Alimta – det första kemoterapin 
godkänd för behandling av malignt pleu-
ramesoteliom. Cymbalta mot depression. 
Efient för förebyggande av infarkter hos 
patienter med akut kranskärlssjukdom 
som genomgått PCI.  

Aktuella ansökningar till FDA – Prasug-
rel – för att förebygga nya hjärtinfarkter. 
Cetuximab – för behandling av cancer i 
hals- och nackregionen. Olanzapine LAI 
– långtidsverkande behandling vid schi-
zofreni. Tadalafil – för behandling av PAH 
– pulmonell arteriell hypertension m fl. 

läkemedelsföretaget

www.grafiskide.com

Fel byrå kan orsaka 
framtida skador på ekonomin.

Anette Auscher, kommunikationsdirektör, 
hemmahörande i Köpenhamn. En vänlig 
röst som på en artig blandning av svenska 
och danska berättar om det amerikanska 
företaget hon varit anställd på i tolv år.”Den 
nya virtuella organisationen är inte bara 
kostnadseffektiv, den har inneburit att vi 
utnyttjar vår kompetens på bättre sätt. Vi 
har blivit starka i och med sammanslag-
ningen av tre länder till en enda affärsen-
het – det går bra för Lilly i Skandinavien”
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För att nämna några: det första insulinet, 
den första orala antibiotikaberedningen, 
den första generationens vancomycin för 
sjukhusinfektioner och världens första 
cefalosporin. Lilly ligger också bakom 
de första SSRI-läkmedlen, med Prozac 
i spetsen. 

De senaste decennierna har Lilly pre-
senterat ytterligare nyheter som exem-
pelvis Humalog, ett rekombinant insu-
lin, Zyprexa mot schizofreni och bipolär 
sjukdom, Forsteo för behandling av oste-
oporos, Cialis, det första långtidsverkan-
de läkemedlet vid erektil dysfunktion, 
Alimta mot icke småcellig lungcancer 
och nu Efient, det nyaste läkemedlet för 
förebyggande av ateroskleros vid instabil 
angina och akut hjärtinfarkt. 

Men det finns också andra möjlighe-
ter än att alltid vara ”först”. Lilly ägnar 
i dag stor uppmärksamhet åt att finslipa 
sina läkemedel. Detta för att optimera 
behandlingseffekten och få förklaring 
och förståelse för att människor reage-
rar olika på ett och samma preparat. 
Och för att kunna få en längre livslängd 
på sina preparat även när patenten gått 
ut och generikafloden påverkar försälj-
ningssiffrorna.

– Vi har flera forskningsprojekt där 
man tittar på biomarkörer som ett led i 
att kunna se vilket läkemedel som pas-
sar en enskild patient. Och då behöver 
det inte nödvändigtvis vara vårt läkeme-
del. Här arbetar Lilly tillsammans med 
andra bolag för att öka kunskapen. Alla 
har att vinna på att patienten får rätt 
medicin; patienten, vårdgivaren och in-
dustrin. 

Skräddarsydd behandling är nästa 
revolution inom medicinsk behandling. 
Det handlar inte enbart om att hitta rätt 
läkemedel för rätt patient, utan också 

att individanpassa dosering och intags-
frekvens. 

Även där avser Lilly att ta en pallplats. 

Spindeln i nätet
Efter att Neil Archer har sagt ”Nice to 
meet you” och Maria O’Connor kommit 
in i konferensrummet för att pigga upp 
oss med en fruktkorg är det dags för näs-
ta intervju. Svenska Else-Britt Lundgren 
som är ”executive assistant” och ”office 
manager”, eller kort och gott företagets 
”spindel” som har koll på att allt fung-
erar, i ledningsgruppen såväl som på 
kontoret i Solna. Hon har varit på fir-
man i nio år och arbetade dessförinnan 
på andra läkemedelsbolag. 

– Det speciella med Lilly är att män-
niskor verkligen trivs här. Det låter som 
en klyscha, jag vet. Men det är sant. Här 
är en familjär och vänlig stämning. Före-
taget erbjuder också möjligheter till ut-
veckling. Varje år går man igenom fö-
retagets mål, men också de personliga 
målen. Och det kanske viktigaste av allt: 
företagsledningen lyssnar verkligen på 
sina medarbetare. För drygt ett år sedan 
gjorde Lilly någonting unikt. Vi hade 
en ”Vision Jam” där 22 000 medarbe-
tare under fyra dagar brainstormade om 
framtiden och hur vi ska ta oss dit. 

”Den kreativa diskussionen” som Vi-
sion Jam kan översättas med, fördes on-
line och innebar att alla kunde ”tala” 
med alla.  

– Det var fantastiskt! Utifrån alla idé-
er som kom fram har företaget tagit fasta 
på många av dem. Bland annat att satsa, 
ännu mer, på CSR (corporate social re-
sponsibility – företagens samhällsansvar) 
och på att bli mer miljömedvetna, bland 
annat genom projektet ”green chemistry-
methods”.

Som CSR-exempel kan nämnas att 
Lilly ingått i ett globalt partnerskap med 
Världshälsoorganisationen, Röda Korset 
med flera för att minska spridningen av 
multiresistent TBC i u-länderna, genom 
att bidra med såväl kompetens som eko-
nomiska resurser.

– Lilly hjälper bland annat till med 
att bygga upp fabriker så att länderna 
själva sak kunna tillverka vaccin och lä-
kemedel. Det gör mig stolt. Vi har ägare 
som vill göra skillnad, säger Else-Britt 
Lundgren.

Lilly i Skandinavien har också ett eget 
CSR-projekt som man brinner för. 

– Vi har ett samarbete med SOS-
barnbyar, där företaget såväl som de an-
ställda ger pengar för att bygga upp byar 
i Benin och Burundi, två av världens 
fattigaste länder. Flera av våra medarbe-
tare har varit på plats och sedan kom-
mit hem och visat bilder och berättat 
om sina upplevelser. Det bygger både 
engagemang och skapar en stark före-
tagskänsla.

Jeanette Hägglund
fotograf

CHarlotte SCHröder
medicinjounalist

www.grafiskide.com

Fel byrå kan orsaka 
framtida skador på ekonomin.
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ELITA:s wintermeeting i Åre  
Ärende CO013/08 handlar om Åre som 
plats för arrangemanget ”The 5th ELITA 
wintermeeting”, 19–21 mars 2009. 

Åre är en känd skidort i Jämtland som 
ligger cirka 60 kilometer från gränsen 
till Norge. ELITA-mötet, som arrangeras 
av European Liver and Intestine Trans-
plantation Association, är ett internatio-
nellt möte för specialister inom lever-, 
tarm- och inälvstransplantation. 

Under det aktuella datumet för mötet 
föreligger goda möjligheter till skidåk-
ning, särskilt som programmet på freda-
gen innehåller en mycket lång lunchpaus 
mellan 11.30–16.30. Till skillnad från 
ärendena CO010/08 och CO012/08 om 
konferenser i Åre, då de flesta av delta-
garna kom från regionen, fanns det den-
na gång inte några logistiska skäl till 
varför arrangemanget förlagts till Åre. 
CO kom därför fram till att detta ar-
rangemang i Åre inte var acceptabelt.

Två arrangemang i Davos  
Ärendena CO014/08 respektive 
CO001/09 rör Davos som plats för ar-
rangemangen “The 18th cardiology up-
date course”, 15–20 februari 2009 och 
”European urology forum 2009 chal-
lenge the experts”, 7–11 februari 2009. 

Davos är en känd skidort i alperna i 
sydöstra Schweiz. “The 18th cardiology 
update course”, som arrangeras av Euro-
pean Society of Cardiology, är en inter-
nationell kurs som riktar sig till kliniker 
inom kardiologi, internmedicin och all-
mänmedicin. “European urology forum 
2009 challenge the experts”, som arrang-
eras av European Association of Urology, 
är en internationell konferens som riktar 
sig till kliniker inom urologi. Det före-
ligger goda möjligheter till skidåkning 
under de aktuella datumen. Några logis-
tiska skäl till varför arrangemangen för-
lagts till Davos har inte presenterats.

I frågor och svar om hur den europe-
iska läkemedelsindustriorganisationen 

EFPIA:s kod skall tolkas används ock-
så Davos som ett exempel på en mindre 
lämplig plats, vilket ger ytterligare argu-
ment för CO:s beslut att Davos inte är en 
lämplig plats för dessa arrangemang.

ERUS’09 symposium i Venedig
 Ärende CO002/09 gällde Lido, Venedig, 
som plats för arrangemanget “European 
robotic urology symposium ERUS´09”, 
23–25 september 2009. 

Venedig i Italien är en av världens 
mest kända turistorter. Lido är en ö i 
den venetianska lagunen, som kan nås 
inom cirka 10 minuter med vattenbuss 
från Venedig. Lido är framförallt känt 
för den internationella filmfestivalen 
som arrangeras där. “European robotic 
urology symposium”, som arrangeras av 
European Group of Robotic Urology, är 
en internationell konferens som riktar 
sig till kliniker som är intresserade av 
att följa den senaste utvecklingen av ro-
botkirurgi inom urologi. 

CO:s beslut om 
lämpliga 
OCh Olämpliga 
platser 
Läkemedelsindustriföreningens Compliance Officer Pär Tellner 
följer upp och svarar på frågor om Läkemedelsbranschens etiska 
regelverk och samarbetsdatabaser. Här redovisas de beslut CO 
tagit under tiden december 2008 – april 2009 om lämpliga och 
olämpliga platser för konferenser och möten där läkemedelsindu-
strin bjuder in sjukvårdspersonal.

complianceärenden
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Det främsta argumentet för att för-
lägga konferensen till Venedig är att en 
av huvudorganisatörerna bor i närheten. 
Eftersom konferensen har flera långväga 
presentatörer av robotkirurgin på plats 
och andra gör robotkirurgidemonstratio-
nen från sjukhus via videolänk, så är det 
enligt CO:s bedömning svårt att moti-
vera varför symposiet ska förläggas till 
en av världens mest kända turistorter. 

CO konstaterar således att Lido, Vene-
dig, inte är en godtagbar plats för detta 
arrangemang.

SRNT:s annual meeting på 
CityWest 
Hotel  Ärende CO003/09 handlade om 
CityWest Hotel, Conference, Leisure and 
Golf Resort, Dublin, som plats för ar-
rangemanget “2009 joint conference of 
SNRT”, 27–30 april 2009, som arrang-
eras av Society for Research on Nicotine 
and Tobacco.

CityWest Hotel är samlokaliserad 
med två golfbanor. Det är en årlig in-
ternationell konferens som riktar sig till 
forskare inom området nikotin- och to-
baksberoende. Det föreligger goda möj-
ligheter till golfspel under det aktuella 
datumet, då mötet ligger under golfsä-
songen. Några tillräckliga logistiska skäl 
till varför arrangemanget förlagts till Ci-
tyWest Hotel har inte  presenterats och 
det finns flera andra konferensanlägg-
ningar i närheten av Dublin som inte 
ligger vid golfbanor, som hade kunnat 
väljas.

Pfizer, ett av de företag som planera-
de delta, hävdar också att de organiserat 
sin gruppresa med ankomst och avresa i 
omedelbar anslutning till programmet 
och att det vetenskapliga programmet 
inte ger några möjligheter till rekreation. 
Dessutom framhåller Pfizer att en avbo-
kad resa skulle innebära påfrestningar på 
deras relationer till deltagarna och deras 
huvudmän. 

CO har redan i sitt beslut CO005/07 
den 3 december 2007 fastställt att ett 
konferenscenter som är samlokaliserat 
med en golfklubb (Järavallens konfe-
renscenter och Barsebäcks golfklubb) 
inte är en lämplig plats för arrangemang 
som sponsras av läkemedelsföretag. I det-
ta fall var det vetenskapliga programmet 
av hög kvalitet och gav inte utrymme för 
rekreation. CO:s beslut om Järavallens 
konferenscenter överklagades till NBL, 
som den 17 januari 2008 gjorde följande 
bedömning (ärende NBL 822/07):

”Järavallen Conference & Country Club är 
lokaliserad i anslutning till Barsebäck Golf 
& Country Club, som är känd för att vara 
en särskilt exklusiv golfklubb. Med hänsyn 
härtill ansluter sig nämnden till CO:s bedöm-
ning att Järavallens Konferenscenter inte är 
godtagbart som plats för det planerade ar-
rangemanget i april 2008.”

CO kan således konstatera att det 
sedan januari 2008, om inte förr, va-
rit väl känt att läkemedelsföretag bör 
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undvika att sponsra eller bidra till sjuk-
vårdspersonals deltagande i kongresser 
på konferensanläggningar i anslutning 
till golfklubbar. Pfizer anför slutligen att 
de skulle kunna boka in deltagarna på 
andra hotell och sedan bussa in dem till 
konferensen. 

CO anser dock inte att det löser pro-
blemet, då problemet är att kongressen 
har förlagts till en olämplig plats.

The National Kidney Foundation 
Ärende CO004/09 gällde Walt Disney 
World Swan and Dolphin Resort, Orlan-
do, Florida, som plats för arrangemanget 
“The national kidney foundation 2010 
spring clinical meetings (SCM10)”, 13–
17 april 2010, som arrangeras av Natio-
nal Kindey Foundation.

Walt Disney World Swan and Dolp-
hin Resort är en hotell- och konferensan-
läggning, belägen i nära anslutning Dis-
ney Worlds nöjespark. Dessutom finns 
golfbanor och spa-anläggningar intill 
konferenslokalen. “The national kidney 
foundation 2010 spring clinical meetings 
(SCM10)” är en internationell konferens 
som riktar sig till läkare, sjuksköterskor, 
dietister och tekniker.

Amgen, som begärt CO:s synpunkter 
på arrangemanget, argumenterar för att 
Walt Disney World Swan and Dolphin 
Resort, Orlando, Florida ska godkännas 
som plats för arrangemanget, eftersom 
hotellet inte ligger i själva nöjesparken 
och man avser att i inbjudan till kon-

gressen tydligt ta avstånd från besök i 
nöjesparken. 

Av EFPIA:s frågor och svar om hur 
deras kod skall tolkas framgår att Dis-
neyland i Paris inte är en acceptabel plats 
för arrangemang. Av detta följer att Walt 
Disney World Swan and Dolphin Resort 
inte heller är det, eftersom nöjesparken 
Disney World ligger i närheten. I detta 
fall finns också golfbanor och spa i när-
heten, vilket utgör ytterligare argument 
mot Walt Disney World Swan and Dolp-
hin Resort, Orlando, Florida. 

Kongressen beräknas samla cirka 
2 000 deltagare, vilket gör att det finns 
gott om alternativa platser i USA att ha 
kongressen på. Tillräckliga logistiska 
skäl till varför man ska förlägga kon-
gressen till Walt Disney World Swan and 
Dolphin Resort föreligger således inte. 

Ett avståndstagande till besök i nöj-
esparken i inbjudan uppväger inte hel-
ler min bedömning att Walt Disney 
World Swan and Dolphin Resort, Or-
lando, Florida, är en olämplig plats för 
arrangemang.

Kommentarer
Ärendet om ELITA:s wintermeeting i 
Åre är ett konkret exempel på att, även 
om en plats tidigare har blivit godkänd 
för ett visst arrangemang, så är den inte 
automatiskt godkänd i andra samman-
hang. Regionala möten i Åre under skid-
säsong har stora chanser att bli godkän-
da, medan nationella eller internationella 
möten har små chanser att bli accepte-
rade.

De båda arrangemangen i Davos vi-
sar på svårigheterna för våra internatio-
nella organisationer för forskande läke-
medelsindustri, EFPIA och IFPMA (In-
ternational federation of pharmaceutical 
manufactures and associations), att få ut 
budskapet att även om kongresserna är 

av hög vetenskaplig kvalitet är det inte 
acceptabelt att förlägga arrangemangen 
på skidorter under säsong. 

Eftersom EFPIA:s kod har varit gäl-
lande sedan den 1 januari 2006, är det 
anmärkningsvärt att läkare fortfarande 
2009 försöker få sina kongresser, som är 
placerade på uppenbart olämpliga plat-
ser, finansierade av industrin.

Ärendet om ERUS’09 i Lido, Vene-
dig, illustrerar att en av huvudföreläsar-
nas bostadsort i närheten av platsen för 
konferensen inte utgör ett tillräckligt lo-
gistiskt skäl för att förlägga symposiet 
till en känd turistort.

Ärendet om SRNT:s möte på City-
West Hotel i Dublin är ytterligare ett 
exempel på att det inte är acceptabelt att 
förlägga konferenser till konferenscenter 
i nära anslutning till golfbanor under 
säsong. CO avvisar också i detta beslut 
möjligheten att förlägga deltagarna på 
andra hotell och bussa in dem till den 
olämpliga platsen för arrangemanget.

National Kidney Associations vår-
möte på Walt Disney World Swan and 
Dolphin Resort, Orlando, Florida, ut-
gör ett ovanligt tydligt exempel på ett 
arrangemang på en olämplig plats. Av 
CO:s beslut framgår också att det inte 
hjälper att i inbjudan ta avstånd från be-
sök på nöjesparken.

Pär Tellner 
par.tellner@lif.se 

läkemedels-
industriföreningens 
Compliance Officer

”Läkemedelsföretag bör undvika att 
sponsra eller bidra till sjukvårdspersonals 
deltagande i kongresser på konferens-
anläggningar i anslutning till golfklubbar.”

complianceärenden
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Kostnadseffektivitet är vad den 
brittiska rådgivande myndig-
heten NICE arbetar med, bland 

annat baserat på det ökända måttet 50 
000 dollar per levnadsår, även kallat 
QALY (quality adjusted life year). Kost-
nadseffektivitet baseras på att ett extra 
levnadsår är värderat till cirka 50 000 
dollar – genomsnittspriset för en ny 
Land Rover med alla extra finesser.

Ett exempel på vad kostnadseffektivi-
tet kan innebära i praktiken är NICE:s 
preliminära beslut att fyra nya cancerlä-
kemedel för behandling av personer med 
svår njurcancer – temsirolimus (Torisel), 
bevacizumab (Avastin), sorafenib (Nexa-
var) och sunitinib (Sutent) – inte skulle 
täckas av den brittiska sjukvårdsmyn-
digheten NHS. Trots kliniska bevis på 
att dessa läkemedel faktiskt kan hjälpa, 
var de nämligen inte ”kostnadseffekti-
va”. I grund och botten anser inte NICE 
att dessa fyra läkemedel är bra värde för 
pengarna för NHS. 

I dagsläget är immunterapi den enda 
tillgängliga behandlingen mot metasta-
tisk njurcancer, och i genomsnitt stop-
par det sjukdomens utveckling i enbart 
fyra månader. Om personer inte passar 
för immunterapi, eller om det inte fung-
erar, så finns det ingen lösning. Det finns 
inget annat behandlingsalternativ.  

NICE höll med om att patienter ten-
derade att leva längre när de fick de nya 
läkemedlen. Men när de körde testdata 
i sina QALY-styrda datormodeller fann 
de att läkemedlen kostade för myck-
et jämfört med de fördelar de innebar 
för patienterna. Priset på 20 000 till 
35 000 brittiska pund (cirka 240 000 
till 420 000 kronor) per patient per år 
var helt enkelt för högt för att de skulle 
rekommendera att NHS skrev ut des-
sa läkemedel. Resultatet? Staten sparar 
pengar och patienter får en påskyndad 
dödsdom. Det är ingen överdrift, det är 
innebörden av kostnadseffektivitet.

”EffEktivitEt”         
  måste handla 
  om patientvård

Är jämförbar effektivitet detsamma som kostnadseffektivitet? 
Nej, det är stor skillnad, skriver här Peter J Pitts, president för the 
Center for Medicine in the Public Interest, USA. I dag är jämförbar 
effektivitet en kortsiktig, politiskt driven policy som kanske ger 
flyktiga besparingar, men som samtidigt resulterar i en vård med 
lägre kvalitet till långsiktigt högre kostnader. Jämförbar effektivitet 
borde i stället reflektera och mäta individuell respons på behandling, 
baserat på faktorer som indikerar vad det är som håller människor 
friska, förbättrar deras hälsa och förebygger sjukdomar.

politik i industrin
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Jämförbar ett nyckelord
Jämförbar effektivitet är annorlunda. 
Nyckelordet är ”jämförbar”, och beskrivs 
genom begreppet HTA (healthcare tech-
nology assessment). Jämförbar effektivi-
tet strävar efter att visa vilka läkemedel 
och behandlingsmetoder som är mest ef-
fektiva för respektive sjukdomstillstånd. 
Finns det en ”mer effektiv” statin? En 
”mer effektiv” behandling mot depres-
sion? 

Men hur jämför man två molekyler 
med olika verkningsmekanismer när 
patientens respons på läkemedlet be-
ror på deras individuella genetiska upp-
sättning? Konceptet HTA är bra, men 
verktygen är fel. Komplexiteten i jäm-
förbarhet gör att HTA i sin nuvarande 
form leder till ett generaliserande för-
hållningssätt till hälso- och sjukvård, 
vilket betyder att den inte passar någon 
alls speciellt bra. 

Jämförbar effektivitet bygger starkt på 
rön från randomiserade, kliniska studier. 
Även om dessa studier är oumbärliga när 
det gäller att visa säkerheten och effekti-
viteten i nya medicinska produkter och 
läkemedel så är resultaten baserade på 
stora befolkningsgenomsnitt som sällan, 
om någonsin, kommer att berätta för oss 
vilka behandlingar som är bäst för den 
enskilda individen. 

För att kunna ta de optimala behand-
lingsbesluten är det därför avgörande att 
läkare bibehåller förmågan att kombine-
ra resultat från studier med sin expertis 
och kännedom om individen.  

Jämförande kliniska studier som 
sponsras av staten anses i dag vara en 
värdefull informationskälla vid både kli-
niska beslut och beslut om försäkrings-
skydd och subventionerad vård. Två stu-
dier, CATIE, (The clinical antipsychotic 
trials in intervention effectiveness stu-
dy) och ALLHAT, (The antihypertensive 
and lipid-lowering treatment to prevent 
heart attack trial study), är exempel på 
sådana kliniska studier. Dessa sponsra-
des delvis av den amerikanska myndig-
heten NIH för att avgöra om äldre (bil-
ligare) läkemedel var lika effektiva på att 
nå vissa kliniska resultat som nya (dy-
rare) läkemedel.

”EffEktivitEt”         
  måste handla 
  om patientvård

”Kostnad får 
aldrig gå före vård, 
och kortsiktiga 
besparingar får inte 
tillåtas gå före 
långsiktiga resultat.”

Rönen från både CATIE och ALL-
HAT var dock högst kontroversiella, 
både resultat och metod ifrågasattes 
kraftigt. Ett annat förekommande pro-
blem med de studier som syftar till att 
jämföra effektivitet är att de baseras på 
ett för litet patientantal, vilket för med 
sig att de inte fångar upp de genetiska 
variationerna som förklarar skillnader 
i responsen på läkemedel hos olika pa-
tienter. 

individuell respons viktig
Men det är viktigt att gå längre än att 
kritisera HTA i sin nuvarande form, och 
i stället fokusera på att skapa en policy-
karta för att integrera patientorienterad 
teknik och vetenskap i HTA-konceptet. 
I dag går trenden mot att välfinansierade 
studier på jämförbar effektivitet snabbt 
ersätts av testupplägg baserade på en 
bättre förståelse av sambanden mellan 
sjukdomsförlopp och farmakogenomik, 
vilket är positivt.

På samma sätt som den amerikanska 
läkemedelsmyndigheten FDA skapade 
det som kallas the Critical Path Initiati-
ve (se faktaruta) i syfte att implementera 
2000-talets vetenskap och påskynda ut-
vecklingen av individanpassad behand-
ling, borde ytterligare ett nationellt mål 
vara att skapa ett Critical Path Initiative 
för att implementera nya förhållningssätt 
till dataanalys och kliniska insikter för 
att gynna patientorienterad hälsovård.

Varför? Jo, därför att jämförbar effek-
tivitet bättre bör reflektera och mäta in-
dividuell respons på behandling, baserat 
på kombinationen av genetiska, kliniska 
och demografiska faktorer. Faktorer som 
indikerar vad det är som håller männis-
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kor friska, förbättrar deras hälsa och fö-
rebygger sjukdomar. 

Vi måste utveckla förslag som mo-
derniserar den information som används 
i utvärderingen av behandlingars värde. 
Precis som de vetenskapliga nyckelin-
sikterna som vägleder FDA:s kritiska 
förloppsprogram så måste vi etablera en 
vetenskapsbaserad process som införlivar 
kunskapen och verktygen inom indivi-
danpassade behandlingsmetoder i beslu-

ten om vilken vård som ska subventio-
neras. En process som tar hänsyn till de 
genetiska variationer och den biomedi-
cinska informatik som förutser och in-
formerar om individuell respons på be-
handling; evidensbaserad och patientori-
enterad behandling.

Till exempel har FDA tillsammans 
med många intresserade parter utveck-
lat en lista över möjligheter gällande kri-
tiska förlopp. Denna ger 76 konkreta ex-
empel på hur nya vetenskapliga rön inom 
områden som genomik och proteomik, 
bildhantering och bioinformatik skulle 
kunna appliceras under medicinsk pro-
duktutveckling för att förbättra exakt-
heten i tester som används för att förutse 
säkerheten och effektiviteten i medicin-
ska produkter under utredning.  

Vi behöver bättre verktyg
Vi behöver en ”Critical Path” för jäm-
förbar effektivitet för att påbörja proces-
sen med att utveckla en liknande lista 
på nya upptäckter och verktyg (såsom 
elektroniska patientjournaler) som kan 
användas för att förbättra den jämföran-
de effektivitetens förutsägande och pre-
sumtiva natur. 

Det är komplicerat, men målet med 
en sådan ”Critical Path” är lika enkelt 

som det är väsentligt – kostnad får aldrig 
gå före vård, och kortsiktiga besparingar 
får inte tillåtas gå före långsiktiga resul-
tat. Precis som vi behöver nya och bättre 
verktyg för läkemedelsutveckling, behö-
ver vi bättre verktyg för mått på jämför-
bar effektivitet.

I dag är jämförbar effektivitet en 
kortsiktig, kortsynt, politiskt driven 
policy. Även om den kanske ger flyk-
tiga besparingar, så resulterar nuvarande 
strategier i en vård med lägre kvalitet 
som leder till högre sjukvårdskostnader 
med tiden.

Restriktiva sjukvårdssystem som ne-
kar patienter tillgång till den rätta medi-
cinen, i rätt dos, i rätt tid, vilket senare 
leder till mer invasiva och dyra proce-
durer, prioriterar helt fel. Uppmärksam-
heten måste skärpas. Det är dags för en 

djupdykning som går utöver förenklad 
och egennyttig ”jämförbar effektivitet”.

En modell för utvärdering av hälso-
teknik som passar 2000-talet borde re-
flektera och mäta individuell respons på 
behandling, baserat på kombinationen 
av genetiska, kliniska och demografiska 
faktorer som indikerar vad som håller 
människor friska, förbättrar deras hälsa 
och förebygger sjukdom.

I en tid av individanpassad behand-
ling är standardbehandlingar och återbe-
talningsstrategier farligt omoderna. Vi 
på the Center for Medicine in the Public 
Interest är tidiga i den här debatten, men 
åtminstone kan vi alla komma överens 
om att detta inte är, och inte enbart får 
bli, en debatt om att spara pengar. Det 
måste handla om patientvård.

PETER J PITTS
President, the Center for 

Medicine in the Public Interest
 ppitts@cmpi.org

Om författaren
Peter J Pitts diskuterade HTA-frågor med 
svenska aktörer vid ett seminarium i Stock-
holm i februari. Peter J Pitts är ordförande 
för The Center for Medicine in the Public 
Interest. Han har tidigare varit FDA associ-
ate commissioner och senior vice president, 
Global Health Affairs på MS&L i New York.

ORDFÖRKLARING
Critical Path Initiative En insats som ska-
pats av den amerikanska läkemedelsmyn-
digheten FDA för att underlätta och sti-
mulera en amerikansk, nationell satsning 
på att modernisera den vetenskapliga 
processen i vilken ett potentiellt läkeme-
del för människor, en biologisk produkt el-
ler medicinsk utrustning går från att vara 
ett rön eller ”konceptbevis” till en medi-
cinsk produkt. 
http://www.fda.gov/oc/initiatives/
criticalpath/

”En modell för utvärdering av hälsoteknik 
som passar 2000-talet borde refl ektera och 
mäta individuell respons på behandling.”

politik i industrin

När du behöver nya, branschkunniga leverantörer av 
produkter och tjänster så letar du i Leverantörsboken. 
Du hittar den på www.pharma-industry.se
Titta efter loggan och klicka där så hamnar du rätt.
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Här presenteras siffrorna för försäljning-
en av läkemedel fram till och med april 2009. 
Vi  tackar Margita Jacobson, IMS Health Swe-
den AB, för att hon levererat statistiken till oss. 
Redaktionen 

På terapiområdesfronten intet nytt.

Medartuum har dykt upp igen efter att ha för-
svunnit förra rapporteringen. Biophausia och 
Bayer Schering tar varsitt kliv uppåt i fältet. GSK 
och Roche fortsätter sin klättring uppåt med ett 
steg var.

Branschstatistik  
April 2009

Rank  Rank  Rank     Produkt   Mio SEK  Mio SEK  +-%   % av 
2009 2008  Senast  + parallell.  AIP 2009 AIP 2008 2009/2008 total 2009

1 1 1 Enbrel   696  619  12,5  2,4
2 2 2 Symbicort  519  438  18,4  1,8
3 7 4 Humira  459  333  37,8  1,6 
4 3 3 Remicade  458  431  6,4  1,6
5 5 5 Lipitor   360  344  4,6  1,2
6 8 6 Atacand  350  322  8,5  1,2
7 4 7 Cozaar   334  342  -2,5  1,1
8 6 8 Zyprexa  303  316  -4,2  1,0
9 11 10 Herceptin  263  237  10,9  0,9
10 12 11 Nexium  244  235  3,7  0,8
11 15 14 Alvedon  232  216  7,5  0,8
12 13 13 Seretide  225  229  -1,5  0,8
13 22 19 Mabthera  219  190  15,3  0,7
14 19 14 Advate   216  204  6,0  0,7
15 18 16 Plavix   211  205  2,9  0,7
16 14 17 Pulmicort  209  215  -2,9  0,7
17 21 18 Lantus   209  192  8,6  0,7
18 9 10 Efexor   246  283  -13,3  0,8
19 39 NY Lyrica   197  140  40,3  0,7
20 23 20 Glivec   194  179  8,4  0,7

Totala läkemedelsmarknaden inkl vet  29 474  28 551  3,2  100,0
                              ( 6 102    5 675    20,7)**

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 april 2009 (MAT)

 

 

 

 

 

 

 

I kampen mellan TNF-blockarna passerade 
Humira Remicade med ett avancemang från 
fjärde till tredje plats. Sedan är det många som 
tar ett kliv uppåt i fältet men det har framförallt 
med Efexors fria fall att göra. Vi har också en 
ny bekantskap i Lyrica som kommer upp på nit-
tonde plats. Risperdal tackar för sig och läm-
nar listan.
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Generell subvention
Osvaren från Fresenius Medical Care, 
ska användas för behandling av hyperfos-
fatemi i samband med kronisk njursvikt 
hos patienter som behandlas med dialys 
(hemodialys, periteonaldialys). Osvaren 
innehåller kalcium, i form av acetatsalt, 
och magnesium som genom att binda 
fosfat i tarmen minskar upptaget till 
kroppen. Därmed minskar halten fosfat 
i blodet. 

Osvaren har visats ge fosfatsänkning 
hos en högre andel patienter än kalcium-
karbonat. Eftersom den  fosfatsänkande 
effekten bedöms som likvärdig mellan 
preparaten (läkemedel innehållande kal-
ciumkarbonat, Phos-Ex, Osvaren, Re-
nagel och Fosrenol) framstår risken för 
hyperkalcemi vara viktigt när prepara-
ten jämförs. 

Företaget har lämnat in en prisjäm-
förelse. För denna patientgrupp finns det 
två viktiga mål, både att sänka fosfat-
nivåerna i blodet och att inte orsaka för 
höga kalciumnivåer i blodet. Det hand-
lar alltså om att ge så stor fosfatsänk-
ning som möjligt per gram kalcium som 
patienten förskrivs. Kalciumacetat (som 
finns i såväl Phos-Ex som Osvaren) har 
en bättre fosfatsänkande nivå per gram 
kalcium än vad kalciumkarbonat har. 

Magnesiumtillägget i Osvaren har 
också en fosfatsänkande effekt. Detta gör 
att fosfatsänkningen per gram kalcium 
blir större med Osvaren än med Phos-Ex. 
Osvaren kostar mindre än såväl Renagel 
som Fosrenol. Det är bättre att de pa-
tienter som inte får en tillfredsställande 
effekt av kalciumkarbonat eller Phos-Ex 
byter till Osvaren än att de byter till Fos-
renol eller Renagel. 

Dexamethason Galepharm från 
Abcur är en tablett som innehåller dex-
ametason, en syntetisk kortikosteroid 
med huvudsakligen glukokortikoid ef-
fekt, i styrkorna 1 mg och 4 mg. Licens-
läkemedlet används vid tillstånd där 

kortikosteroidens antiinflammatoriska 
och immunosuppressiva effekt är önsk-
värd, framförallt för intensiv behandling 
under kortare tid. 

För att en patient ska få Dexametha-
son Galepharm måste Läkemedelsver-
ket först bevilja ett särskilt tillstånd att 
använda läkemedlet, en licens. Ansökan 
gäller subvention av ett läkemedel som 
förskrivs efter licens från Läkemedelsver-
ket. Licens beviljas endast om en patient 
inte uppnått tillfredställande behand-
lingsresultat med godkända läkemedel.

 Detta innebär att antalet patienter 
som kommer att använda läkemedlet 
blir begränsat. Därför anser nämnden 
det inte rimligt att göra mer än en över-
siktlig bedömning. Vid en sådan be-
dömning finner nämnden att ansökan 
ska bifallas.

NovoSeven från Novonordisk an-
vänds för att behandla blödarsjuka, 
främst hos patienter som utvecklat anti-
kroppar mot behandling med läkemedel 
som innehåller Faktor VIII eller 

Faktor IX. En temperaturkänslig va-
riant av NovoSeven subventioneras re-
dan utan begränsning. Denna ansökan 
gäller en ny formulering som är stabil i 
rumstemperatur. 

Den nya formuleringen tillhandahålls 
i något andra styrkor än den gamla. Do-
seringen och alla kostnadsberäkningar 
har dock räknats om till att gälla per 
mg. Eftersom den nya formuleringen är 
dyrare än den gamla måste priset moti-
veras med en nyttoökning för patienter 
och samhälle. 

TLV anser att de antaganden företa-
get gjort om en något förbättrad effekt 
och en något minskad kassation för den 
nya formuleringen av NovoSeven är rim-
liga. Det hade varit önskvärt med ett 
tydligare stöd för de effektantaganden 
som företaget gjort, till exempel i form 
av jämförande studier. Det rör sig dock 
om cirka 20 patienter i Sverige som har 

utvecklat antikroppar mot Faktor VIII 
eller Faktor IX, vilket gör det mycket 
svårt att genomföra jämförande studier. 

Huruvida läkemedelsgruppen som 
används för att behandla blödarsjuka 
som sådan används på ett kostnadsef-
fektivt sätt kan inte utredas i detta en-
skilda ärende. Frågan kommer att be-
handlas i genomgången av läkemedel 
mot blödningsrubbningar som TLV 
planerar att starta under 2009. I  avvak-
tan på resultaten av den genomgången 
får myndigheten därför utgå från kost-
naden och nyttan av redan befintliga 
och subventionerade läkemedel inom 
terapiområdet. Ansökan bifalles därför.

Vimpat (lakosamid) från UCB  har 
indikationen tilläggsbehandling till 
annan läkemedelsbehandling vid epi-
lepsi. Tilläggsbehandling används då 
patienten inte svarar på behandling 
med bara ett antiepileptiskt läkemedel. 
Nämnden för läkemedelsförmåner hos 
TLV gör följande bedömning: Vimpat 
(lakosamid) ska användas som tilläggs-
behandling vid epilepsi då ordinarie be-
handling inte ger tillräcklig behand-
lingseffekt. Epilepsi är en svår sjukdom 
med varierande bakgrund. Behovet av 
ytterligare läkemedel mot epilepsi (antie-
pileptika) med annorlunda verkningsme-
kanism, interaktions- och biverknings-
profil är stort. 

Ur biverknings- och interaktionssyn-
punkt, erbjuder Vimpat en annorlunda 
profil. Företaget har åberopat en hälso-
ekonomisk analys som visar att Vimpat 
är kostnadseffektivt i jämförelse med 
andra epilepsiläkemedel som också an-
vänds som tilläggsbehandling. 

Sammantaget anser TLV att Vim-
pat uppfyller kriterierna om läkeme-
delsförmåner. Ansökan  bifallas därför.

Avamys från GlaxoSmithKline är en 
nasal steroid (nässpray med kortison) som 
innehåller flutikasonfurorat. Avamys ska 

Bifall & avslag i TLV

Här följer de beslut om läkemedelssubvention som tagits av Tandvårds- 
och läkemedelsförmånsverket under perioden 4 mars–11 maj.

hälsoekonomi
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användas för att behandla symtom vid al-
lergisk rinit. Behandlingskostnaden per 
dag enligt godkänd dosering är lägre för 
Avamys jämfört med övriga tillgängliga 
nasala steroider. Därför bifalles ansökan. 
 
Berinert från CSL Behring innehåller 
C1-esterashämmare utvunnet ur mänsk-
lig blodplasma. Den godkända indika-
tionen för Berinert är ”HAE typ I och 
II, behandling av akuta attacker”. HAE 
är en är en ovanlig och ärftlig sjukdom 
som i perioder ger anfall av svullnader i 
olika delar av kroppen. Kliniska studier 
visar att behandling med läkemedlet un-
der inledningsperioden av ett anfall of-
tast leder till att symtomen avtar efter 
någon timme.

Berinert har under de senaste åren 
förskrivits på licens och ett flertal pa-
tienter använder redan läkemedlet. Den 
hälsoekonomiska analys företaget har in-
kommit med ger osäker information om 
Berinerts kostnadseffektivitet. Eftersom 
ansökan gäller ett läkemedel mot en så 
ovanlig sjukdom att det andra tillgäng-
liga läkemedlet är ett särläkemedel, och 
där dokumentation är begränsad, bedö-
mer TLV att den i nuläget kan accep-
teras. 

Den användning av Berinert till un-
derhållsbehandling utanför godkänd 
indikation som sker i Sverige leder till 
mycket höga kostnader. Företaget har för 
övrigt inte visat att den typen av använd-
ningar är kostnadseffektiv. Den typen av 
användning ska inte subventioneras av 
högkostnadsskyddet. 

Mot den bakgrunden ska företaget 
senast den 31 augusti 2010 redovisa för 
TLV hur Berinert används inom läke-
medelsförmånerna. Om en tydlig andel 
av användningen då fortfarande är för 
områden som inte visats vara kostnads-
effektiva kan beslutet komma att om-
prövas. Denna uppföljning kan använda 
information från Läkemedelsregistret 

GRÄNSLÖST LÄRANDE

Fredrik Edsberg 
08-690 92 71
070-570 74 57
fredrik.edsberg@liber.se

BÖCKER 
KAN STÄRKA 
MINNET!
Vi arbetar hårt för att leverera forskningsförankrad fack-
litteratur av hög kvalitet. Den satsningen kan du på olika 
sätt dra nytta av i ditt kontaktarbete på marknaden.
     Kanske har vi en titel som passar just din verksamhet 
och dina kunder? 
     Gå in på liber.se/facklitteratur och granska hela vårt 
utbud. Eller ring direkt till vår fackspecialist Fredrik Edsberg, 
så kommer han att plocka fram kreativa förslag på böcker 
som andas kvalitet, engagemang och utveckling.

Liber_1183.indd   1 09-03-31   09.31.14



72   pharma industry nr 3 –09

och eventuellt från det svenska HAE-
registret.

De två ledamöterna Ingmarie Skog-
lund och Lars-Åke Levin var skiljaktiga 
och anförde:

Vi reserverar oss mot beslutet att Be-
rinert (injektionsvätska) ska ingå i lä-
kemedelsförmånen till förmån för ett 
avslag. Skälet till vårt ställningstagande 
är att företaget inte visat att Berinert är 
ett kostnadseffektivt alternativ för be-
handling av hereditärt angioödem. Den 
allvarligaste bristen i underlaget är att en 
värdering av behandlingen, det vill säga 
patientnytta i form av kvalitetsjusterade 
levnadsår eller motsvarande helt saknas. 
De går därför inte att bedöma om Beri-
nert är värt sitt pris.

 
Ratiograstim från Ratiopharm är ett 
biologiskt läkemedel. Ratiograstim lik-
nar referensläkemedlet Neupogen. Båda 
dessa läkemedel innehåller den aktiva 
substansen filgrastim. Filgrastim är likt 
ett mänskligt protein som kallas G-CSF 
(granulocyte colony stimulating factor). 

Filgrastim framställs med så kallad 
rekombinant DNA-teknik vilket inne-
bär att det tillverkas av en bakterie som 
har fått en gen (DNA) som gör att bakte-
rien kan producera filgrastim. Det ämne 
som framställs med denna metod fung-
erar på samma sätt som G-CSF vilket 
produceras naturligt i kroppen genom 
att benmärgen stimuleras att producera 
fler vita blodkroppar. 

Ratiograstim bedöms ha samma ef-
fekt och säkerhet som Neupogen. Be-
handlingen med Ratiograstim mins-
kade varaktigheten av svår neutropeni 
i samma utsträckning som Neupogen. 
De ansökta priserna för Ratiograstim är 
lägre än för Neupogen i motsvarande do-
ser. Ansökan bifalles därmed.

 
Xamiol från Leo Pharma är godkänt 
för lokal behandling av psoriasis i hår-
botten. Läkemedlet är en fastkombina-
tion av kalcipotriol och betametasondi-
propionat i en ny gelbas. Xamiol är en 
ny beredningsform av Daivobet salva, 
som används för lokal behandling av 
stabil plaque psoriasis, där lokal terapi 
är lämplig. 

Kostnaden för Xamiol (normaldose-
ring en gång dagligen) är lägre jämfört 
med Daivonex i kombination med Di-

proderm, doserade var för sig två gånger 
dagligen enligt produktmonografierna. 

Enligt de kliniska studierna är be-
handling med Xamiol minst lika effek-
tiv som kombinationen av de mest rele-
vanta jämförelsealternativen. Läkemed-
let får därför anses kostnadseffektivt. 
Ansökan ska därför bifallas.

 
Begärda prishöjningar
Prednisolon från Pfizer är tabletter 
som innehåller prednisolon och är ett 
kortisonpreparat. Prednisolon är ett lä-
kemedel som används för att behandla 
svåra inflammatoriska tillstånd som kan 
innebära risker för patientens liv och 
framtida hälsa. Behovet av kortisonbe-
handling är också stort vid ett flertal 
svåra sjukdomar. TLV anser därför att 
angelägenhetsgraden för Prednisolon är 
hög. Det preparat som skulle behöva an-
vändas om Prednisolon försvann är Me-
drol. Läkemedlet Medrol framstår emel-
lertid inte som något fullgott behand-
lingsalternativ till Predisolon. 

Det är således TLV:s bedömning att 
patienter som behandlas med Predni-
solon riskerar att stå utan alternativa 
behandlingar av liknande slag om det 
aktuella läkemedlet försvinner från den 
svenska marknaden. 

Vad gäller risken för att Predniso-
lon försvinner från marknaden om inte 
prishöjningen beviljas, måste beaktas att 
företaget Recip valt att avregistrera det 
generiska preparat som tidigare konkur-
rerat med Prednisolon. Det kan enligt 
TLV i det här fallet tala för en bristande 
lönsamhet inom det produktsegment 
som i dag endast utgörs av Prednisolon. 
TLV bedömer sammantaget att en pris-
höjning är en förutsättning för att lång-
siktigt säkra tillgången till en angelägen 
produkt. 

Företagets ansökan om prishöjning 
för Prednisolon Pfizer, uppfyller således 
de två kriterier för prishöjning som anges 
i myndighetens allmänna råd om grun-
der för prishöjningar. 

 
Lergigan från Meda finns både som 
oral lösning och i tablettform. Ansökan 
avser endast den orala lösningen. Före-
taget har i sin ansökan framhållit att 
den orala lösningen främst är avsedd för 
barn och andra som kan ha svårigheter 
att svälja tabletter. 

Lergigan används huvudsakligen som 
ångestlindrande, lugnande och sömngi-
vande läkemedel men även i vissa fall 
mot allergiska reaktioner och klåda samt 
vid illamående. 

Nya ärenden

Produkt/beredning  Behandlingsområde   Företag

Osvaren    Hyperfosfatemi    Fresenius Medical Care

Dexamethason Galepharm Inflammatoriska tillstånd  Abcur 

Novoseven    Blödarsjuka     NovoNordisk

Vimpat    Epilepsi     UCB Nordic

Avamys    Allergisk rinit    GlaxoSmithKline

Berinert    HAE typ 1 och 2    CSL Behring

Ratiograstim   Brist på vita blodkroppar  Ratiopharm

Xamiol    Psoriasis     Leo Pharma

Begärda prishöjningar

Avslag 

Prednisolon    Inflammatoriska tillstånd  Pfizer

Lergigan    Anxiolytika     Meda

 

Panodil Zapp   Mild till måttlig smärta   GlaxoSmithKline 

Nutrineal Clear-Flex  peritonealdialysbehandling   Baxter

Generell subvention

hälsoekonomi

Fyra miljoner patienter når du via
Väntrumsbroschyrer  •  Tidskriften Doktorn  •  Väntrums-TV  •  Doktorn.com

För mer info ring gärna 08-648 49 00 eller maila till info@doktorn.com

ccomom
NÅ RÄTT KUND VID RÄTT TILLFÄLLE
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Niclas ahlberg
chefredaktör 

Lergigan skrivs framför allt ut mot 
oros- och ångesttillstånd. Bland de pa-
tienter som använder Lergigan finns mer 
utsatta patientgrupper som barn och ut-
vecklingsstörda, patienter som i vissa fall 
kan ha svårt att svälja tabletter. Lergigan 
är därför ett angeläget behandlingsalter-
nativ. 

Theralen, orala droppar, kan i många 
fall anses vara ett behandlingsalterna-
tiv till Lergigan, oral lösning. Theralen 
räknas dock som ett konventionellt anti-
psykotiskt läkemedel och är som sådant 
förknippat med en viss risk för extrapy-
ramidala biverkningar. Mot bakgrund 
av detta bedömer vi inte att Theralen, 
orala droppar, kan anses vara ett fullgott 
behandlingsalternativ till Lergigan, oral 
lösning. Det finns därför en risk att pa-
tienter kan komma att stå utan behand-
ling om Lergigan, oral lösning, försvin-
ner från marknaden. 

TLV bedömer vidare att en prishöj-
ning är en förutsättning för att långsik-
tigt säkra tillgången till Lergigan, oral 
lösning. Detta styrks bland annat av att 
Läkemedelsverket har beviljat en ned-
sättning av årsavgiften för Lergigan, oral 
lösning. 

Företagets ansökan om prishöjning 
för Lergigan, oral lösning ska därför bi-
fallas.
 
Avslag
Panodil Zapp från GlaxoSmithKline 
är en ny beredning av Panodil filmdra-
gerade tabletter som innehåller 500 mg 
paracetamol per tablett. Panodil Zapp 

absorberas snabbt och erbjuder cirka 
15–20 minuter tillslagstid till smärt-
lindring. Panodil Zapp i förpacknings-
storleken 20 stycken finns receptfritt och 
ingår inte i läkemedelsförmånerna. 

Den största användningen av Pano-
dil Zapp kommer sannolikt att vara för 
smärttillstånd när en snabb tillslagstid 
önskas. TLV bedömer att sådana till-
stånd i allmänhet har en låg till mått-
lig svårighetsgrad. TLV bedömer att det 
mest relevanta jämförelsealternativet för 
Panodil Zapp är paracetamol i tablett-
form. 

TLV bedömer att företaget inte vi-
sat tillräckligt tydligt att ett eventuellt 
mervärde av Panodil Zapp jämfört med 
övriga tabletter innehållande paraceta-
mol, till exempel Curadon eller Pamol, 
motiverar Panodil Zapps högre pris. An-
sökan avslås därför.

 
Nutrineal Clear-Flex från Baxter 
rekommenderas som en del av den peri-
tonealdialysbehandling som ges till pa-
tienter med kronisk njursvikt. 

Nutrineal Clear-Flex är en vidareut-
veckling av läkemedlet Nutrineal som 
sedan tidigare ingår i läkemedelsförmå-
nerna. Både Nutrineal Clear-Flex och 
Nutrineal är dialyspåsar. Jämfört med 
Nutrineal har vissa produktförbättringar 
gjorts för Nutrineal Clear-Flex. Förbätt-
ringarna innebär bland annat att dialys-
påsen är PVC-fri och att påsen har en 
mer centralt placerad injektionsport med 
en större punkteringsyta. 

Förbättringarna innebär också att yt-
terförpackningen ska vara mer lättöpp-
nad för patienterna. De förbättringar 
som gjorts avser alltså förpackningen 
och påsen. Förpackningen och påsen är 
i det här fallet en del av läkemedlet i sig. 
Nutrineal Clear-Flex ska därför hanteras 
som ett nytt läkemedel och inte som en 
ny förpackning. 

Priset för Nutrineal Clear-Flex är cir-
ka 10 procent högre än priset för Nutri-
neal. Förbättringarna i Nutrineal Clear-
Flex förpackning och påse kan visserli-
gen innebära en förbättrad funktionalitet 
för patienterna. Företaget har emellertid 
inte kunnat visa några hälsoekonomis-
ka fördelar som kan motivera det högre 
priset. Nutrineal Clear-Flex kan därmed 
inte anses vara kostnadseffektivt.

Fyra miljoner patienter når du via
Väntrumsbroschyrer  •  Tidskriften Doktorn  •  Väntrums-TV  •  Doktorn.com

För mer info ring gärna 08-648 49 00 eller maila till info@doktorn.com

ccomom
NÅ RÄTT KUND VID RÄTT TILLFÄLLE
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Ärende 835/08 är ett vägledande utta-
lande från NBL som avgavs på begäran 
av Informationsgranskningsmannen 
(IGM). Bakgrunden var att IGM note-
rat att det på Diabetesförbundets webb-
plats förekom länkar till ett antal läke-
medelsföretag. Dessa länkar betraktades 
av förbundet som annonser, och därmed 
tog man betalt av företagen. Samtidigt 
fanns på webbplatsen länkar till andra 
föreningar, organisationer och myndig-
heter, länkar som man inte tog betalt för. 
IGM vände sig till NBL och frågade om 
detta stod i överensstämmelse med arti-
kel 42.6 i Läkemedelsbranschens etiska 
regelverk. Enligt denna artikel får ett lä-
kemedelsföretag inte betala avgifter som 
väsentligt skiljer sig från vad andra aktö-
rer får betala vad avser exempelvis med-
lemsavgifter och annonskostnader. 

Vid sin bedömning utgick NBL från 
den huvudregel om ekonomiskt stöd 
till patientföreningar som finns i arti-
kel 42.1. Enligt denna ska ekonomiskt 
eller annat stöd från ett läkemedelsfö-
retag till en organisation endast ges till 
specificerade samarbetsprojekt eller akti-
viteter; ekonomiska bidrag till den ordi-
narie verksamheten får inte förekomma. 
Nämnden konstaterade att medlemsav-
gifter till en organisation i allmänhet 
avser att finansiera dennas ordinarie 
verksamhet samt att ett läkemedelsfö-
retag enligt artikel 42.6 i och för sig 
kan betala sådana avgifter. NBL ansåg 
därför att artikel 42.6 i viss mån utgör 
ett undantag från förbudet i artikel 42.1 
mot stöd till en organisations ordinarie 
verksamhet. Enligt NBL syftar dock ar-
tikel 42.6 till att hindra läkemedelsfö-
retag från att kringgå regeln i artikel 

42.1 genom att betala väsentligt högre 
priser för medlemskap och annonser än 
vad andra aktörer gör och därigenom ge 
stöd åt ordinarie verksamhet.  

Av NBLs uttalande följer att en diffe-
rentiering av medlemsavgifter varigenom 
läkemedelsföretag betalar en betydligt 
högre avgift än vanliga medlemmar inte 
kan accepteras. Ett företag som betalar 
en sådan högre avgift handlar i strid med 
artikel 42.1. Däremot hindrar regeln inte 
ett läkemedelsföretag eller anställda vid 
detta att erlägga samma medlemsavgift 
som andra medlemmar. 

När det gäller de priser/belopp som 
läkemedelsföretag betalar till en orga-
nisation för annonsplatser, utställnings-
platser, arvoden och liknande uttalade 
NBL att dessa måste bestämmas utifrån 
kommersiella hänsyn. Endast genom en 
sådan prissättning kan ett läkemedels-
företag undgå att stödja den ordinarie 
verksamheten. Länkning från en organi-

sations webbplats till ett företags webb-
plats har enligt NBL varken kommer-
siella förhållanden till föremål eller ett 
kommersiellt syfte. Av bland annat det 
skälet drog NBL slutsatsen att länkning 
inte utgör en kommersiell aktivitet som 
kan jämställas med annonsering. Artikel 

42.6 är därför inte tillämplig och åtgär-
den kan bara bedömas mot bakgrund av 
artikel 42.1 som förbjuder stöd till den 
ordinarie verksamheten. Eftersom kost-
naderna för länkning är så gott som obe-
fintliga kommer dock betalning för att 
lägga en länk att utgöra stöd till sådan 
verksamhet. NBL avrådde därför läke-
medelsföretag från att betala organisa-
tioner för att dessa på sina webbplatser 
ska lägga länkar till företagets webbplats 
eller produktsajter.

Ett annat klargörande avsåg tillämp-
ningen av Regler för läkemedelsinforma-
tion när det gäller informationsmaterial 
i anslutning till utställningar. Bakgrun-
den var att IGM upplevt att det genom 
två NBL-avgöranden uppstått viss osä-
kerhet om vad som ska gälla i sådana 
sammanhang. 

I ett tidigare ärende (809/07) hade 
NBL ändrat ett fällande beslut av IGM 
(W912/07). Ärendet gällde en skylt som 

Amgen använt vid de Nordiska njurda-
garna i Göteborg i maj 2007. Roche an-
mälde skylten för att dess rubrik vid ett 
flyktigt påseende skulle kunna ge en 
förenklad och vilseledande bild av do-
seringen för Aranesp. Rubriken var vis-
serligen försedd med en asterisk som 
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anmälningärenden

NBL förtydligar praxis
Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation (NBL) har rätat ut ett antal frågetecken om hur 
Läkemedelsbranschens etiska regelverk ska tolkas. Det gäller dels hur vissa slag av samarbete med 
patientorganisationer skall ske, dels hur informationsmaterial vid utställningar ska utformas.

När det gäller de priser/belopp som läkeme-
delsföretag betalar till en organisation för 
annonsplatser, utställningsplatser, arvoden 
och liknande uttalade NBL att dessa måste 
bestämmas utifrån kommersiella hänsyn.
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hänvisade till en mindre text längst ned 
på skylten där viktiga begränsningar i 
doseringen angavs, men denna text var 
satt i förhållandevis liten stilgrad och en-
ligt Roche dessutom ”gömd” bakom ett 
bord. IGM ansåg inte att reservations-
texten var tillräckligt tydlig och fällde 
därför skyltmaterialet. 

Efter överklagan till NBL friades 
dock Amgen med motiveringen att det 
måste göras en helhetsbedömning av 
alla omständigheter i fallet. NBL ansåg 
att reservationen funnits fullt läsbar på 
skylten men betonade att bedömningen 
inte kunde göras enbart utifrån texten 
på skylten. Hänsyn måste också tas till 
all övrig information, skriftlig såväl som 
muntlig, som var tillgänglig i montern.  
NBL utgick från att tillgången på per-
sonal och förekomsten av produktblad 
i montern gjort att man där lämnat er-
forderlig fullständig information om 
Aranesp. Det kan påpekas att NBLs re-
sonemang om att beakta alla omstän-
digheter i det enskilda fallet ligger helt 
i linje med tidigare praxis på detta om-
råde.

I ett ärende ett år senare kritiserade 
Amgen Roche för deras utformning av 
information för Mircera i en monter på 
en mässa i Stockholm. Med hänvisning 
till NBLs principiella resonemang i det 
förra ärendet angående information i 
montrar fann IGM inte anledning till 
någon kritik mot Roche (W1001/08). 
Amgen överklagade beslutet till NBL, 
som ändrade detta och fällde Roche 
(NBL 837/08). En rubrik på en skylt i 
montern levde enligt NBL inte upp till 
kraven på balans och vederhäftighet, och 
en fotnot liknande den som förekom i 

det förra ärendet ansågs inte tillräcklig 
för att balansera det förenklade budska-
pet i rubriken. NBL kommenterade inte 
förekomsten i montern av personal samt 
exempelvis produktblad och åberopade 
studier som kunnat bidra till att ge full-
ständig information.

När sedan GlaxoSmithKline anmälde 
Roche till IGM för material i en mon-
ter vid ESMO-kongressen  i Stockholm 
hösten 2008 och Roche i sitt svaromål 
hänvisade till NBLs praxis att enskilda 
delar i en monter inte ska bedömas var 
för sig beslöt IGM att hänskjuta frågan 
direkt till NBL. Skälet till att IGM inte 
ansåg sig kunna fatta ett eget beslut var 
att han menade att NBLs olika slutsat-
ser i ärendena 809/07 och 837/07 gjort 
det komplicerat och svårt att bedöma 
det nya ärendet. NBL fällde nu Ro-
che (ärende 848/08) för att i en monter 
med information för Herceptin ha an-
vänt skyltar med det engelska uttrycket 
”cure”, ett ord som kan anses innebär en 
reservationslös överdrift och vara gene-
rellt ovederhäftig i all läkemedelsinfor-
mation.  Det mest intressanta i ärendet 
gällde dock inte denna fråga utan NBLs 
principiella resonemang angående infor-
mationsmaterial i anslutning till mont-
rar vid utställningar.

NBL hänvisade inte bara till vad man 
sagt i det först berörda ärendet 809/07 
utan också till tidigare ärenden från 
1990-talet och betonade att det alltid är 
helhetsintrycket av en marknadsförings-
åtgärd som ska ligga till grund för be-
dömningen. Detta innebär att skylttex-
ter i en monter inte skall bedömas isole-
rade – även förekomsten av övrigt tryckt 
material i montern samt möjligheten till 

muntlig information måste beaktas vid 
bedömningen. NBL menade att samma 
princip tillämpats i ärende 837/07 men 
att bedömningen då gällde ett påstående 
som var irrelevant och vilseledande och 
att detta i sig inte hade kunnat avhjälpas 
genom information i montern.

Mot bakgrund av att NBL i ärende 
837/08 ändrade IGMs beslut utan att 
kommentera hans uttryckliga tillämp-
ning av NBLs tidigare principiella reso-
nemang angående bedömning av infor-
mation i utställningsmontrar är IGMs 
osäkerhet om vad som egentligen gäller 
lätt att förstå. NBLs klargörande i ären-
de 848/08 att praxis inte har ändrats är 
därför välkommet: Fortfarande gäller att 
man måste göra en helhetsbedömning 
av vad som förekommer i montern och 
ta hänsyn inte bara till texten på skyl-
tarna utan även till all övrig i montern 
tillgänglig information, skriftlig såväl 
som muntlig. Genom de två senare av-
görandena har NBL emellertid klargjort 
att det finns påståenden som är alltför 
långtgående, kategoriska och för att de 
ska gå att nyansera och balansera så att 
de inte strider mot Regler för läkeme-
delsinformation.
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Detta innebär att skylttexter i en monter inte skall bedömas isolerade 
– även förekomsten av övrigt tryckt material i montern samt möjlig-
heten till muntlig information måste beaktas vid bedömningen. 

Mårten Brink
Skribent

Brilex AB



Vi söker en person som kommer att ha nordiskt ansvar 
för vårt vetenskapliga samarbete med kliniker för be-
handling av hemofili och som även kommer att ansvara 
för en av produkterna inom terapiområdet för behandling 
vid inhibitorer.  

Hemofili är ett eget affärsområde inom Bioscience. Inom 
divisionen finns plasmabaserade och rekombinanta 
terapier för behandling av hematologiska sjukdomar och 
koagulationsrubbningar, kirurgisk hemostas, limning och 
tätning, regenerativ terapi, vacciner m.m.  

Hemofili
Baxter har en bred produktportfölj inom behandling av 
hemofili med preparat som ADVATE, RECOMBINATE och 
FEIBA samt en ledande position för att utveckla behand-
lingsområdet.  

Vem är du?
För att lyckas i rollen tror vi att du behöver ha några års 
erfarenhet i rollen som produktchef, Medical Advisor eller 
Medical Marketing inom relevanta produkt- eller tera-
piområden. Lämplig bakgrund är forskningserfarenhet, 
med inriktning på naturvetenskapliga ämnen eller inom 
det medicinska området. 
 

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 kon-
takta personalchef Kristina Vera Jr via e-post eller telefon 
08-632 64 34. Ansökningar behandlas löpande. Sista 
ansökningsdag är 090620. 

Nordic Product Manager  
Inhibitor Therapy

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 48 500 medarbetare totalt i världen varav cirka 205 i Norden och 114 i Sverige. Omsättningen är totalt cirka $12,3 miljarder 
(2008). Sverigekontoret är i Kista, Stockholm. 



PharmaRelations är ett nordiskt snabbt 
växande konsult- och bemanningsföretag 
specialiserat på Life Science. 

Företagets huvudsakliga tjänster är uthyrning 
och rekrytering av personal.

Våra kunder är företag inom läkemedel, 
medicinteknik, bioteknik, kliniska prövningar 
(CRO), egenvård, apotek och myndigheter. 

Pharmarelations växer stadigt och söker därför fler erfarna och kompetenta 
kandidater, både för rekrytering och uthyrning. Just nu letar vi framför allt efter dig som 
vill ha nya utmaningar inom:

• marknad & Försäljning – Försäljningschefer, Key Account Managers,  
Produktchefer och Produktspecialister

• medical & science – Befattningar inom Regulatory Affairs 
och Quality Assurance

Som Försäljningschef, KAM och Produktchef har du en gedigen erfarenhet av försäljnings- 
och marknadsarbete. Är du Produktspecialist har du LIF utbildning och självfallet är du en 
god kommunikatör - både i tal och skrift. 

För befattningar inom Medical & Science bör du ha relevant högskoleutbildning och 
erfarenhet från projektverksamhet inom läkemedels- eller medicinteknisk industri. 

För alla befattningar krävs minst tre års erfarenhet inom respektive område. Du är flexibel, 
kan arbeta självständigt och har ett starkt eget driv och fokus på resultat. 

känner du igen dig i beskrivningen? Kontakta då gärna våra rekryteringskonsulter 
Rikard Lundgren (rikard.lundgren@pharmarelations.se) tel 08-590 745 83, eller Åsa Rune 
(asa.rune@pharmarelations.se) tel 08-120 122 60.  

Du kan även registrera ditt CV direkt på vår hemsida www.pharmarelations.se 

vi expanderar och söker fler 
specialister inom life science. 

Pharmarelations AB
Norgegatan 2 | Box 1064 | 164 25 KISTA 
Tel 08-590 745 80 | www.pharmarelations.se
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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.

710 har anmält sig!



PI-Invitational 2009
3 september, Vidbynäs

Nu har ni ungefär tre månader på er att få svingvinklar i rätt plan, puttstroket att sitta samt 
förfi na er mentala kontroll. Den 3 september är det dags att få ur sig allt i en enda stor 
urladdning. Vi kör som ifjol på Vidbynäs GK. Vi syns där!

Om du mot förmodan inte fått en inbjudan, är golfare och innehar en befattning i 
budgetposition, är du välkommen att höra av dig.

Tävlingen är möjlig tack vare våra förträffl iga sponsorer som ni hittar nedan.



För att veta mer, ring oss på 08-411 12 20 eller läs mer på www.medhouse.se

Ge din verksamhet extra energi

ÄPPLE

För den som känner sig lite trött och 
hungrig kan ett äpple göra under-
verk.

LAMPA

Det artificiella ljus som dagsljus-
lamporna ger stimulerar hormoner 
som får dig att vakna till. Är det 
istället ditt företag som lider av 
energibrist gör Medhouse konsulter 
större nytta.

MEDHOUSEKONSULT

Att vi erbjuder säljdrivna läkemedels-
konsulter, enskilt eller i team, känner 
de flesta till. Men att vi dessutom har 
konsulter med expertskunskap som 
Key Account Managers, produktchef 
och försäljningschef, har hittills varit 
en välbevarad hemlighet. På Medhouse 
kombinerar vi bredd och kvalité genom 
att vi kontinuerligt vidareutbildar samt-
liga våra konsulter via MedAcademy. 
Vi har också utvecklat arbetsverktyget 
MedPerformance för att garantera en 
hög nivå på våra tjänster. Därför vågar 
vi säga att, oavsett hur era behov ser 
ut, kan vi bidra med flexibla lösningar 
som ger din verksamhet en energikick.
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Ge makten till 
medarbetarna! 

Få ut mer av                       
din strategiska 
marknads-
planering!

En GPS för 
den kemiska 
rymden

Moderna tider på Eli Lilly
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