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På spaning i Almedalen
Jag utlovade ett besök i Almedalen under politikerveckan och nu har jag 
levt upp till det löftet! 

Det var definitivt värt besöket och kommer troligen att upprepas nästa 
år. Den dag jag valde var en av de få dagar som det regnade på Gotland i 
sommar så tidsoptimeringen var fulländad.  I min ledare i juni räknade jag 
samman hur många seminarier från läkemedelsindustrin som anmälts. Det 
visade sig att det tillkom säkert minst det dubbla. 

Ett problem som jag snart upptäckte var att det var helt omöjligt att få 
ihop ett bra flyt mellan seminarierna. Här ser jag ett stort behov av sam-
ordning så att man i lugn och ro kan gå från ett symposium till nästa utan 
att behöva smita ut i slutet av ett eller komma in sent på nästa. Här kan-
ske LIF kan bistå som någon central koordinator?  

Hur som helst, jag gästade LIF:s KOL-seminarium, Pfizers vårdval-semi-
narium, Sanofi-aventis diabetesseminarium och som avslutning Abbot/Bio-
gen Idecs seminarium om ett bredare samhällsperspektiv. 

Samtliga av dessa seminarier följdes upp med en paneldebatt. Pane-
lerna bestod oftast av någon sakkunnig läkare, en branschföreträda-
re, en regeringsutsänd och i många fall även en oppositionspolitiker. 
 Debatterna, oavsett ämne, mynnade ut i en diskussion om dålig följsam-
het av riktlinjer, dålig samordning mellan regering, landsting och kommun. 
Därvidlag kändes det som alla var rörande överens. Det fanns en hög för-
ståelse av begreppet hälsoekonomi och de problem som uppkommer när 
kostnaderna ligger i en budget och besparingarna i en annan. 

En tanke jag fick var att det kändes som att läkemedelsföretagen intog 
en väldigt återhållsam roll. Det var branschfrågor mer än företagsfrågor, 
vilket även det kanske talar för att det kan vara smart med mer koordina-
tion. Exempelvis har ju samarbetet mellan onkologiföretagen under Läkar-
stämman varit gott. 

Det skulle nog gynna de flesta om man tänkte samma här. Det var snudd 
på lika socialt som Läkarstämman brukar vara. Vart man såg var det bekan-
ta ansikten från branschen. Nu var inte mitt sikte inställt på mingel denna 
gång så jag åkte hem innan kvällens sociala tillställningar tog vid. 

Kanske jag testar kvällsaktiviteterna nästa sommar…..

le
da

re

Niclas Ahlberg
chefredaktör Pharma Industry
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Vi arbetar hårt för att ge ut forskningsförankrad facklitteratur 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.

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

BÖCKER KAN SÄGA HEJ!
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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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Inger Näsman ny kvalitetschef på         
Kronans droghandel
Inger Näsman blir ny kvalitetschef på Kro-
nans droghandel. Inger Näsman är apote-
kare och har gedigen erfarenhet från apo-
teksbranschen. Hon kommer närmast från 
Läkemedelsindustriföreningen, LIF, där en 
av hennes huvudfrågor har varit apoteksom-
regleringen. Dessförinnan har Inger Näsman 
arbetat på Apoteket AB och Läkemedelsver-
ket. Hon har lång och gedigen erfarenhet av 
farmaceutiska frågor. 

Hennes främsta arbetsuppgift på Kronans 
droghandel kommer att vara att arbeta fram 
de rutiner och processer som ska styra verk-
samheten. Givetvis kommer också en viktig 
del av arbetet vara att övervaka att Kronans 
droghandel följer de lagar och förordningar 
som finns på den nya omreglerade apoteks-
marknaden. Inger Näsman kommer tillträder 
sin tjänst på huvudkontoret i Stockholm den 
1 oktober. (Källa: KD) 

 
 
 

 
Patrik Hellström värvas till                      
Orifarmgruppen

Patrik Hellström har anställts som vice pre-
sident för Orifarmgruppen, med huvudsä-
te i Odense, Danmark. Patrik Hellström har 
en mångårig erfarenhet av parallellimport 
och läkemedelshandel inom EU, liksom han 
även har erfarenhet av den svenska apoteks- 
och läkemedelsmarknaden. Patrik Hellström 
kommer att ansvara för den nordiska verk-
samheten och dotterbolagen i dessa länder, 
som ett led i att stärka Orifarms organisation 
mot bakgrund av svenska apoteksmarkna-
dens omreglering. Det är Orifarms ambition 
att fortsatt vara den ledande aktören på den 
nordiska marknaden och skapa mervärde för 
kunden genom parallellimport och generika. 
(Källa: Orifarm)
 
 

Parvin Zamani ny affärsutvecklare 
på Almagest

Parvin  Zamani är sedan den 1 juni anställd 
som konsult med särskilt ansvar för offen-
siv affärsutveckling på Almagest. Parvin 
Zamani är apotekare med bred erfarenhet 
från befattningar som säljare, customer 
relationship manager, försäljningschef och 
produktchef på företag som Astra Zeneca, 
Pfizer, Octapharma, J&J, och nu senast för-
säljningschef  diabetes på Medtronic. De 
senaste åren har läkemedelsmarknaden 
förändrats och därmed också deras behov 
och krav på konsulter. I rollen som affärs-
utvecklare blir Parvin Zamani en offensiv 
toppspelare i Almagests nya affärsstrate-
gi. (Källa:Almagest)

 
Lovande prövningsresultat för binjurebarksvikt

Det svenska företaget DuoCort har fått lovande data i sin fas II/III-studie 
för den ovanliga och livshotande sjukdomen binjurebarksvikt. DuoCorts nya 
mer fysiologiska behandlingsform med hydrokortison en gång om dagen 
visar förbättrade riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom jämfört med dagens stan-
dardbehandling med hydrokortison som ofta ges tre gånger om dagen. 
Företaget presenterar dessa data vid den 91:a årliga kongressen ENDO 
i Washington DC. 

DuoCorts nya läkemedel har utvecklats för att ha en mer fysiologisk fri-
sättningsprofil som efterliknar kroppens naturliga utsöndring av kortisol. 
Syftet är att förbättra behandlingsresultaten för patienterna. Resultaten av 
fas II/III-studien på 64 patienter visar en fysiologisk kortisolprofil som resul-
terat i en signifikant förbättring av kardiovaskulära riskfaktorer med sänkt 
vikt och blodtryck. Glukosmetabolismen förbättras, speciellt hos patienter 
som hade samtidig diabetessjukdom. Den nya behandlingen från DuoCort 
var säker, välaccepterad och vältolererad. (Källa: DuoCort)

 
Ny behandling för patienter med blodfettsrubbningar

Tredaptive (nikotinsyra/ laropiprant) från MSD är en ny behandling för blod-
fettsrubbningar som ger nytt hopp för patienter som inte blir hjälpta eller 
inte fått tillräckligt bra resultat av behandling med statiner. Tredaptive är 
ett nytt läkemedel som påverkar de tre olika blodfetterna LDL, HDL och 
triglycerider. Majoriteten av patienter med blodfettsrubbningar behandlas 
i dag med statiner. 

Kolesterolsänkande behandling med statiner har visat sig minska risken 
för framtida hjärt-kärlhändelser med cirka en tredjedel . Det som främst mäts 
i dag och behandlas är LDL (det onda kolesterolet). Flera studier indike-
rar dock att även andra blodfettsfraktioner, såsom HDL (det goda koles-
terolet) och triglycerider kan ha betydelse för risken att drabbas av hjärt-
kärlsjukdom. 

Tredaptive är en ny behandling för blodfettsrubbningar som ger nytt 
hopp för patienter som inte blir hjälpta eller inte fått tillräckligt bra resultat 
av behandling med statiner. (Källa:MSD)
 

    



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. 
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pharmexx Nordic (f.d. Kinchard Consulting) är ett dotterbo-
lag till tyska pharmexx GmbH som globalt sysselsätter cirka  
5 500 konsulter inom försäljning och marknadsföring av  
läkemedel och medicintekniska produkter. pharmexx ägs till 
stor del av Celesio som är ett multinationellt marknadsle-
dande företag med verksamhet inom farmaceutisk handel och 
läkemedelsrelaterade tjänster.  
 

Celesio finns i 14 länder och sysselsätter 38 000 människor 
inom tre affärsområden; Patient & Consumer Solutions, 
Pharmacy Solutions & Manufacturer Solutions,  
i vilket pharmexx ingår. Celesio, genom dotterbolaget Norsk 
Medisinal Depot, är under hösten 2009 Sverige-aktuella då 
man etablerar nya apotek på den numera öppna svenska 
apoteksmarknaden.  
 

www.pharmexx.se   www. pharmexx.com   www.celesio.com

Om pharmexx Nordic

Torsdagen den 26 november är det dags för 
pharmexx Nordics populära branschfest i Stockholm  
i och med Riksstämman. Biljetter fördelas rättvist  
mellan företagen och skickas i sedvanlig ordning till 
kontaktpersoner på respektive företag inom branschen. 

Håll utkik på www.pharmexx.se för mer information 
om vem på ditt företag som ansvarar för biljetterna till 
branschfesten samt detaljer om tid och plats. 
 
Varmt välkomna till årets fest som anordnas av 
oss på pharmexx Nordic AB! 
 
Göran, Inger, Niklas, Helena, Thomas, Fredrik, 
Kerstin, Maria, Helene, Ann, Karolina, Angelica och 
alla våra konsulter

Vill du träffa andra kollegor i branschen? Boka in 
pharmexx branschfest i din almanacka redan nu!

Om branschfesten

pharmaindustry_nr 4 2009.indd   1 2009-09-02   13:45:14
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ccomom
 kunskap är trygghet NÅ RÄTT KUND VID RÄTT TILLFÄLLE

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

Samarbete om utveckling av nästa 
generations antibiotikum

AstraZeneca och Forest Laboratories har 
slutit ett avtal om att tillsammans utveckla 
och marknadsföra ceftarolin på alla markna-
der utanför USA, Kanada och Japan. Ceftaro-
lin är Forests nästa generations cefolosporin i 
sen utvecklingsfas, som studeras för behand-
ling av komplicerade hud- och hudstruktur-
infektioner (cSSSI) och samhällsförvärvad 
bakteriell lunginflammation (CABP). 

Ceftarolin har bakteriedödande effekt 
mot en rad patogener som vanligen före-
kommer i cSSSI och CABP, inklusive meti-
cillinresistenta stafylokocker aureus (MRSA) 
och multiresistenta streptokocker pneumo-
niae (MDRSP).  

AstraZeneca kommer att ansvara för 
utveckling, registrering och marknadsföring 
av ceftarolin på överenskomna marknader. 
Parterna kommer att samarbeta vid framti-
da utvecklingsinsatser. Forest förväntar sig 
att inlämna en registreringsansökan i USA i 
slutet av 2009 medan AstraZeneca inläm-
nar en ansökan om marknadsgodkännande 
i slutet av 2010. 

Längre giltighetstid för generikapris

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, 
TLV, vill ändra reglerna för hur länge priset 
på generika ska gälla. TLV föreslår en förläng-
ning av prisperioden från en till fyra månader 
för att öka patientsäkerheten och skapa effek-
tivare logistik med bibehållen god prispress. 
Samtidigt förlängs även framförhållningen 
mellan beslut och prissättningsperiod till fyra 
månader. Samtidigt skall även framförhållning-
en mellan beslut och prissättningsperiod för-
längas från en månad till fyra månader. 

TLV flaggar redan nu för den planerade 
förändringen för att ge alla aktörer på mark-
naden tidigast möjliga information om för-
ändringen. TLV arbetar med att ta fram före-
skrifter som ska skickas på remiss. Därefter 
sker ett slutligt beslut efter eventuella juste-
ringar. Det nya regelverket beräknas träda i 
kraft senast vid årsskiftet.

Medicinbollen 2009

För nionde året bjuder Nomi in till läke-
medelsbranschens egen innebandy-
turnering, Medicinbollen. Turneringen 
går av stapeln på Stockholms Inne-
bandycenter i Midsommarkransen den 
16 oktober kl 13–18. Senaste anmäl-
ningsdag den 1 oktober. 

Turneringen är öppen för alla läke-
medelsföretag som är verksamma i Sverige. 2008 års upplaga av turne-
ringen vanns av sanofi-aventis efter en nervkittlande final mot arrangören 
Nomi. Vi hoppas på och ser fram emot en lika spännande omgång av tur-
neringen i år. 

Bilder och resultat från alla tidigare turneringar finns på www.nomi.
bisnode.se/medicinbollen. För mer information och anmälan, kontakta 
Charlotte Alverén på 08-555 21 409 alternativt via medicinbollen@nomi.
bisnode.com.

Nytt p-piller med naturligt östrogenhormon

I slutet av augusti lanserades i Sverige ett nytt p-piller som ombildas till 
ett naturligt östrogenhormon när det passerar genom kroppen. Experter 
kallar pillret för ett genombrott, eftersom det är skonsamt mot kvinnans 
kropp, har en hög preventiv säkerhet och samtidigt ger en god blödnings-
kontroll.

Sedan det första p-pillret lanserades under början av 60-talet har en 
ständig vidareutveckling pågått för att göra en säker och pålitlig preven-
tivmetod mildare och mer skonsam. Många framsteg har skett, men fram 
till i dag har samtliga kombinerade p-piller varit baserade på hormonet eti-
nylestradiol. 

Det nya p-pillret, Qlaira, finns tillgängligt på svenska apotek, innehåller i 
stället östradiolvalerat som omvandlas till kvinnans eget naturliga östrogen-
hormon när det passerar genom kroppen. Härigenom har pillret en minimal 
inverkan på metabola parametrar. (Källa:Bayer-Schering).

 

Rekrytering och stragtegitjänster i sammanslaget bolag

Pharma Search AB och Adlersson & Mårtensson AB har slagit ihop sina 
verksamheter. Det nya bolaget heter Pharma Search & Advice. Berit Levy 
och Inger Welander på Pharma Search har rekryterat personer till alla 
typer av positioner inom life science under 20 år. Lars Adlersson och Ste-
fan Mårtensson erbjuder strategitjänster, som praktiskt stöd i samband 
med företagsaffärer och licensavtal, upprättande av affärs-/marknadspla-
ner och interim management till läkemedels- och biotechföretag.



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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Femar från start ger bäst skydd efter 
operation

Resultat från en stor oberoende studie 
bekräftar att aromatashämmaren Femar (let-
rozol) ger bättre skydd mot återfall i bröst-
cancer än tamoxifen. Bäst skydd uppnås om 
behandlingen ges i fem år. För första gången 
finns nu också långtidsresultat som pekar på 
att en aromatashämmare i fem år ger bättre 
överlevnadsmöjligheter. 

Dessutom visar sig en ny kombination, 
start med Femar i två år följt av tamoxifen 
i tre år, ge bättre skydd än det omvända – 
vilket hittills varit standard vid så kallad sek-
vensbehandling. Studien har publicerats i 
New England Journal of Medicine.

Kvinnor som efter att ha passerat klimak-
teriet har diagnosticerats med en tidigt upp-
täckt av hormonkänslig bröstcancer erbjuds 
i regel en hormonbehandling som skydd mot 
återfall efter operation. Flera studier har 
visat att aromatashämmare ger överlägset 
skydd mot återfall i bröstcancer jämfört med 
standardbehandling med tamoxifen i fem år. 
Däremot diskuteras när det är bäst att sätta 
in aromatashämmare och vilka patienter som 
har störst nytta av behandlingen. 

En av anledningarna till att inte fler patien-
ter rekommenderas behandlingen direkt 
efter operation är att långtidsdata har sak-
nats rörande såväl säkerhet som effekt på 
total överlevnad, det vill säga kvinnornas 
överlevnad på lång sikt. (Källa: Novartis)

Apoteket och ICA planerar samarbete

Apoteket och ICA för diskussioner om ett 
eventuellt framtida samarbete om nya apo-
tek i större ICA-butiker för försäljning av 
receptfria och receptbelagda läkemedel. 
Ett sådant samarbete kräver godkännande 
av Konkurrensverket. (Källa: Apoteket)

Nytt möjligt behandlingsalternativ mot osteoporos

Administrering två gånger årligen av denosumab gav en 68-procentig 
reduktion av risken för kotfraktur och en 40-procentig reduktion av ris-
ken för höftfraktur hos kvinnor med postmenopausal osteoporos. Deno-
sumab givet två gånger årligen reducerade även incidensen av nya kot-
frakturer med 62 procent hos män med icke metastaserad prostatacan-
cer som behandlades med hormonell kastration. 

Det visar resultaten från två pivotala fas III-studier som publice-
rats i senaste numret av New England Journal of Medicine (NEJM). 
Studierna har tittat på säkerhet och effekt av denosumab när det gäl-
ler att sänka frakturrisken hos över 7 800 kvinnor med postmeno-
pausal osteoporos och hos över 1 400 män med icke metastase-
rad prostatacancer med hormonell behandling som leder till mins-
kad benmassa. I båda studierna uppvisade de patienter som behand-
lades med denosumab en signifikant höjning av bentätheten (BMD) 
jämfört med placebo, vilket var kopplat till en mer än 60-procen-
tig reduktion av kotfrakturer i båda patientpopulationerna. Amgen 
har tidigare rapporterat dessa data vid olika medicinska kongresser. 
– Upptäckten av RANK-ligand och dess roll vid reglering av benväv-
nadens omsättning utgör ett betydelsefullt framsteg för förståelsen av 
benvävnadens biologi, säger Roland Baron, professor och prefekt vid 
Harvard School of Dental Medicine. De här resultaten visar att en inhi-
bering av RANK-ligandsystemet med denosumab utgör en ny lovande 
strategi. (Källa: Amgen)

 

LIF och Handikappförbunden ger ut handbok i umgänge

Läkemedelsindustriföreningen, LIF, dess medlemsföretag och Handi-
kappförbunden har tillsammans skrivit en handbok om samverkansfor-
mer mellan företag och organisationer. Handboken är ett komplement 
till LIF:s etiska regler och en av åtgärdspunkterna från Bengt Lindqvists 
utredning Trovärdighetens pris från 2006. 

På LIF:s egen begäran utreddes förhållandet mellan läkemedelsföre-
tag och intresseorganisationer under 2005–2006. Utredningen ledde till 
rapporten Trovärdighetens pris med många förslag på förändringar kring 
hur samarbeten bör bedrivas. Förslagen riktades till LIF och dess med-
lemsföretag, handikappförbunden och samhällsorganen. En av åtgär-
derna var att ta fram en handbok med tips och råd kring hur det etiska 
regelverket ska tillämpas i praktiken.

Även om åtgärderna i Bengt Lindqvists utredning är avbockade är 
etikarbetet inte något avslutat kapitel för LIF. Reglerna kommer alltid att 
vara ett levande dokument som utvecklas. Nu införs också en brevlåda 
på lif.se där alla kan ställa frågor och lämna synpunkter kring både hand-
boken och de etiska reglerna. Med synpunkter från det dagliga livet och 
med samarbetsformer som fortsätter att utvecklas kommer även regler-
na att behöva uppdateras och anpassas. 

Handboken kan beställas eller läsas på LIF:s hemsida lif.se under 
kategorin LIF-publikationer.

+



De fattar besluten. Vill du veta hur de tänker?
För att du ska kunna möta marknadens behov är 
det nödvändigt att du vet hur de som fattar beslu-
ten inom vården resonerar, och hur behoven ser 
ut. Men vilka är de, egentligen? I dag fattas beslut 
som rör läkemedel ofta centralt av människor med 
olika profession och bakgrund, både av vita rockar 
och mörka kostymer.  

Det är här vi kan göra nytta. Navigare är kända 
för sina professionella marknads- och varumärkes-
undersökningar i svåra medicinska frågor och vi 
har ett stort förtroende bland läkare och andra 
beslutsfattare. Beroende på hur du ska använda 
informationen kan vi ställa frågorna och sätta in 
svaren i relevanta sammanhang.

Telefon 0300-515 00 | www.navigare.se
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affärsutveckling

Omvärldsanalys 2.0

DIGITALA MÖJLIGHETER         att skapa försprång
Omvärldsanalysarbetet flyttar ut på internet. Genom att samla 
all information i en gemensam omvärldsportal kan läkemedelsfö-
retagen skapa ett konkurrensförsprång där omvärldssignaler kan     
uppmärksammas i realtid. Med dagens verktyg är det också enkelt 
att bygga upp plattformar för  interaktivt kunskaps- och informa-
tionsutbyte inom organisationen. Dessa interaktiva aspekter utgör   
de största fördelarna med dagens digitaliserade omvärldsanalyser, 
skriver Bengt Wahlström, vd, och Petra Wahlström, omvärldsana-
lytiker på Företag & Framtid AB.
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Vi lever i en allt mer turbulent 
omvärld. Världssamfundet 
ställs inför trippelutmaningen 

att samtidigt hantera finanskris, jobb-
kris och klimatkris. Utöver dessa utma-
ningar finns det ett antal andra potenti-
ella kriser och möjligheter som bör vägas 
in i bedömningar och strategier för aktö-
rer inom läkemedelsbranschen.

Denna insikt om omvärldens allt 
större påverkan på marknader och fö-
retag har, inte minst efter det gångna 
årets turbulens, vuxit och omvärldsana-
lys och trendspaning ingår numera i de 
flesta företags och organisationers var-
dagsverklighet. 

Företags informationstillgång i dag är 
större än någonsin och det krävs en ef-
fektiv informationshantering och lämp-
liga analysmodeller för att kunna styra 
företaget i rätt riktning. I detta infor-
mationsflöde spelar omvärldsanalysen en 
viktig roll. Med hjälp av omvärldsanalys 
kan företag upptäcka hot och möjlighe-
ter i den externa omgivningen och ana-
lysera organisationens styrkor och svag-
heter.

När organisationer börjar arbeta med 
omvärldsanalyser upptäcker man dock 
snabbt att det inte finns en enhetlig no-
menklatur, som avgränsar vad som fak-
tiskt ingår i begreppet och vad som inte 
gör det. 

Generellt sett kan man konstatera att 
enligt de flesta definitionerna omfattar 
omvärldsanalys alla faktorer i företagets 

omgivning som kan vara av betydelse nu 
och i framtiden, som till exempel kon-
kurrenter, kunder, leverantörer, ny tek-
nologi, ekonomiska faktorer, den poli-
tiska miljön och sociala och demogra-
fiska trender. 

Företag använder sig av omvärlds-
analys för att kunna förstå och förutse 
förändringar på marknaden så att de är 
beredda och kan svara på dem för att 
därigenom kunna försvara eller förbättra 
sin marknadsposition. 

Kort sagt vill man skapa försprång.

Omvärldsanalysens olika steg
Omvärldsanalyser kan genomföras på 
många olika sätt beroende på vilka mo-
deller man väljer att tillämpa. Det finns 
två huvudområden – scenarioplanering 
respektive business intelligence och 
trendbevakning. 

Scenarioplanering används ofta vid 
speciella tillfällen, som när en ny vd till-
träder eller ett nytt verksamhetsområde 
ska introduceras. Målsättningen är att 
scenariot ska ge en färdriktning – var 
kan företaget tänkas befinna sig om till 
exempel tio år? 

Business intelligence och trendbevak-
ning har i stället fokus på dagens verk-
lighet och innebär fortlöpande bevak-
ning av såväl vad som händer i den egna 
verksamheten (kunder, konkurrenter och 
marknader) som i omvärlden i stort. 

Det finns också många olika sätt att 
beskriva processen bakom omvärldsana-

Digitala möjligheter         att skapa försprång
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URVAL  

Det insamlade materialet – som alltid blir för stort – mås-
te sorteras och komprimeras. Det görs därför ett urval av 
de intressantaste och mest relevanta omvärldssignalerna. 
Ett användbart urvalskriterium kan vara att sortera ma-
terialet efter ett trafikljus, genom att ställa sig frågan om 
omvärldssignalen representerar en risk (rött ljus), en möj-
lighet (grönt ljus) eller om den är neutral (gult ljus).

Tre frågor som bör beaktas noga i denna fas är: 
•  Vilken relevans har omvärldssignalen för våra verk-

samheter?
•  Vilken är dess potentiella påverkansgrad för vår or-

ganisation? 
•  Hur ser den troliga tidtabellen ut? 

Utifrån dessa tre frågor är det enklare att uppskatta 
hur hög risken är och vilken potential de nya möjlighe-
terna har.

lysen. Nästan alla utgår från en business intelligence-cykel 
i 4–8 steg. Nedanstående modell delar upp analysen i fyra 
övergripande steg – skanning, urval, tolkning och lärande, 
enligt följande:

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

Analys

Kunskap

Anpassning

affärsutveckling

”Det gäller att fl ytta fokus från relativt 
statiska rapporter till att i stället bygga 
upp en kontinuerlig dynamisk process där 
omvärldssignalerna fångas upp och 
värderas i realtid.”

SKANNING  
När organisationen valt ut sina prioriterade bevaknings-
områden påbörjas insamlingen av data – skanningen. Den 
sker numera till största delen via internet, men bör kom-
pletteras av såväl pappersbaserade medier som möten och 
eventuellt även med intervjuer. 

Exempel på prioriterade bevakningsområden för företag 
inom läkemedelssektorn skulle kunna vara frågor som rör 
patent och patentintrång (ett område som för tillfället de-
batteras flitigt både i EU och på internationell nivå), den 
allmänna opinionen (framför allt när det gäller balansen 
mellan att skydda immateriella rättigheter och att agera 
på ett sätt som förväntas av ett ansvarstagande företag), 
lagstiftning och regleringar (ett aktuellt exempel är av-
regleringen av svenska apoteksmonopolet) och andra poli-
tiska frågor (som utvecklingen inom vård och omsorg). 

Tre andra områden skulle kunna vara befintliga och 
potentiella konkurrenter, förändringar på marknaden 
och nya möjligheter till följd av teknikutvecklingen.

Det vanligaste när det gäller skanning och insamling 
av data är att man prenumererar på någon elektronisk sö-
kagent som levererar bakgrundsmaterial inom de sökom-
råden man väljer. Denna traditionella insamlingsstrategi 
utmanas numera av framför allt Google, som tagit fram 
en rad praktiska tjänster i datamolnet, som underlättar 
och effektiviserar den digitala omvärldsbevakningen. Två 
exempel är Google Reader och Google Alerts. 

Utöver Googles tjänster finns det även andra intressanta 
program som förenklar insamling av digitalt material, 
som Yahoo Pipes och Delicious. Förutom den stora förde-
len att dessa tjänster är kostnadsfria kan verktygen också 
användas för att underlätta informationsdelning mellan 
medarbetare och bidra till nyttig kompetensutveckling 
kring de nya digitala möjligheterna. Dessutom slipper 
man få uppdateringar via e-post om man så önskar. Om 
företag även vill ”lyssna av” aktuella ämnen ute i blog-
gosfären kan man enkelt använda bloggsöktjänster, som 
Bloggportalen, Twingly eller Technorati.

 

TOLKNING  
I denna fas ges de utvalda omvärldssignalerna en betydel-
se. Risksignaler bedöms utifrån sannolikheten att denna 
risk blir verklighet och i så fall vad som blir konsekvensen. 
Möjlighetssignalerna kan innebära en möjlighet inom be-
fintlig verksamhet eller peka på en utvecklingsmöjlighet 
som förändrar verksamheten. 

LÄRANDE 
 I lärandefasen formuleras hur dessa omvärldssignaler kan 
tänkas påverka företaget. Vilka strategier är att rekom-
mendera inom olika områden? Behövs det kompetensut-
veckling? Pekar omvärldssignalen på ett nytt samarbete i 
någon form? I lärandefasen ingår det också att ställa mer 
utmanade frågor, som till exempel om omvärldssignalerna 
tyder på att vissa områden bör avvecklas.
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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. 
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Omvärldsanalys 2.0 nästa steg
I dag använder många företag ett flertal 
digitala verktyg och tjänster i den dag-
liga verksamheten. Främst är det verktyg 
som gör att företag kan bevaka och sor-
tera informationsflöden på nätet effekti-
vare, förstärka sina marknadsföringsakti-
viteter och dela material ute i det så kal-
lade datamolnet, det vill säga materialet 
ligger ute på virtuella servrar och inte på 
en stationär dator eller på laptopen. 

Denna affärsinriktade utveckling av 
datamolnet brukar kallas Enterprise 
2.0. 

För läkemedelsbranschen är det här 
området intressant att följa, både för att 
det kan effektivisera företagens informa-
tionsbevakning och kommunikation och 
för att det kommer att innebära stora för-
ändringar för hela sektorn. 

Ett antal exempel där utvecklingen 
på internet och Webb 2.0 påverkar sjuk- 
och hälsovården är: 

Ökat utbud av hemsidor med hälso-• 
relaterad information som ger kon-
sumenterna kunskap om läkemedel 

tack vare tillgången till fakta om 
sjukdomar och behandlingar.
Framväxten av nätverk och forum • 
på internet där patienter delar infor-
mation och ger varandra ömsesidigt 
stöd.
Intresset hos giganter som Google • 
och Microsoft att lagra personliga 
uppgifter om människors hälsa för 
att därmed kunna erbjuda patienter 
mer kontroll och göra det enklare att 
flytta medicinska journaler.
Decentralisering av hälso- och sjuk-• 
vårdstjänster med hjälp av webbasera-
de verktyg som möjliggör telemedicin 
och diagnoser på distans.

Denna utveckling innebär också nya 
utmaningar för omvärldsanalysarbetet. 
Framför allt gäller det att flytta fokus 
från relativt statiska rapporter till att i 
stället bygga upp en kontinuerlig dy-
namisk process där omvärldssignaler-
na fångas upp och värderas i realtid. 
Tack vare möjligheten att prenumerera 
på RSS-flöden från viktiga tidningar, 
branschmagasin och andra källor, som 

Dagens Medicin, patientforum, bloggar 
och numera även mikrobloggar (twitter) 
kan företagen hålla sig konstant uppda-
terade inom alla områden som är kritiska 
för deras verksamhet. 

Med dagens verktyg är det också en-
kelt att bygga upp plattformar för in-
teraktivt kunskaps- och informations-
utbyte inom organisationen. Det är just 
dessa interaktiva aspekter som utgör de 
största fördelarna med dagens digitali-
serade omvärldsanalyser, som med rätta 
kan kallas Omvärldsanalys 2.0. 

Tidigare har omvärldsanalysen förlitat 
sig på bakgrundsmaterial från elektro-
niska sökagenter och ofta ”ägts” av en 
begränsad grupp eller avdelning på en 
större organisation. Med Omvärldsana-
lys 2.0 kan ett större antal (eller rentav 
alla) medarbetare aktivt ta del av och 
värdera aktuella trenders och omvärlds-
signalers påverkansgrad där trafikljus-
modellen fungerar som ett bra sätt att 
sortera vilka signaler som tyder på risker 
respektive möjligheter. 

Detta system kan också kompletteras 
med andra funktioner, som till exem-
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BENGT WAHLSTRÖM
vd, 

Företag & Framtid AB

PETRA WAHLSTRÖM
omvärldsanalytiker, 

Företag & Framtid AB

OM FÖRFATTARNA
Bengt Wahlström är civilekonom, författare 
och har under decennier tillhört de ledande 
experterna i Skandinavien inom omvärldsbe-
vakning och framtidsstrategi. Hans böcker 
med framtidsteman har sålt i över 60 000 
exemplar, prisbelönats i Sverige och utom-
lands och översatts till ett tiotal olika språk. 
Hans senaste bok heter Guide till det vir-
tuella samhället och utkom på SNS förlag i 
december 2007.

Petra Wahlström arbetar med omvärldsana-
lyser, trendbevakning och framtidsinriktade 
frågor i olika former. I sitt arbete använder 
hon dagligen olika digitala verktyg för att 
bland annat bevaka, sortera och analy-
sera informationsflöden från digitala medier, 
bloggar, wikier, forum, poddradio, mikroblog-
gar och sociala nätverk. 

PRAKTISKA REDSKAP
Följande redskap kan vara praktis-
ka att använda för att bygga upp 
en effektiv Omvärldsanalys 2.0

Google Reader  
(http://www.google.se/reader )

Yahoo Pipes  
(http://pipes.yahoo.com/ )

Google Alerts  
(http://www.google.se/alerts) 

Twingly  
(http://www.twingly.se/) 

Bloggportalen  
(http://www.bloggportalen.se/) 

Technorati  
(http://www.technorati.com/) 

Delicious  
(http://del.icio.us/)

pel gör det möjligt för medarbetare att 
rapportera in egna omvärldssignaler som 
man vill att övriga i organisationen ska 
uppmärksamma eller för att följa viktiga 
nyhetsflöden i realtid. 

Omvärldssignaler i realtid
Allt detta kan organisationen numera en-
kelt samla i en gemensam omvärldspor-
tal – som kan vara extern och ligga utan-
för organisationens brandväggar om man 
föredrar det. Den stora poängen och det 
som kan skapa ett konkurrensförsprång 
är att man får en dynamisk process där 
omvärldssignaler kan uppmärksammas 
i realtid. Men än viktigare är att man 
samtidigt kan ta tillvara medarbetarnas 
egna kunskaper på ett aktivare sätt än 
vad som är möjligt när omvärldsrappor-
ten ska skrivas av en eller ett par per-
soner på en viss avdelning. Dessa kom-

”Med dagens verktyg är det enkelt att 
bygga upp plattformar för 
interaktivt kunskaps- och 
informationsutbyte inom organisationen.”

mer nämligen alltid att – medvetet eller 
omedvetet – fungera som ett filter. 

Omvärldsanalys 2.0  innebär förstås 
också utmaningar för organisationen. 
När medarbetarna engageras och deras 
kunskap tas tillvara, måste ledningen 
samtidigt acceptera minskad kontroll 
över processen. Men å andra sidan är det 
ofta i miljöer där det är högt till tak som 
nya tankesätt, innovationer och spännan-
de idéer frodas allra mest. 

Med andra ord alla de saker som bi-
drar till det där nödvändiga försprånget.

 

 

 
 

affärsutveckling



-När du vill veta vad du får

www.jenseus-consulting.se
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it

Sista striden om        webben

ICANN är cyberrymdens ”regering”. Den privata organisationen 
med säte i Kalifornien har det yttersta ansvaret för domänvärlden 
på internet. Juristen Petter Rindforth besökte nyligen en konfe-
rens i Sydney, Australien, där diskussionens vågor gick höga kring 
ICANN:s förslag att släppa domännamnen fria. Antalet domäner 
beräknas öka från 21 till 200. Kritikerna anser att internet ska 
vara helt fritt, utan onödiga ”bromsklossar” i form av varumärkes-
skydd. Här redogör jur kand Petter Rindforth för ICANN:s planer, 
som även innehåller förenklade processer både för varumärkes-
skydd och för snabbare och billigare tvistlösningar.

Det är konferens i Sydney och 
visserligen vinter i Australien 
men långt till julafton. Utan-

för Hilton vräker juniregnet ner, när en 
konferensdeltagare reser sig upp och ut-
ropar ”Tomten kommer tidigt i år!”

Det handlar om cybersäkerhet, om 
hundratals nya toppdomäner och om 

vem som ska styra internet nästa år. 
ICANN, Internet corporation for assig-
ned names and numbers, är det närmas-
te en ”internetregering” man kan kom-
ma. Formellt är ICANN en privat, icke 
vinstdrivande organisation med säte i 
Kalifornien, USA. Organisationen drivs 
dock sedan starten 1998 med stöd av ett 

avtal med det amerikanska handelsmi-
nisteriet – ett avtal som löper ut den 30 
september i år.

ICANN har det yttersta ansvaret 
för adressrymden på internet, det som 
vi vanligtvis ser i form av domännamn. 
Om det nu är den instundande even-
tuella privatiseringen när avtalet med 
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Sista striden om        webben

USA går ut eller trycket från de stora 
domänbolagen, låter jag vara osagt, men 
ICANN har i flera års tid arbetat för att 
släppa cyberspace fritt när det gäller nya 
toppdomäner.

21 ska bli 200 – minst…
Toppdomänen är det som står omedel-
bart till höger om punkten i ett domän-
namn. I pharma-industry.se är exempel-
vis ”pharma-industry” huvuddomänen 
eller ”second level domain”, medan ”.se” 
är toppdomänen.

Redan i dag är det inte helt okompli-
cerat att upprätta en strategi för en större 
domänportfölj. Det gäller att både välja 
ett bra domännamn (varumärke, firma, 
beskrivande ord) och att registrera detta 
under en eller flera passande toppdomä-
ner. Domännamnet ska fungera både 
som webbadress, för e-postadresser och 
till bloggen, det ska skydda viktiga kän-
netecken men också kommunicera före-

tagets verksamhet i de globala nätver-
ken. Det är inte antalet domännamn 
som avgör hur man lyckas med strategin, 
utan kvaliteten på registreringarna.

Förutom de 248 landskoderna – som 
.se för Sverige, .nu för Tuvalu och .it för 
Italien – finns totalt 21 generiska (där 
.com med sina ca 80 miljoner domän-
namn fortfarande är herre på täppan) och 
sponsrade (till exempel .mobi, .tel, .mu-
seum och .coop) toppdomäner.

Enligt färsk statistik från företaget 
VeriSign fanns det 183 miljoner regist-

rerade domännamn den 31 mars i år, och 
det sker nästan 2,5 miljoner nyregistre-
ringar i månaden.

ICANN med flera anser att det be-
hövs nya toppdomäner för att möta efter-
frågan. Därför släpper man nu nätet fritt 
för alla intresserade att ansöka om ett 
alldeles eget rike i domänvärlden. Hur 
många det blir är det ingen som vet i 
dag, men ICANN budgeterar för minst 
200 stycken.

Domänerna skapar värde
Det främsta skälet till det stora antalet 
domännamn i världen är inte företagens 
behov att kommunicera sina varor och 
tjänster över internet, utan det faktum 
att domänen i sig har ett ekonomiskt 
värde.

Det finns en mängd företag som äg-
nar sig åt att registrera hundratusen-
tals vanliga ord (och tyvärr ibland även 
andras varumärken) som domännamn 

”ICANN med flera 
anser att det behövs 
nya toppdomäner för 
att möta efterfrågan.”
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i syfte att sälja dem vidare till hugade 
köpare. Världens sannolikt dyraste do-
männamn är sex.com som 2006 såldes 
för 12 miljoner dollar. Det är dock inte 
längre bara .com-domäner som kan ge 
de stora pengarna. I maj i år såldes spel.
se för 190 000 euro.

I väntan på de stora buden kan en 
innehavare använda domännamnet till 
en länksida, eller ”pay-per-click”-sajt, 
det som i internets barndom endast var 
en parkeringssida illustrerad med den 
traditionella gubben med spaden. Varje 

klick från en besökare genererar en liten 
slant till den som äger domännamnet. 
I snitt kanske förtjänsten (efter avdrag 
från kostnaden för att registrera och för-
nya domännamnet) uppgår till en eller 
ett par hundralappar om året. Har du 
hundra tusen domännamn blir det en 
bra affär.

Att vara ”domainer”, det vill säga att 
samla på sig tusentals domännamn och 
leva på inkomsterna från försäljning och 
länksajter är helt lagligt, så länge man 
inte utnyttjar andras kännetecken. Sam-
tidigt har verksamheten medverkat till 
att driva på efterfrågan på nya toppdo-
mäner.

Processen förbereds
Förra sommaren gav ICANN:s styrelse 
klartecken till förberedelserna för pro-
cessen och i november släpptes det första 
utkastet till DAG (draft applicant guide-
book), en handledning för dem som vill 
ansöka om att driva en ny toppdomän. 
Första versionen sågades vid fotknölar-
na. Över 300 organisationer och enskil-
da lämnade in sammanlagt 1 200 sidor 
med synpunkter. Bland kritikerna fanns 
den amerikanska regeringen som bland 
annat ifrågasatte behovet av nya toppdo-
mäner och efterfrågade bättre skydd för 
säkerheten på internet och för varumär-
kesinnehavare.

DAG är nu rejält omarbetad, och en 
tredje och slutlig version ska presenteras 
i december i år.

ICANN räknar som sagt med inled-
ningsvis cirka 200 ansökningar som man 
ska kunna börja ta emot i februari/mars 
2010. Därefter följer en utvärderingspe-
riod på drygt sju månader, och de första 
nya toppdomänerna beräknas vara igång 
till sommaren 2011.

I den nya handledningen finns ett 
konkret förslag till hur varumärkesinne-
havare ska skyddas, för att slippa regist-
rera sina kännetecken 200 gånger till. 

Förslaget presenterades vid ICANN:s ju-
nimöte i Sydney och möttes omedelbart 
av skarp kritik från de organisationer och 
enskilda som anser att internet ska vara 
helt fritt, utan onödiga ”bromsklossar” i 
form av varumärkesskydd.

Den person som ropade att tomten 
kom tidigt i år hörde till dessa kritiker 
och menade att förslagen till varumär-
kesskydd var en tidig och uppenbart 
onödig julklapp till storindustrin.

Vilka är då riskerna med nya topp-
domäner?

Tvisterna ökar i antal
FN-organet WIPO är en av fyra organi-
sationer i världen som hanterar domänt-
vister under de generiska toppdomäner-
na. Sedan hösten 1999, när tvistlösnings-
policyn för domäntvister, UDRP (uni-
form domain name dispute resolution 
policy), infördes av ICANN har WIPO 
avgjort drygt 15 000 fall av varumärkes-
intrång i domännamn.

Läkemedelsindustrin är bland de värst 
drabbade när det gäller domänpirater. 
Bara under 2008 var cirka 10 procent 
av alla tvister hos WIPO läkemedelsre-
laterade, och företagen betalade drygt 
2,7 miljoner kronor i ansökningsavgif-
ter. Lägg därtill kostnaden för den jurist 
som ska upprätta tvisteansökan.

Svenska klaganden hos WIPO har le-
gat någorlunda stadigt på runt 20 fall 
per år, för att förra året öka till 46 an-
mälningar. Även i år ser det ut att bli 
cirka 40–50 ärenden. Och då räknar vi 
bara in com, net och org i statistiken.

Med hundratals nya toppdomäner 
runt hörnet kan situationen bli hopp-
lös.

Lösningen ligger i det förslag som 
ICANN:s arbetsgrupp IRT tagit fram:

En central databas, IP Clearinghou-
se, ska upprättas dit varje innehavare 
av registrerade varumärken kan anmäla 
sina rättigheter. Listan ska kunna använ-
das som en informationskälla för varje 
ny toppdomänadministratör, och alltså 
minska kostnaderna för varumärkesin-
nehavaren som inte behöver skicka in 
underlag för sina rättigheter mer än en 
gång.

Globalt skyddade varumärken, med 
ett mycket stort antal registreringar i alla 
världsdelar, ska föras upp på en ”globally 
protected marks list”.  Dessa supernova-
märken kan blockera ansökningar för 

”Läkemedelsindu-
strin är bland de 
värst drabbade när 
det gäller domänpi-
rater.”

De Tjugoen 
ToPPDomänerna

Detta är de 21 befintliga toppdo-
mänerna bredvid landskoderna 
(dit faktiskt även .eu räknas):

generiska:
.com
.net 
.biz  
.info  
.name  
.org  
.pro  
 
Sponsrade:
.gov
.edu 
.aero  
.arpa  
.asia  
.cat  
.coop   
.int  
.jobs  
.mil  
.mobi  
.museum
.tel
.travel

 VI har just nu pågående 
uppdrag för
Actelion, Amgen, Bactiguard, Bayer Schering Pharma, 

BizExpand Affärsutveckling, Centrum för Titthålskirurgi, 

CSL Behring, Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund, 

Johnson & Johnson, NordicInfu Care, Novo Nordisk 

Scandinavia, Nycomed, Nutricia, Propedago of Sweden,  

Roche och Solvay Pharma.

 Mindre snack och mera verkstad ;)

Karlavägen 58, 114 49 Stockholm

tfn 08-545 811 50, www.eow.se

   
VI ÄR SVERIGES 

LEDANDE bla bla bla
REKLAMBYRÅ bla bla INOM

LÄKEMEDEL OCH HÄLSA 
bla bla bla...

   
VI ÄR NORDENS 

LEDANDE bla bla bla
REKLAMBYRÅ bla bla INOM

LÄKEMEDELSINFORMATION
 OCH HÄLSA bla bla bla...

läkemedelsreklam och medicinska utbildningar

it
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nya toppdomäner om dessa är identiska 
eller förväxlingsbara med varumärket, 
och de kan även stoppa huvuddomäner. 
Motparten måste kunna bevisa att de har 
ett legitimt intresse till domänen och att 
de inte gör intrång, för att blockeringen 
ska hävas.

Supersnabb tvistlösning
Ett komplement till den nu tio år gam-
la tvistlösningsproceduren UDRP ska 
inrättas. I ICANN:s förslag kallas den 
”uniform rapid suspension system” 
(URS), men även WIPO har tagit fram 
en lösning kallad ”expedited suspen-
sion mechanism” (ESM). Båda försla-
gen går ut på att hitta en snabblösning 
för tvister kring exempelvis ”typosquat-
ters” (medveten felstavning av kända va-
rumärken registreras som domännamn) 
och andra uppenbart klara fall av intrång 
när domännamnet är identiskt eller när-
mast identiskt med någons registrerade 
varumärke. 

I dagens domäntvister svarar den 
anklagade domäninnehavaren bara i 
cirka 25 procent av fallen. Med de fö-
reslagna nya reglerna, som ska ses som 
komplement till UDRP, blir det enklare 
att få ett domännamn spärrat eller över-
fört om motparten inte svarar.

Skillnaden mot UDRP är att denna 
typ av (super)snabbtvister ska kunna 

användas även på toppdomänninvå, att 
bara registrerade varumärkesrättigheter 
får anföras och att ansökningsavgiften 
blir väsentligt lägre än UDRP-avgiften 
på  1 500 dollar, kanske så låg som 200 
dollar för upp till ett 20-tal domännamn 
i samma tvist.

IRT rekommenderar också att infor-
mationen om vem som äger ett visst do-
männamn ska samlas centralt, ett så kal-
lat ”thick Whois”.

Tomtemannen och hans likasinnade 
är inte glada. Däremot kan varumärkes-
innehavare, från den globala aktören till 
kvartersbutiken, och – inte minst – alla 
konsumenter, unna sig en försiktig op-
timism.

Domänstrategier 2010
Det är inte troligt att särskilt många va-
rumärkesinnehavare utnyttjar tillfället 
att skaffa sig en egen toppdomän. Bland 
de intressenter som är kända i dag finns 
främst städer och andra geografiska re-
gioner (till exempel .berlin, .paris, .bos-
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ton, .hamburg) och olika intressegrupper 
(.eco, .gay, .family, .radio, .food). 

Ett problem är förstås när ett vanligt 
ord också representerar ett varumärke 
eller ett land. Ska .apple tillfalla de or-
ganiserade äppleodlarna eller databola-
get? Står .turkey för Turkiet eller fågeln? 
Andra kollisioner gäller stadsnamn. Det 
finns fler än 60 ”Berlin” i världen och 
Paris är, förutom Frankrikes huvudstad, 
även en ort i Illinois, Idaho, Texas och 
Tennessee.

Gamla samarbetsavtal sinsemellan 
såväl varumärkesinnehavare som stater 
kan behöva rivas upp och ses över.

Mitt i all hysteri över de nya topp-
domänerna pågår också ett arbete inom 
ICANN att snabbt utöka möjligheter-
na till registrering av domännamn och 
toppdomäner med internationella tecken 
(det vill säga alla språk som inte bara 
innehåller bokstäverna a-z), så kallade 
IDNs (internationalised domain na-
mes).

Paradoxalt nog kan ICANN:s förslag 
leda till en viss minskning av varumär-
kesinnehavarnas domänportföljer, till 
förmån för ett större kvalitetstänkan-
de i valet av domännamn. Sökmotorn 
Yahoo!:s domänportfölj har exempelvis 
minskat från 27 000 registreringar för 
några år sedan till 13 000 i dag, enbart 
genom en bättre kontroll över vilka 
webbadresser allmänheten faktiskt an-
vänder.

Globala företag med mycket stora 
varumärkesportföljer och tusentals (ib-
land tiotusentals) domännamn avslöjar 
naturligtvis inte hela sin domänstrategi 
offentligt. Men de jag har pratat med, 
och som ofta drabbas av domänpirater, 
säger att de börjat lägga om sin strategi 
från att ha bekämpat vartenda intrång 
för tio år sedan till att i dag bli mer se-
lektiva. 

Man ställer sig frågan vilken ekono-
misk och goodwillmässig skada enskil-
da intrång innebär, och de domännamn 
man blivit ägare till genom olika tvist-
lösningsprocesser behålls ett eller två år, 
för att sedan släppas fria i cyberspace. 
Undantaget är domännamn som 
1. är identiska med företagets viktigare 
varumärken, 
2. innehåller pornografiska ord, eller 
3. kan innebära säkerhetsproblem för fö-
retaget.

En lämplig strategi inför nästa år 
(men börja NU!) är följande:

Se över varumärkesskyddet. Registre-•	
ra det som i dag ”bara” är inarbetat.
Se över domänpolicyn – rensa onödi-•	
ga domännamn och komplettera med 
sådant som saknas.
Utnyttja IP Clearinghouse så att upp-•	
gifter om företagets varumärken finns 
med från start.
Kontrollera om ni har något känne-•	
tecken som uppfyller kriterierna för 
den globala märkeslistan.
Bevaka ansökningarna av nya topp-•	
domäner och, när så blir aktuellt, 
registreringar av huvuddomäner un-
der dessa och använd de nya tvistlös-
ningssystemen.

Och – om ni nu funderar på att skaffa 
en egen toppdomän, varför inte i stäl-
let samla den svenska läkemedelsindu-
strin och registrera .pharma eller .med? 
Då skulle varje konsument vara säker på 
att ett nätköp under .med faktiskt inne-
bär ett riktigt läkemedel och inte en pi-
ratkopia. Vilken julklapp!

Petter rindforth
 jur kand, fenix Legal KB

petter.rindforth@fenixlegal.eu

Om författaren
Petter rindforth är mångårig tvistlösare för 
WIPO, naf och CaC (se faktaruta) och är 
aktiv inom flera av ICann:s arbetsgrupper.

UDRP – en tvistlösningsPolicy

UDRP, en förkortning av ”The uniform domain name dispute resolution po-
licy”, infördes av ICANN 1999 som ett snabbare och billigare alternativ till 
domstolsprocesser för att slita en domäntvist. UDRP är avsedd för klara fall 
av varumärkesintrång genom domännamn och förutsättningen för att en kla-
gande ska vinna en tvist är att:

• domännamnet är identiskt eller förväxlingsbart med klagandens registrera-
de eller inarbetade varumärke,

• domäninnehavare inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännam-
net, 

• domännamnet är registrerat och använt i ond tro.

UDRP kan användas för flertalet generiska och sponsrade toppdomäner, lik-
som för en lång rad landskoder. För vår svenska .se-domän finns emellertid 
ett särskilt förfarande, ATF (se www.iis.se/domaner/tvistlosning-atf/).

För närvarande är det fyra tvistlösningsorgan som fått ICANN:s tillstånd att 
hantera UDRP.

• Asia Domain Name Dispute Resolution Center (ADNDRC) 

• Czech Arbitration Court (CAC) 

• The National Arbitration Forum (NAF)

• World Intellectual Property Organization (WIPO)

it



BOKA DIN ANNONS 
i Dagens Apotek, Sveriges 
första och enda oberoende 
tidning för den nya apoteks-
marknaden.

   Dagens Apotek är en produkt från 

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

Tidningen totaldistribueras till ALLA Sveriges apotekare 
och receptarier, ca 9 000 st, till deras hemadresser. 
Dessutom distribueras tidningen till landets 
apotekstekniker. 

Under 2009 utkommer tidningen 4 gånger 
– 2 gånger under våren och 2 gånger under hösten.

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

För prisuppgift och mer information, 
kontakta oss:
➤  Stefan Hjärpe, 08-566 241 02
➤  Anita Thunell, 08-566 241 04
➤  Christine Granvik, 08-566 241 03

SISTA BOKNINGSDAG:
5 OKTOBER

NÄSTA NUMMER UTE 14 OKTOBER
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marknadsföring

EN RIKARE TILLVARO

NU KAN DU SLIPPA 
LETA EFTER TOA

SLUT PÅ OFRIVILLIGT FÖNSTERTITTANDE
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Om att inte MISSA 
på mässan
Marknadsföring på mässor är ett bra och förhållandevis billigt sätt att få ut sitt budskap och träffa 
läkare och annan vårdpersonal. Men då måste också allt stämma, från budskapet till monterperso-
nalens agerande. Annars riskerar hela satsningen falla och ni blir hänvisade till andra – ofta dyrare 
– metoder för att visa upp vad ni kan erbjuda, skriver mässkonsulten Björn Malmström, som här ger 
tips för en framgångsrik satsning.

Alla som marknadsför och säljer 
läkemedel och utrustning mås-
te lägga stora resurser på mark-

nadskommunikation. Men när konkur-
rensen hårdnar och budgeten för sjukvår-
den blir allt tuffare måste vi marknads-
förare hålla i pengarna och se till att få 
ut det mesta av dem.

Mässor är en stor del av läkemedelsin-
dustrins marknadskommunikation. Det 
är ett bra sätt att få ut sitt budskap och 
att till vettiga kostnader träffa läkare och 
annan sjukvårdspersonal.

Kontaktkostnaderna på en mässa är 
ofta runt 300 kronor per kontakt. För det 
får man ett samtal med en läkare eller 
annan vårdpersonal om de egna produk-
terna eller tjänsterna.

Men för att ett deltagande i en mässa 
ska bli bra krävs att man tänker till på 
flera områden, och här finns nog en del 
del förbättringsmöjligheter. 

Främst tänker jag på betydelsen av 
klara budskap, många besökare i mon-
tern och ett bra agerande från monter-
personalen. Här är några tips:

Klara budskap
Vi har bara några sekunder på oss för att 
fånga besökarens intresse: 

Varför ska jag stanna till här? Vil-
ken nytta kan jag ha av ett besök i den 
montern? 

Det finns ofta många bra exempel på 
klara budskap på mässorna, men oftare 
svaga budskap eller inga budskap alls. 
Oftast är det produkten eller företagets 
namn som får vara budskapet och inte 
så mycket mer.

Bra budskap hämtar man från inne-
börden eller konsekvensen för patienter 
och/eller sjukvården av att använda pro-
dukten eller tjänsten. 
• Vilka besvär kommer att minska, vad 

kan jag göra mer av?
• Finns det ekonomiska effekter för sjuk-

vården?
• Kommer livet i allmänhet att föränd-

ras för patienten?
• Kommer arbetet att bli lättare för 

vårdpersonalen?
Exempel på bra budskap från den se-

naste Läkarmässan i Göteborg var:
Slut på ofrivilligt fönstertittande.
Nu kan du slippa leta efter toa.
En rikare tillvaro.

Budskapen ska vara korta och de ska 
vara genomgående. De kan sitta i mon-
tern, i ögonhöjd eller på lite större skyl-
tar ovanför montern.

Med hög frekvens ska personerna i 
målgruppen på alla sätt exponeras för 
budskapet. På webbsidor, i annonser, 
broschyrer, på kläder, med mera ska 
samma budskap vara med under en lägre 
tid. Då får man budskapet att fastna och 
då kan man sälja mer till bättre villkor.

Många kontakter
Mässarrangören och Sveriges läkarför-
bund gör vad de kan för att det ska kom-
ma så mycket vårdpersonal som möjligt 
till mässan. Därutöver måsta varje ut-
ställare göra sitt för att få sina speciella 
läkare till montern.

I god tid bör ni se till att bjuda in alla 
som kan höra till er målgrupp. Kanske 
ska den inbjudan kombineras med ett 
erbjudande, en kvällsaktivitet eller något 

Om att inte Om att inte EN RIKARE TILLVARO

SLUT PÅ OFRIVILLIGT FÖNSTERTITTANDE
”Det fi nns ofta många bra exempel 
på klara budskap på mässorna, 
men oftare svaga 
budskap eller inga budskap alls.”
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annat som stimulerar till ett besök i just er monter. Inbjudan 
ska ske några veckor före mässan och här kan ni inte förlita er 
bara på mejl och brev. Alla konsulenter, produktchefer med 
mera ska vara involverade i att personligen bjuda in rätt per-
soner till er monter.

Bra monteragerande
Det spelar ingen roll hur ni utformar montern eller hur mycket 
pengar ni lägger på en exklusiv monter om inte monterperso-
nalen jobbar på rätt sätt. Man kan nog säga att 80 procent eller 
mer av resultatet beror direkt på hur vi agerar i montern.

När jag ser läkemedelsföretagens montrar och de medarbe-
tare som jobbar där blir jag ofta lätt besviken. Jag kan förstå 
företagsledare som anser att mässor är för dyra och att de inte 
ger något. Problemet är att de egna medarbetarna kan vara del 
i det problemet. De är inte tillräckligt taggade för uppgiften 
och de agerar för försiktigt i montern.

Det här måste ni ändra på. Besökarna vill inte se trötta 
medarbetare i montern, personer som inte tar initiativ eller 
klungor av personal som hindrar besök.

Man vill se erbjudande, få kontakt med personal i de mont-
rar där man ser intressanta produkter eller koncept.

De som står i montern måste känna sig som säljare. Säljare 
som har som uppgift att ta kontakt med besökarna för att på 
ett trevligt sätt presentera sina erbjudande.

Hur ska det då gå till?
Samla era monteraktörer några dagar före mässan och gå 

igenom hur ni tänkt er att montern ska fungera, alla aktivi-
teter runtomkring mässan och hur arbetet i montern ska gå 
till. Gå igenom de mål ni har med att vara med på mässan 
och hur ni har tänkt er att kontakterna från mässan ska följas 
upp och förvaltas.

Så här gör du i montern
När det gäller själva agerandet handlar det om att säkerställa 
följande delmoment:

KontaKtfaSen  
Enklast är det om någon aktivt visar intresse för att tala 
med er. Gamla kontakter, en spännande eyecatcher eller 
ett spännande budskap får besökaren att stanna till och 
själva ta kontakt med er.  

Om inte det sker och om ni vill ha kontakt får ni ak-
tivera er själva. Gå fram till besökare, hälsa, ställ en fråga 
eller ge en intresseväckare – så har ni skapat en dialog. 
Det är inte så svårt – det kräver bara lite aktiv vilja att ta 
kontakt med andra människor.

Det enda som inte är tillåtet är att säga: ”Kan jag hjälpa 
till med något?”. Då lämnar besökaren snart montern med 
orden: ”Nej, jag bara tittar.”.

Kvalificera BeSöKaren  
Vem är besökaren? Var kommare han/hon ifrån? Vad 
sysslar han/hon med? Vilka områden jobbar han/hon 
med?  Ställ lite frågor så att du vet vem du talar med och 
om det finns ett behov för era produkter eller tjänster?

intreSSeväcKare/BehovSanalyS  
Berätta på ett intressant sätt om nyttan med det ni visar 
och/eller ställ några frågor som pekar på problem som kan 
finnas med det nuvarande sättet att behandla patienterna. 
Använd mer öppna än stängda frågor så får du en bättre 
dialog.

PreSentera era PreParat/
ert KoncePt
Nu tar du in besökaren i montern och visar upp vad ni 
erbjuder. Koppla till besökarens behov och visa vad det 
innebär, för besökaren eller för patienten, om man 
använder era preparat/koncept.

Kan du involvera besökaren så att han/hon får ta i 
grejerna, pröva eller lukta så är det extra bra – man kom-
mer ihåg bättre då.

Det är bra att kunna anpassa sig till den man pratat 
med. Att tala med bönder på böndernas vis och med de 
lärde på latin, som Karlfeldt sade.

Anpassa dig till besökarens bakgrund, men även till 
personligheten. Är det en resultatorienterad person som 
vill ha fakta och resultat eller är det en mer analytisk 
person som vill ha detaljer och framförallt säkerhet och 
dokumentation?

överenSKommelSe  
Nu gäller det att samtalet leder till nästa steg. Att 
lämna ut en broschyr hjälper ofta inte – den blir kvar-
lämnad i en annan monter eller i en påse på tjänste-
rummet.

Är besökaren intressant för dig så boka ett besök 
eller ett deltagande på ett seminarium. 

Ska du skicka någon form av information eller för-
slag? Det viktiga är att du driver mötet till någon form 
av fortsättning av kontakten. I annat fall är risken stor 
att kontakten inte leder till något mera.

notera  
Notera omgående vad ni kommit överens om – man 
glömmer fort. På Svenska mässan i Göteborg och 
Stockholmsmässan finns det speciella läspennor att 
använda men ni kan ju även skriva direkt i ett kontakt-
block eller på datorn. Skriv tillräckligt för att ha ett 
underlag för uppföljningen.

”Det är bra att kunna anpassa 
sig till den man pratat med. 
Att tala med bönder på
 böndernas vis och med de lärde 
på latin.”
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KroppsspråKet  
I en kommunikation står bara sju procent för det talade 
ordet. Resten består av ditt kroppsspråk. Tonfall, ögon 
och gester betyder det mesta i kommunikationen: 
•  Orden – 7 procent
•  Röstläge – 38 procent
•  Kroppsspråk – 55 procent

Därför ska vi se entusiastiska ut – vi ska se ut som om 
vi älskade att vara på mässan. Här finns det en del van-
liga misstag som vi ofta gör :

•  Talar i mobiltelefon – ett tjänstefel – samtalen kan vi 
sköta utanför montern och på lediga stunder.

•  Armar i kors eller händer i byxfickan – andas frånvaro 
och hindrar kontakter.

•  Monterpersonalen samlas i klungor – stänger snabbt 
ute besökarna.

•  Vi talar med många samtidigt – ambitiöst, men du bör 
fokusera på en besökare i taget.

•  Vi talar för nära varandra – de flesta vill ha en armlängds 
avstånd, annars känns det lite “äckligt”

Uppföljningen  
Väl hemma efter mässan gäller det att ni följer upp kon-
takten. Skicka snabbt en repetition av budskapet och 
ring de kontakter som verkade intressanta. Uppföljningen 
ska ske inom 14 dagar och därefter ska besök och andra 
aktiviteter med kunden ske.

Gör ni rätt ökar effekten av mässdeltagandet drama-
tiskt och då blir det värt pengarna att delta på en mässa. 
Gör ni inte rätt är risken stor att ni inte blir nöjda – ni 
anser att det inte är värt pengarna att ställa ut och snart 
faller hela mässan.

Då måste ni göra något annat för att sköta relatio-
nerna och för att visa upp era erbjudanden och de alter-
nativen är ofta väsentligt dyrare.

Björn MalMströM
mässkonsult, 

Effekteam, Göteborg
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Föreställ dig två bilar. Den ena en 
bränsletörstig sak – modell äldre. 
Ett något förvuxet ekipage som 

visserligen alltid tryggt tar dig dit du 
vill, men inte särskilt fort och med en del 
övrigt att önska vad gäller komfort och 
standard. Den andra: en sprillans flexi-
fuelmodell med nytänk vad gäller både 
kaross och funktion. En mindre bil som 
är lika bränslesnål som den är snabb och 
effektiv. En hybrid där gammal och ny 
teknik har kombinerats för att möta be-
hoven i en ny tid. 

Likheten mellan bilars prestanda och 
läkemedelsbranschens beskaffenhet är 
måhända långsökt, men den finns där. 
Det visar sig inte minst när man tittar på 
utvecklingen inom ”tungviktsklassen” i 
läkemedelsindustrin, en klass som Bris-
tol-Myers Squibb, BMS, tillhört länge. 
Anrika bolag som det senaste decenniet 
har stångats med stora utmaningar. Men 
till skillnad från många konkurrenter 
har BMS redan kommit ut på andra si-
dan krisen, menar Sverigechefen Eddie 
Gibson som tillsammans med fyra kol-
leger tar emot på BMS:s Sverigekontor i 
Alviksstrand i västra Stockholm. 

Eddie Gibson har sett hur förvand-
lingen har påbörjats inifrån. Och även 
här handlar resultatet om en lyckad hy-
brid. Ett företag där man tagit det bästa 
från det ”gamla” läkemedelsföretaget: 
resurser och kompetens, och kombine-
rat det med entreprenörskap och inno-

vationsrikedom från nyförvärvade unga 
bioteknikföretag. 

Snabb förändring
På BMS:s konferensavdelning i det te-
gelröda huset alldeles nära en vik av Mä-
laren, har engelsmannen Eddie Gibson 
slagit sig ner i ett av sammanträdesrum-
men tillsammans med Theresia Breden-
wall, kommunikationschef. Eddie Gib-
son har innehaft posten som Sverigechef 
sedan februari i år, dessförinnan var han 
chef för Norgekontoret. I totalt sex år har 
han varit på BMS vilket innebär att han 
varit med på större delen av den resa som 
företaget har företagit sig. 

– Det är alltid lätt att vara efterklok, 
men historiskt sett har företaget satsat 
för stort och brett i sin forskning. Dess-
utom höll man länge kvar vid en gam-
mal affärsmodell trots att omvärlden för-
ändrades. Men när koncernledningen i 
USA väl insåg vad som höll på att hän-
da skedde saker snabbt. Mycket snabbt. 
Vårt företag går nu från att vara ett tra-
ditionellt stort läkemedelsbolag till att 
vara ett innovativt biofarmaföretag, och 
vi har fördubblat hastigheten ifråga om 
lanseringar av nya läkemedel. 

Det handlar mycket om ”hastighet” 
när Eddie Gibson beskriver företagets 
ombyggnation. Han beskriver en kon-
cernledning som vågat ta snabba beslut 
ifråga om att både riva ner och bygga 
upp. I princip har man slängt ut den 

gamla affärsmodellen och organisatio-
nen. Man har också skurit ner på kost-
nader på flera sätt, bland annat genom 
personalminskningar – framförallt i 
USA, men också minskat ägandet i vissa 
dotterbolag och gjort vissa avyttringar i 
företagsgrenar som legat långt från kärn-
verksamheten. 

Men framförallt har förvärvet av bio-
teknikföretagen tillsammans med en ny 
strategi i fråga om FoU varit orsaken till 
de nu uppåtpekande kurvorna. Som han 
säger: I stället för att hänga efter andra 
vill BMS nu leda utvecklingen. Att vara 
störst är inget självändamål – men att 
vara bäst.

– Forskningsbudgeten har vuxit mar-
kant och portföljen har genomgått något 
som skulle kunna kallas evolution. Vi 
har på så sätt skapat en modell som inne-
bär att vi kan vara framgångsrika utan 
”blockbusters”, för deras tid är över. Nu 
handlar det om att ta fram smalare pro-
dukter – men till antalet betydligt fler. 
Och för att kunna få volym krävs att våra 
processer i företaget är snabbare. 

Kan inte snabbhet vara en osäkerhetsfak-
tor ifråga om nya läkemedel?

– Självklart genomgår alla våra nya 
produkter de vanliga regulatoriska ste-
gen i processen, men det går ändå att 
öka tempot i framtagandet. Det handlar 
om hur vår organisation ser ut. Hur ef-
fektiv den är. 

läkemedelsföretaget

Bristol-Myers Squibb är läkemedelsföretaget som med hög hastighet har påbörjat en resa – från att 
vara ett traditionellt storbolag inom läkemedel till att bli ett modernt biofarmaföretag. Med en ny 
affärsmodell, snabbare beslutsprocesser och välfylld pipeline har BMS tryckt till rejält på gaspedalen.

BMS 
växlar upp
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KORT OM BMS

Företaget Bristol-Myers Company grundades 
1887 i Clinton, USA, av två unga forskare, 
William McLaren Bristol och John Ripley Myers. 
Några år tidigare, 1858, hade läkaren Edward R 
Squibb startat sin första fabrik för tillverkning av 
läkemedel. 

1989 slogs företagen samman till ett – Bristol-
Myers Squibb i dagligt tal kallat BMS. 

Företaget har två forskningscenter i USA och ett 
i Belgien. 

Huvudkontoret ligger på 345 Park Avenue i New 
York, USA. 

Koncernchefen och styrelseordföranden heter 
James M Cornelius

Företaget har 30 000 medarbetare runt om i 
världen.

I Norden finns cirka 250 anställda, varav 140 i 
Sverige. 

Omsättning i moderbolaget 2008: 20,6 miljarder 
dollar.

Omsättning i Norden: 1,1 miljard kronor. I 
Sverige: 400 miljoner kronor.

FoU-investering 2008: 3,5 miljarder dollar.

Forskningscenter finns i Lawrenceville, New 
Jersey, och i Wallingford, Connecticut, USA. I 
Devens, Massachusetts, byggs en ny fabrik som 
planeras att tas i bruk nästa år. Anläggningen är 
tänkt att bli den första miljöcertifierade produk-
tionsenheten för biologiska läkemedel i världen. I 
Europa har BMS en forskningsenhet i Belgien.
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BMS:s strategi för att få till stånd 
kvick påfyllning i pipeline under 
2000-talets första decennium bär nam-
net: ”pärlbandsstrategin”, där varje pärla 
är ett förvärv eller ett partnerskap med 
innovativa mindre bioteknikföretag, 
men även samarbeten med konkurrenter 
som exempelvis Pfizer och Astra-Zene-
ca. ”Pärlor” som ska ge BMS tillgångar i 
form av banbrytande bioteknikforskning 
och nya substanser.

– Vi har skaffat oss en extremt stark 
position vad gäller såväl ekonomi som 
portfölj. I pipeline väntar ett åttiotal nya 
produkter, från prekliniska till fas III-
produkter. Hälften av dem är cancerpre-
parat. Det jag vill säga är att vi kommer 
att vrida upp hastigheten ytterligare, sä-
ger Eddie Gibson.

Denna starka position har gett av-
tryck i branschen och även på börssi-
dorna i världens tidningar. I exempel-
vis New York Times har det skvallrats 
om huruvida BMS är ett nytt tänkbart 
uppköp för ”någon ännu större”. Sådana 
rykten tar Eddie Gibson lätt på. 

– Den typen av spekulationer får man 
ta som smicker. Det betyder att bran-
schen och finansvärlden värderar oss 
högt. I övrigt anser jag att det inte är 
särskilt uppbyggligt med skvaller. 

Åter till BMS nya forskningsfokus. Hur 
tänkte företaget när de utarbetade sin fram-
tidsplan?

– Vi fokuserade på områden där vi 
kan göra stor skillnad – snabbt. Vilka 
stora sjukdomar i världen saknar be-
handling eller har en behandling som 

inte längre fungerar? Man kan säga att 
vi därigenom sökte de riktigt stora medi-
cinska utmaningarna. Medicinska till-
stånd som drabbar många människor i 
världen, inte minst i utvecklingsländer-
na, berättar Eddie Gibson.

Genom att ringa in hiv/aids, hepatit, 
cancer, diabetes, hjärtkärlsjukdom, reu-
matism och allvarlig psykisk sjukdom 
har BMS siktet inställt på framgång – 
på flera plan. 

– Det handlar inte enbart om eko-
nomi och om att göra aktieägarna nöj-
da. Vårt forskningsfokus ger oss en unik 
möjlighet att ta ett mänskligt och socialt 
ansvar, förklarar Eddie Gibson. 

Ständig utmaning
Många stora läkemedelsföretag har ge-
nomlidit kriser de senaste åren. Det har 
handlat om forskningsfusk, priskarteller, 
tillverkningsslarv och marknadsförings-
överträdelser. Eller som i BMS fall om 
oegentligheter beträffande redovisning 
och patent. Något som slutade med fe-
derala och statliga böter för det ameri-
kanska moderbolaget. En kris som enligt 
Eddie Gibson förändrade ”självbilden” av 
företaget. 

– Krisen har tvingat oss att ständigt 
utmana oss själva och fråga: Varför gör vi 
det här? Vad är syftet med vår verksam-
het? Svaret handlar alltid om patienten – 
om människan, säger Eddie Gibson.

”Vår mission är att förlänga och för-
bättra liv genom att förse många, ofta 
svårt sjuka, patienter med effektiva och 
innovativa läkemedel” är BMS:s kärn-
värden, som man i dag håller levande i 
högsta grad, enligt Eddie Gibson. Inne-
börden av begreppet ”patientnära” är för 
BMS:s medarbetare glasklar.

– Jag vet att vårt patientfokus är en av 
anledningarna till att våra medarbetare 
stannar kvar i företaget. Att förbättra 
och förlänga mänskligt liv genomsyrar 

läkemedelsföretaget

I Sverige har BMS kommit långt vad gäller de anställdas möjligheter till ett flexibelt arbets-
liv. Tekniktätheten ger många möjligheter. ”Vi vill rida på den vågen och på sikt kunna 
påverka andra delar av företaget”, säger Eddie Gibson, Sverigechef. 

”Det handlar 
mycket om 
”hastighet” när 
Eddie Gibson 
beskriver företagets 
ombyggnation.”
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läkemedelsföretaget

vår verksamhet, i allt från forskningen 
till vårt gedigna CSR-arbete, säger Ed-
die Gibson. 

– Ja, vi talar om patienten i allt vi gör, 
flikar Theresia Bredenwall in. Varje dag. 
Insikten om att vi kan göra skillnad be-
tyder väldigt mycket för motivationen i 
det vardagliga arbetet. 

På BMS hålls patienten i blickfång-
et bland annat genom så kallade lunch-
möten varje månad, där alla avdelningar 
bjuds in, inklusive administration och 
finans, med mera. Möten där personalen 
får en slags miniföreläsning om ett ak-
tuellt terapiområde. Vid en del av dessa 
möten deltar patienter.

– Jag kommer aldrig att glömma mö-
tet med en schizofrenipatient och hans 
mamma. Berättelsen om hur han efter 
att ha varit sängliggande och bortom 
kontakt i flera år fick prova vårt läke-
medel Abilify, och hur det ledde till att 
han fick ett liv igen. Han kunde bo i 
egen lägenhet och fick till och med ett 
jobb. 

– En annan gång var det en leuke-
mipatient som legat för döden när han 
fick möjligheten att prova vårt nya can-
cerläkmedel. Sedan stod han här på vår 
scen och sa att han i dag betraktar sig 
som en frisk man. Sådana starka berät-
telser präglar nivån på engagemanget i 
företaget, och är vittnesmål som man för 

alltid bär med sig, säger Theresia Bre-
denwall.

Kan hjälpa fler människor
Christina Löfgren kommer in och tar 
över Eddie Gibsons stol när han ska 
iväg på ett möte i ett angränsande rum. 
Christina är företagets medicinska ex-
pert i onkologi och ansvarar för de nord-
iska och centraleuropeiska marknader-
na. Hon har varit i företaget i två och 
ett halvt år, dessförinnan arbetade hon 
som läkare på hematologen på Karolin-
ska universitetssjukhuset och har också 
forskat i många år inom cytostatika och 
dess biverkningar.

– Jag gör egentligen samma sak på 
BMS som jag gjorde på sjukhuset. Pa-
tienten står i centrum i allt jag gör, även 
om jag här inte träffar patienter varje 
dag. Genom att ta del av utvecklingsar-
betet på BMS kan jag hjälpa många fler 
patienter än jag hade möjlighet att göra 
som doktor. 

– Det finns också en filosofi på före-
taget som tilltalar oss som har arbetat 
kliniskt. Alla i företaget måste komma 
ihåg varför BMS tar fram nya läkeme-
del och säljer dem. Det handlar inte bara 
om pengar, utan om att förbättra och 
förlänga människors liv, säger Christina 
Löfgren.

Hur är det att komma till ett företag som 
BMS efter många år i landstinget?

– Visst finns det skillnader – här 
finns tydliga mål, ingen försöker detalj-
styra och ledningen visar oerhörd tillit 
till människors kompetens och förmåga. 
Har du en bra idé är det bara att köra, 
förutsatt att du är beredd att driva frå-
gan själv.

Även om Christina Löfgren inte läng-
re nöter golvet i sjukhuskorridorerna har 
hon fortfarande tät kontakt med gamla 
kolleger och andra läkare. 

– Vi är beroende av externa experter. 
Min uppgift är att ge information, men 
också att ta emot information från lä-
kare och forskare. En minst lika viktig 
funktion. Vi bjuder ibland in experter 
till ”disciplinöverskridande” samtal där 
personer som kanske inte träffas så ofta 
i andra sammanhang får möjlighet att 
träffas och lära av varandra. 

– Och vi som företag får värdefull 
kunskap om hur våra läkemedel fung-
erar i praktiken. Information som vi se-
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Christina Löfgren arbetade tidigare som läkare på hematologen på Karolinska universitets-
sjukhuset och har också forskat i många år inom cytostatika och dess biverkningar: ”Jag 
gör egentligen samma sak på BMS som jag gjorde på sjukhuset. Patienten står i centrum i 
allt jag gör, även om jag här inte träffar patienter varje dag.”
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dan kan återkoppla till vår forskningsav-
delning, förklarar Christina Löfgren. 

BMS har många pågående studier i 
regionen: 43 i Norden totalt, varav 35 
i Sverige.

– Svensk sjukvård håller hög klass – 
den är tekniskt avancerad och höga krav 
ställs på både personalkompetens och 
medicinsk behandling. Det ger en hög 
forskningskvalitet. Sverige ligger långt 
fram i jämförelse med många andra län-
der. 

– Även inom BMS märks Sverige och 
svenskarna på ett särskilt sätt. Det finns 
många svenskar på ledande positioner 
inom företagets europeiska organisation, 
berättar Theresia Bredenwall.

Letar biologiska läkemedel
BMS nya forskningsfokus innebär att 
man letar nycklar inom företrädelsevis 
biokemi. En satsning som hittills har 

varit mycket lyckosam. För patienterna 
inte minst. 

– Vårt blodcancerläkemedel är ett ex-
empel på hur vi bokstavligen har kunnat 
ge livet åter till patienter. När det gäl-
ler Sprycel har det handlat om patienter 
som befunnit sig i ett terminalt skede av 
cancersjukdom. Ett läkemedel som pre-
cis som många andra i vår pipeline har 
kunnat skapas tack vara att vi aktivt le-
tar efter biologiska läkemedel eller små 
molekyler som påverkar intracellulära re-
aktioner, berättar Christina Löfgren. 

Det finns fler exempel på läkemedel 
som BMS har tagit fram för patientgrup-
per som tidigare inte haft mycket hopp 
att sätta till den medicinska behandling-
en. Som läkemedlet Ipilimumab (Ipi) 
mot metastaserande malignt melanom. 

– Även här har vår kontakt med lä-
kare och patienter varit viktig. Tack vare 
den har vi kunnat identifiera var beho-

ven är som störst, förklarar Christina 
Löfgren. 

BMS hyser stort hopp till Ipi. Ett pre-
parat med immunologisk verkningsme-
kanism. I korta ordalag handlar det om 
antikroppar som primärt har effekt på 
immunförsvaret och därigenom sekun-
därt på cancercellerna. 

När det gäller framtidens läkemedel, 
som Christina Löfgren till stor del ägnar 
sin arbetstid åt, handlar visionerna om 
mer än enbart preparaten. Det handlar 
om att tillsammans med andra skissa på 
hur framtidens vårdsamhälle ska se ut. 
Hur ska ansvarsfördelningen se ut för att 
medborgarna ska få den omsorg och de 
läkemedel de behöver? En problematik 
som ventileras överallt i världen eftersom 
medellivslängden ökar och fler männis-
kor lever med kronisk sjukdom, samti-
digt som allt färre barn föds och de ar-
betsföra generationerna är för små. Vem 
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”I stället för att hänga efter andra vill BMS nu leda utvecklingen.”
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ska betala för den ökande konsumtionen 
av vård och läkemedel?

– Det är en viktig fråga. Men det 
finns en fara i att stirra sig blind på pri-
set. Kostnader kan inte styra framtag-
ningen av nya läkemedel, det måste vara 
behoven som styr. 

Christina Löfgren menar att ett stort 
bekymmer är att det är olika aktörer som 
förskriver läkemedlen och som står för 
notan. Ingen får därmed ”hela bilden”. 
För vad kostar sjukdom för samhället om 
man inte behandlar den? 

– För att BMS ska kunna göra så 
kostnadseffektiva läkemedel som möj-

ligt krävs samarbeten med alla intres-
senter: patienter, läkare, forskare men 
också regulatoriska myndigheter som 
Läkemedelsverket och företrädare för 
landstingen. Den typen av diskussioner 
deltar BMS gärna i. En bra lösning kom-
mer att kräva att vi samarbetar, säger 
Christina Löfgren.

En kulturförändring
Det är tid för ännu ett byte på stolen. 
Theresia Bredenwall sitter visserligen 
kvar på sin, men Christina Löfgren blir 
avbytt av Aina Törnblom som är ansva-
rig för företagets medicinska informa-

tion, vilket innebär att hon arbetar mot 
läkare, apotekspersonal och patienter. 
Hon har en bakgrund inom farmakolo-
gi och kliniska prövningar och kom till 
BMS från Schering-Plough. 

– Det händer mycket på BMS just nu. 
Allt handlar om biofarma och innova-
tion. Inte bara inom forskningen utan 
även inom management, strategi och 
hela vägen ner på individnivå, berättar 
Aina Törnblom och Theresia Bredenwall 
nickar ivrigt: 

– Det handlar om en kulturföränd-
ring – att arbeta för att ”öppna medar-
betarnas sinnen”. Det är i sådana mil-
jöer som innovationer skapas. Vi kallar 
det ”cross-functional-challenge-sessions”, 
då vi arbetar mycket med olika typer av 
kreativa tekniker.

Theresia Bredenwall beskriver work-
shopar där man med hjälp av olika meto-
der försöker stimulera medarbetarna att 
våga sig in på nya tankebanor. 

– Först när man får en uppgift som 
innebär att spåna helt fritt brukar det 
vara väldigt trögt. Det händer ingenting 
och ingenting. Sedan kommer massor av 
galna idéer, och då gäller det att inte 
”stoppa” varandra. Det är i den här fa-
sen de riktigt spännande tankarna kan 
dyka upp. När man sedan rensar bort de 
ogenomförbara idéerna har man i regel 
lyckats hitta några riktigt bra. 

Som ett led i BMS:s inspirationsarbete 
har man också bjudit in framgångsrika 
svenska företag – i andra branscher än 
BMS:s egen – och låtit dem berätta om 
sin modell. Fritidsresor är ett exempel 
på en kanske lite oväntad inspirations-
partner.  

Det finns även en annan känd fak-
tor i innovativa företag – en väl fung-
erande kommunikation mellan med-
arbetarna. Om man ”känner varandra” 
byggs en stark företagskänsla och miljön 
blir trygg på det sätt att anställda vågar 
komma med idéer. Även på det spåret 
har BMS någonting på gång.

läkemedelsföretaget

En viktig faktor i innovativa företag är en väl fungerande kommunikation mellan medarbe-
tarna. Om man ”känner varandra” byggs en stark företagskänsla och de anställda vågar 
komma med idéer: ”Gemensamt med huvudkontoret i USA håller vi på att utveckla en 
intern innovationswebbplats för alla anställda”, berättar Aina Törnblom.

”BMS nya forsk-
ningsfokus innebär 
att man letar nycklar 
inom företrädelsevis 
biokemi.”
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– Vi har fått kontakt med huvudkon-
toret i USA och vi håller gemensamt på 
att utveckla en intern innovationswebb-
plats för alla anställda, berättar Aina 
Törnblom.

– Ja, som ett slags BMS-facebook, 
säger Theresia Bredenwall. Med webb-
platsen skapar vi en global plattform för 
innovation. Den typen av nätverk kom-
mer säkert att trigga nya idéer. 

Med ny teknik krymper avstånden 
och världen blir mindre. Ett nutidsfe-

nomen som innebär karriärmöjligheter 
även för de som arbetar i BMS.

–Vill man utvecklas har man enorma 
möjligheter här. Att arbeta i andra länder 
är inte bara en möjlighet utan en med-
veten strategi från företaget sida. Asien, 
Europa, USA – det finns stora möjlig-
heter för den som vill jobba utomlands, 
berättar Aina Törnblom. 

– Men även för de som hellre vill stan-
na kvar i hemlandet finns möjligheter 
att arbeta internationellt. Vi har så kal-
lade virtuella team där BMS-medarbe-

”Jag har varit 14 år i firman och har sett ”förvandlingen” med egna ögon”, säger Tove Kotzé. 
”Skillnaden är enorm, det är som två olika företag. Samtidigt måste man säga att förändring 
aldrig är enkelt, ju större förändringar desto svårare. Det finns en bit kvar att gå.”

läkemedelsföretaget

BMS viktigaSte produkter

Abilify, Orencia, Reyataz, Plavix, Sp-
rycel

produkter på väg

Onglyza, en DPP4-hämmare mot typ 
2 diabetes, i samarbete med Astra-
Zeneca.

Ipilimumab, ett biologiskt läkemedel 
mot malignt melanom och andra can-
cerformer.

Belatacept, för att förhindra kompli-
kationer vid transplantation.

Apixaban, oralt antikoagulantium, i 
samarbete med Pfizer.

Dapagliflozin, SGLT2-hämmare mot 
typ 2 diabetes, i samarbete med 
AstraZeneca.

Secure the future

CSR – corporate social responsibi-
lity, är en stor och viktig del i företa-
gets arbete. 1999 startade Bristol-
Myers Squibb en stiftelse, ”Secure 
the Future”, som på olika sätt och i 
olika regioner i världen arbetar med 
att förbättra villkoren för åsidosatta 
och fattiga befolkningsgrupper. Stif-
telsen har fyra huvudområden:

Hiv/aids i Afrika, där sjukdomen 
sprids med oroväckande hög has-
tighet.

Hepatit i Asien, där miljontals män-
niskor är kroniskt infekterade med 
hepatit B. 

Cancer i Central- och Östeuropa.

Allvarlig psykisk sjukdom i USA, där 
vissa grupper är i behov av behand-
ling och stöd. 

Som ett led i CSR-arbetet arbetar 
företaget också med högt uppsatta 
miljömål för att minska energi- och 
vattenanvändning samt att göra pro-
duktionsprocesser mer miljövän-
liga. 

Läs om det nordiska Secure the futu-
re-projektet på www.bms.se/nstf

BMS på priSpallen

Tidskriften Science har rankat BMS 
som en av världens 20 bästa arbets-
platser inom bioteknologi och läke-
medel. Dessutom har det amerikan-
ska företaget fått flera utmärkelser 
för sitt jämlikhetsarbete och för ini-
tiativ att få fram fler kvinnor i ledande 
positioner. 



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.



40   pharma industry nr 4 –09

Jeanette Hägglund
fotograf

CHarlotte SCHröder
medicinjounalist

tare från olika länder arbetar ihop. Ett 
exempel är vår Europachef som nyligen 
har flyttat till USA, säger Theresia Bre-
denwall.

Inspiration från Kofi Annan
Utöver möjligheterna att arbeta i olika 
delar av världen är BMS:s CSR-program 
(corporate social responsibility) något 
som alla; Eddie, Christina, Aina och 
Theresia talar om som ett skäl till in-
tern stolthet. Ett socialt ansvarstagande 
som visat sig ha effekt också när man ska 
locka till sig nya generationer personal.

– Våra projekt är omtalade. Jag har 
träffat yngre medarbetare i vårt företag 
som berättat att det var just vårt engage-
mang i Nordic secure the future (NStF) 
som fick dem att söka sig till BMS, be-
rättar Tove Kotzé, nordisk business unit 
assistant och projektledare för NStF.

Känslan av meningsfullhet – att ge-
nom sitt företag kunna göra en insats 
– slår det mesta, menar Tove Kotzé. Det 
är i alla fall vad som får henne att gå till 
jobbet varje dag.

– Vi sysslar inte bara med läkemedel, 
vi vill göra skillnad.

Det hela började med en FN-konfe-
rens 1999 där Kofi Annan talade om att 

läkemedelsföretagen tar alldeles för lite 
ansvar i Afrika och andra fattiga delar av 
världen. Ord som entusiasmerade BMS 
att starta stiftelsen ”Secure the future”, 
en organisation som arbetar för hivsmit-
tade kvinnor och barn i södra Afrika och 
som bland annat samarbetar med olika 
afrikanska stater och hjälper dem att 
bygga upp hivkliniker. 

I Afrikas hårdast drabbade områden 
är 40 procent av befolkningen under 40 
år smittade av hiv, varav 70 procent ock-
så har tbc. Som Tove Kotzé säger: ”Det 
handlar om minst en förlorad generation, 
kanske fler”.

– På våra kliniker följs WHO:s rikt-
linjer för läkemedel och behandling. Det 
är alltså inte frågan om att BMS har en-
gagerat sig för att ”få ut” sina egna läke-
medel. Det globala programmet handlar 
om att bygga upp eller renovera klini-
ker så att de kan fungera som en mot-
tagning. 

– Här ingår även att anställa sköter-
skor och läkare som ansvarar för klini-
kerna. Tanken är att klinikerna skall 
vara självgående inom fem till sju år, be-
rättar Tove Kotzé. 

2005 kläcktes idén i det nordiska hiv-
teamet om ett nordiskt projekt i Afrika, 
i samma anda som moderbolagets ”Se-
cure the future”, men där man i stället 
skickar sjukvårdspersonal då behovet av 
framförallt läkare är mycket stort. En idé 
som krävde mycket energi och engage-
mang att fullfölja. Men som efter ett års 
envishet blev verklighet. 

– Jag är stolt över att arbeta på ett 
företag som har låtit oss driva Nordic se-
cure the future-projektet – det har varit 
värt varenda extratimme!

I Lesotho ligger i dag den ”nordiska” 
kliniken där snart 18 hivspecialister från 
Sverige, Norge och Danmark har arbe-
tat. Läkare som sätter igång direkt efter 
ankomsten och sedan arbetar på klini-
ken i tre månader. Tove Kotzé berättar 
att hälsoministern i landet har intresse-
rat sig för projektet och önskar starta ett 

”Att vara störst är inget självändamål 
– men att vara bäst.”

samarbete där de kan dra nytta av den 
expertis som de nordiska läkarna har. 

Rätt saker i livet
Men det mest fantastiska, berättar Tove 
Kotzé, upplevde hon och några kolleger i 
Lesotho för bara några månader sedan: 

– En dag kom det en inbjudan från 
några om ville tala med oss. Jag och min 
kollega satte oss i jeepen och körde ut till 
en liten gård där vi förväntade oss att 
träffa en eller ett par personer ur en pa-
tientförening. Men där möter oss i stället 
ett trettiotal människor som bjöd in oss 
i en lerhydda. Där hedrade de oss med 
en traditionell dans och vi blev bjudna 
på deras finaste frukter. 

– Runt väggarna i hyddan satt far- 
och mormödrar med bebisar på armarna. 
De måste ta hand om sina barnbarn när 
mammorna har dött. Och så börjar dessa 
kvinnor att berätta om hur de nordiska 
läkarna har givit dem hopp och då menar 
de inte i form av mediciner. 

– Nej, läkarna har sett dem, lyssnat 
till dem och uppmuntrat dem till att gå 
samman och hjälpa varandra. Vilket de 
nu gjort på denna gård där man bor och 
arbetar tillsammans. Tårarna bara rann 
på mig och min kollega… Att få höra 
sådana berättelser om effekterna av ens 
arbete – ja, då vet man att man ägnar sig 
åt rätt saker i livet!

Vid lunchmöten varje månad får personalen 
– från alla avdelningar – en slags minifö-
reläsning om ett aktuellt terapiområde. Vid 
en del av dessa möten deltar patienter: 
”Vi talar om patienten i allt vi gör. Varje 
dag. Insikten om att vi kan göra skillnad 
betyder väldigt mycket för motivationen 
i det vardagliga arbetet”, säger Theresia 
Bredenwall. 
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Planera       
avvecklingsarbetet
På grund av finanskrisen har många företag hastigt tvingats göra drastiska nedskärningar i sin verk-
samhet. Så snabbt att det inte alla gånger funnits så stort utrymme för planering. Här presenterar 
konsulterna Gunilla Andersson, Jan-Erik Ekman och Nils Hallén en genomgång av de områden som 
är viktiga att tänka på vid en avveckling. Planera i god tid, lyder deras uppmaning! Ekonomin kom-
mer att fortsätta gå upp och ner och det gäller att vara förberedd för nästa nedgång.

Vi vill genom den här artikeln 
visa på vikten av att i ett av-
vecklingsarbete ha tydliga stra-

tegier, ha goda kunskaper om arbetsrät-
ten och konsekvent informera internt 
om processen. Det är viktigt att tidigt i 
processen utse en projektledare för hela 
avvecklingsarbetet och samtidigt göra en 
tydlig ansvarsfördelning mellan de per-
soner som kommer att delta i arbetet. 
Inledningsvis behöver man också välja 
avvecklingsstrategi. Dessa kan vara ren-
odlade eller en blandning av olika stra-
tegier. 

Exempel på avvecklingsstrategier:

sUppsägning  Att säga upp per-
sonal tillhör det traditionella tillväga-
gångssättet och är den kanske mest up-
penbara strategin.

sPension  Detta kan ske antingen 
genom naturlig pensionering eller ge-
nom att hitta olika förslag på förtids-
pensionering. Det senare är en mycket 
dyr strategi som blivit ovanligare under 
de senaste åren.

sAvgångserbjudande  Ett er-
bjudande till de anställda om ett av-
gångsvederlag mot att de säger upp sig. 
Detta kan gå ut generellt eller till vissa 
individer. 

sInterna karriärcentra  Detta 
är något som en del större organisatio-
ner med viss framgång har organiserat. 
Personer kan söka hit, eller bli placerade, 
och får under en viss tid hjälp med att 
söka nytt jobb externt. 

sVidareutbildning  Detta kan 
vara en strategi när man ser det som 
nödvändigt att göra en omställning men 
väljer att inte avveckla. Det kan vara ak-
tuellt när man ser en tillfällig nedgång 
av behovet av arbetskraft. Då kan man 
behålla sin personal samtidigt som man 
utnyttjar tiden till att uppdatera deras 
konkurrenskraft. Detta är en strategi 
som också vårdar varumärket som ar-
betsgivare.

Tidigt behöver man också arbeta fram 
en strategi för intern och extern kommu-
nikation. Strategin bör innehålla upp-
gifter om vad man ska informera om, 
när och hur detta ska göras och av vem. 

Att arbeta fram ett fråga/svar-dokument 
(F&S) är väsentligt. Ett sätt att göra detta 
är att samla projektgruppen för omställ-
ningsarbetet och ha ett ”brainstorming”-
möte kring vilka frågor som kan dyka 
upp från medarbetare eller andra under 
processen. Låt sedan någon lämplig per-
son besvara alla frågorna. Ett bra F&S-
dokument gör att kommunikationen 
blir tydlig och enhetlig. 

Svårt att beräkna kostnader 
Kostnaderna vid en avvecklingsprocess 
är mycket svåra att beräkna, inte minst 
för att en stor del av kostnaderna ligger 
dolda i form av minskad motivation och 
oro hos personalen, vilket skapar inef-
fektivitet.

Här följer några av de kostnader man 
bör räkna på:

sUppsägningslön  Under upp-
sägningstiden betalas lön ut till arbets-
tagaren. Detta oavsett om man har ar-
betsplikt eller inte.

sAvgångsvederlag  Om man 
väljer en strategi som inkluderar av-
gångsvederlag behöver man beräkna to-
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talkostnaderna för detta. Oftast utfor-
mas dessa som extra månadslöner. 

sAnställningsförmåner De 
anställningsförmåner som den anställde 
haft skall även utbetalas under uppsäg-
ningstiden. Det vanliga är dock att dessa 
inte betalas ut under den tid man betalar 
ut avgångsvederlag. 

sPensionslösningar  Man kan 
välja att låta personer över en viss ålder 
välja pensionslösningar. För att beräkna 
kostnaderna för detta kan man ta hjälp 
av respektive försäkringsbolag. Ofta är 
detta mycket dyra lösningar.

sExterna resurser  Under denna 
rubrik faller de resurser man kan välja 
att ta hjälp av utifrån, om man till exem-
pel väljer att de uppsagda ska få hjälp av 
jobbsökarcoacher eller andra konsulter.

sMinskad effektivitet  Detta 
är den svåraste kostnaden att beräkna, 
men också den som mest kan påverkas av 
hur man väljer att genomföra processen. 
Minskad arbetskapacitet och korridors-
nack är svårt att undvika, men genom 
att informera tydligt om vad som ska 
hända kan man minska den här kost-
nadsdelen avsevärt.

När organisationen analyserat situ-
ationen och funnit att uppsägning av 
anställda är en åtgärd som behöver ge-
nomföras, behöver man också beakta de 
arbetsrättsliga aspekterna.

Lagen om anställningsskydd och 
medbestämmandelagen reglerar hur en 
uppsägning ska gå till. Det första man 
behöver göra är att avgöra vilka fackliga 
motparter man har i de förhandlingar 
som ska genomföras. Om organisatio-
nen är bunden av kollektivavtal är det 
de fackliga organisationerna som har slu-
tit kollektivavtalet som är motpart. Om 
man inte har kollektivavtal är det alla 
fackliga organisationer som har medlem-
mar på arbetsstället som är motpart i 
förhandlingarna. Om man inte vet vil-
ka fackliga organisationer de anställda är 
medlemmar i, måste man alltså fråga de 
anställda om detta.

Medbestämmandeförhandling
Första steget i kontakten med de fack-
liga representanterna är att göra en för-
handlingsframställan rörande verksam-

hetsförändring som leder till arbetsbrist. 
I detta första möte ges en övergripande 
bild av vad denna avveckling kommer 
att innebära och en preliminär tidplan. 
Vidare bör i detta tidiga skede diskute-
ras hur informationen till medarbetarna 
skall hanteras. Ambitionen skall vara att 
enas om hur informationen skall skötas 
och av vem. 

I inledningen av medbestämmande-
förhandlingen skall företaget förklara 
varför avvecklingen måste genomföras. 
Förklaringen bör vara ungefär lika ut-
tömmande som den förklaring företagets 
ledning eller styrelse får. Förklaringen 
bör alltså innehålla en analys av kost-
nader, alternativa lösningar och konse-
kvensanalys av olika alternativ.

Ju bättre förståelse hos de fackliga 
funktionärerna för behovet av denna 
förändring som företaget lyckas skapa, 
desto bättre kommer hela förhandlingen 
att gå.

Företaget bör i sitt nästa steg beskriva 
vilken verksamhet som skall vara kvar. 
Denna beskrivning bör också vara un-
gefär lika omfattande som en lednings-
grupp skulle få. Det innebär att företa-

get presenterar syfte, mål och aktiviteter 
med den verksamhet som blir kvar.

Om ingen verksamhet skall bli kvar 
på orten, skall självklart i stället beskriv-
ningen handla om hur företaget skall 
klara sig utan den verksamhet som ti-
digare fanns på orten. 

Arbetsförmedlingen skall varslas om 
företaget avser att säga upp minst fem 

medarbetare på grund av arbetsbrist. 
Innehållet i detta varsel skall diskuteras 
med facket, så att parterna vet vad vars-
let innehåller. Varslet lämnas på Arbets-
förmedlingens hemsida.

Verksamheten presenteras i nästa steg 
i form av ett organisationsschema, det 
vill säga hur många befattningar orga-
nisationen skall innehålla, vilka sorters 
befattningar och hur de förhåller sig till 
varandra. Företaget skall kunna beskri-
va kravprofilen för respektive befattning, 
för att avgöra vilka krav som ställs på 
de personer som skall ha de ”nya” be-
fattningarna.

Denna typ av medbestämmandeför-
handling, där en ny organisation ska 
fastställas, slutar med att arbetsgivaren 
får verkställa det beslut som önskas, även 
om de inte når enighet i sak med de fack-

”Gå rakt på sak och undvik att prata om hur 
svårt det är för dig att säga upp.”
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liga organisationerna. Noteras bör dock, 
att om de fackliga organisationerna inte 
förstår rationalen av den nya organisa-
tionen, finns en risk att personalen inte 
gör det heller, och då kanske framgången 
uteblir. 

Medbestämmandeförhandlingen slu-
tar med ett beslut om hur den nya or-
ganisationen skall se ut, hur många be-
fattningar som ryms i den och vilka krav 
som ställs på dessa befattningar. I och 
med detta har också arbetsbristens stor-
lek fastställs, det vill säga hur många 
som skall sägas upp.

Bemanningsförhandling
När organisationen fastställts skall den 
bemannas. Då ska en turordning upp-
rättas för vilka som skall sägas upp. Ut-
gångspunkten är att de som har en be-
fattning som kommer att finnas kvar 
behåller sitt jobb och att de som hade 
de befattningar som försvinner tillfäl-
ligtvis blir ”oplacerade”. För de ”oplace-
rade” görs därefter en genomgång för att 

avgöra om det finns möjlighet till om-
placering eller inte. 

För att omplacering ska vara möj-
lig måste den anställde ha tillräckliga 
kvalifikationer för den tjänsten. En an-
ställd med längre anställningstid slår ut 
en anställd med kortare anställningstid, 
om båda har tillräckliga kvalifikationer. 
Tillräckliga kvalifikationer jämförs med 
kravprofilen för befattningen. Kravpro-
filen skall vara trovärdig, till exempel 
genom att visa att dessa krav skulle an-
vändas vid en extern rekrytering. Obser-
vera att frånvarande personer på grund 
av barnledighet eller studieledighet skall 
behandlas på samma sätt som övriga.

Om företaget är bundet av kollektiv-
avtal har företaget och de fackliga or-
ganisationerna möjlighet att avtala om 
vilka som ska sägas upp i stället för att 
strikt följa reglerna i LAS. Bemannings-
förhandlingen slutar med ett beslut om 
vem som skall erhålla de olika befatt-
ningarna i organisationen och vem som 
skall sägas upp.

Uppsägningarna ska ske skriftligt 
och det finns färdigtryckta blanketter 
för detta. Om de anställda eller de fack-
liga organisationerna anser att fel be-
gåtts i samband med uppsägningarna, 
finns det möjlighet att få saken prövad 
i domstol.

Innan man ger uppsägningsbesked 
är det viktigt att man vet vilka externa 
resurser företaget kan erbjuda dem som 
blir uppsagda. Inom den privata tjäns-
temannasektorn finns Trygghetsrådet 
(TRR) som en viktig aktör för de före-
tag som har kollektivavtal eller häng-
avtal. På TRR får den uppsagde bland 
annat en personlig rådgivare, hjälp med 
att skriva ansökan och meritförteckning 
och tips om var man hittar jobb. Trygg-
hetsfonden (TSL) är motsvarande för an-
ställda inom LO-avtalen och Trygghets-
stiftelsen (TSN) är för personal inom den 
statliga sektorn. 

Förutom dessa aktörer finns dessutom 
olika typer av företagshälsovård och out-
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placementföretag. Arbetsförmedlingen 
är förstås också en viktig aktör. 

Förberedelse på reaktioner 
Det är klokt att som chef förbereda sig på 
olika typer av reaktioner som kan kom-
ma i samband med att man lämnar ett 
uppsägningsbesked. Exempel på reak-
tioner kan vara ilska, chock, förnekelse, 
gråt men också någon slags konstruktiv 
realism. I det här sammanhanget brukar 
man också tala om den så kallade kris-
kurvan som bygger på Johan Cullbergs 
tankar kring krisens utveckling. 

Kriskurvan är indelad i fyra faser (se 
figur):

sChockfasen  Den första fasen 
kan vara från några korta ögonblick till 
flera dagar. Individen blir då handlings-
förlamad och har svårt att ta in infor-
mation och kan ha svårt att minnas vad 
som har sagts.

sReaktionsfasen  Den andra fa-
sen kan pågå upp till cirka sex veckor 
och innehålla alla typer av reaktioner, 
som försvar, förnekande, ilska, sorg och 
hopplöshet. Det är här som individen 
börjar ta in vad som hänt och frågar sig 
varför detta sker.

sBearbetningsfasen  Den tred-
je fasen kan pågå under kanske ett halvt 
år upp till ett år. Här har individen ac-
cepterat det som skett och ser och age-
rar framåt.

sNyorienteringsfasen  Den 
fjärde fasen som inte har någon avslut-
ning i tiden innebär att individen hittar 
nya vägar i livet och kanske till och med 
kan se att det som skett var bra och ledde 
till något som rent av var bättre.

Lämpliga förhållningssätt när man 
bemöter olika typer av reaktioner är att 
låta personen uttrycka sina känslor, att 
behålla sitt eget lugn och att som chef 
inte ta åt sig personligen. Det är också 
viktigt att visa empati, men att inte ge 
förmildrande löften.

Personligt uppsägningssamtal 
Själva uppsägningsbeskedet skall lämnas 
i ett personligt samtal med den som ska 
sägas upp. Det skriftliga beskedet läm-
nas lämpligen vid samma tillfälle. Efter-
som det för de flesta av oss betraktas som 
ett svårt samtal är det viktigt att planera 
samtalet i förväg. 

Tänk igenom var och när samtalet ska 
hållas, se till att det är i en miljö där ni 
inte riskerar att bli störda under samta-
let. Man bör undvika ett uppsägnings-
samtal sent på eftermiddagen och dagen 

före en helg och absolut inte dagen före 
en långledighet eller semester. 

Avsätt tillräckligt mycket tid för att 
kunna besvara de frågor som dyker upp, 
men känn dig sedan inte tvingad att fyl-
la ut tiden bara för att ni avsatt en viss 
tid. Det finns ingen anledning att börja 
komma in på andra saker än själva upp-
sägningen och dess konsekvenser.

När du genomför själva samtalet är 
det viktigt att vara så tydlig som möjligt, 
det är vanligare än man tror att männis-
kor suttit i uppsägningssamtal och där-
efter inte förstått att de blivit uppsagda, 
trots att den som sagt upp trott sig vara 
tydlig med budskapet. 

Gå rakt på sak och undvik att prata 
om hur svårt det är för dig att säga upp. 
Samtalet handlar inte om dina svårighe-
ter, utan den person som är i fokus är den 
som blir uppsagd. Gör gärna ett manus i 
förväg där du skriver upp vilka punkter 
du ska få med för att vara tydlig. 

Extra viktigt är det att ha helt klart 
för sig hur man inleder samtalet. Ett ex-
empel på inledning är: ”Jag har bett dig 
komma hit för att ge dig information 
om den nya organisationen och hur den 
påverkar din befattning. Din befattning 
tillhör dem som försvinner och eftersom 
det inte finns något annat arbete internt 
att erbjuda dig blir du uppsagd.”

Lyssna aktivt!
Här följer några samtalsverktyg som du 
kan ha nytta av under samtalet.

sAktivt lyssnande  En del per-
soner känns lättare att dela med sig in-
formation till än andra. Det beror ofta 
på att de är duktiga på att lyssna aktivt. 
Egentligen handlar det om rena tekni-
ker, som att se den man talar med i ögo-
nen, låta den andre tala till punkt, nicka 
eller genom andra huvudrörelser visa att 
man lyssnar på vad den andre berättar 
och gör små sammanfattande repliker 
såsom ”Var det så här du menade?” eller 
”Har jag förstått dig rätt?”.

sStäll frågor  Ett bra sätt att föra 
samtalet vidare är att ställa frågor, tänk 
då på att ställa en fråga i taget och und-
vik i största möjliga mån slutna frågor, 
det vill säga frågor som man kan svara 
ja eller nej på. 

CheCklista för ett bra avveCklings- oCh  omställningsarbete

• Utse en projektledare.

• Gör en tydlig ansvarsfördelning.

• Välj en avvecklingsstrategi.

• Planera den legala processen med varsel, förhandlingar med mera.

• Utarbeta en kommunikationsstrategi.

• Gör en kostnads- och tidsplan.

• Identifiera interna och externa resurser.

• Utbilda cheferna.

• Gör en omstartsplan för kvarvarande medarbetare.

ledarskap
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Gunilla andersson
almitra
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”En bra uppsägning är när medarbetaren förstår budskapet, 
känner sig respektfullt behandlad och vet vad som kommer att 
hända i processen.”

Litteratur- och webbtips

arbetsplatsens svåra samtal av Kjell ekstam.

Kris och utveckling av Johan cullberg.

Ledarrollen vid uppsägningar – en handbok för chefer av anders Kinding och eva 
Gotthardson.

personalekonomi i dag av ulf Johanson och anders Johrén.

personaljuridik av tommy iseskog.

svåra medarbetarsamtal av Åsa-Mia Fellinger.

www.riksdagen.se  under fliken ”Lagar” hittar man svensk Författningssamling 
sFs.

www.mire-restructuring.eu information om omställningsarbete i europa.

www.trr.se trygghetsrådet.

www.tsl.se trygghetsfonden.

www.tsn.se trygghetsstiftelsen.

De flesta arbetsgivarorganisationer har dessutom bra material på sina hemsidor.

ledarskap

sRepetera budskapet  Inom 
det militära avslutar man all ordergiv-
ning med ”repetera”, varpå den som fått 
ordern förväntas upprepa själva ordern 
ordagrant. Den metoden ger fortfaran-
de utrymme för att budskapsmottagaren 
kan göra sin egen tolkning av ordern. För 
att nå full effekt bör man därför i stäl-
let be den som tagit emot ett budskap 
att ”upprepa med egna ord” hur den har 
uppfattat det man sagt. Säg till exem-
pel: ”Jag vet att jag ibland kan vara lite 
otydlig. För att försäkra mig om hur du 
har uppfattat vad jag just sagt undrar 
jag om du skulle kunna berätta för mig 
vad du just hörde?”.

sTystnad  En hel del av oss har svårt 
för när det blir tyst. Det är en naturlig 
reaktion när någon får höra ett besked 
som kan verka chockartat att tystna. 
Många som har svårt att hantera tyst-
naden kan reagera med att försöka fylla 
tomrummet med ord, ofta ord som sak-
nar mening och som inte driver samtalet 
vidare. Tystnaden är inte farlig och kan i 
stället användas för att få tid att reflek-
tera och samla sig. Om det blir riktigt 
jobbigt kan du i stället säga: ”Jag låter 
det vara tyst en stund så du får fundera 
på det som just har sagts”.

sSjälvkännedom 
och reflektion  Vi är alla olika och 
reagerar därför olika på svåra situatio-
ner. Genom att reflektera efter ett svårt 
samtal som en uppsägning kan man lära 
sig mycket om sig själv som man kan ha 
nytta av inför kommande samtal. Ta där-
för en stund efteråt och fundera igenom 
vad du gjorde bra och vad du kan bära 
med dig till nästa samtal.

En bra uppsägning är när medarbe-
taren förstår budskapet, känner sig res-
pektfullt behandlad och vet vad som 
kommer att hända i processen. 

Avslut och omstart
Innan medarbetaren slutar är det viktigt 
att ge tid för att avsluta och lämna över 
arbetsuppgifter och städa ur rummet. 

Det är också angeläget att så snabbt som 
möjligt kunna skriva betyg och arbets-
givarintyg. Sist men inte minst behöver 
man planera för någon typ av avtackning 
och det är då lämpligt att fråga den be-
rörda hur den vill bli avtackad.

Det trots allt vanligaste är att merpar-
ten av medarbetarna kommer att arbeta 
kvar i verksamheten efter en avveckling. 
Det är lätt att man får så mycket fokus 
på de medarbetare som får gå att man 
glömmer bort de som finns kvar. Det är 
naturligt att även dessa får reaktioner på 
det som händer. De kan drabbas av oro 
inför avvecklingen, stor arbetsbörda och 
skuldkänslor över att de får vara kvar när 
deras arbetskamrater fick lämna. 

För deras skull är det viktigt att få 
ett avslut på avvecklingsprocessen. Hur 

det ser ut kan variera, men någon form 
av avslut på det gamla som följs av en 
nystart. Sannolikt behöver det sättas nya 
mål med verksamheten och dessa behö-
ver få utrymme att diskuteras och pro-
cessas med dem som blir kvar.

När någon eller några försvinner ur 
en grupp händer det också saker med 
gruppen. Man försöker hitta nya roller 
och nya positioneringar kan sätta igång i 
gruppen, vilket i sin tur kan skapa kon-
flikter. Vad som kommer att hända finns 
det ingen möjlighet att helt förutse, men 
genom att vara beredd blir det lättare att 
se vad som händer och lyfta upp det till 
ytan för diskussion. Det mesta blir lät-
tare om man talar om det. Framför allt 
när det är svåra saker att tala om.

Jan-erik ekman
ekmans råd

ekmansrad@ekmansrad.se

nils Hallén
nils Hallén konsult

nils@nilshallen.se



Uthyrning                     Rekrytering

Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta rätt! 

DOCS International är ett europeiskt Rekryterings- och Uthyrningsföretag som jobbar specifikt inom 

Läkemedel, Medicinteknik och Biotech. Vi jobbar med Sälj/Marknads- samt Klinisk/Medicinsk personal. 

Du är mycket välkommen att kontakta oss på 08-50 52 11 30 eller på infosweden@docs-int.com.
  

www.DOCS-int.se

  Att hitta rätt personal 
     kan vara som att hitta en nål i en...

AMSTERDAM •  BERLIN •  CAMBRIDGE  •  COPENHAGEN •  DÜSSELDORF •  FRANKFURT •  HELS INKI  •  MADRID

MANCHESTER •  MUNICH •  PARIS  •  STOCKHOLM •  WARSAW

DOCS_Ad. Pharma Industry A4.indd   1DOCS_Ad. Pharma Industry A4.indd   1 23-10-2007   18:13:2223-10-2007   18:13:22



50   pharma industry nr 4 –09

Vi möter ofta anställda som är 
frustrerade över att “mindre 
kvalificerade” kollegor får upp-

dragen eller avancerar inom företaget. De 
undrar vad dessa kollegor har som ger 
dem en så bra utdelning. För oss är sva-
ret enkelt: De har ett attraktivt profes-
sionellt rykte och därför ett starkt per-
sonligt varumärke. De är Top of Mind, 
personer man först kommer att tänka på 
och nästan alltid väljer.

I dag mäts vi med en ny mätsticka för 
framgångsrika medarbetare. Denna mät-
sticka är det personliga varumärke och 
det professionella anseende du har. Detta 
är den lins du granskas genom, både vid 
rekrytering och vid kundkontakter. Ditt 
personliga varumärke är de delar av din 
kompetens som aldrig syns i ett CV. Det 
är den känsla du lämnar efter dig när du 
lämnar ett möte eller en kund. 

Sir Richard Branson på Virgin Air-
lines sa i en TV-intervju nyligen: ”Ditt 
rykte är allt du har i livet och det är nå-
got som är värt att kämpa för.”  

Ytterst få vi har pratat med har koll 
på vilket professionellt rykte och per-

sonligt varumärke de har. Hur ska de 
då kunna utveckla det vidare? Hur väl 
känner du ditt?

Gör det du älskar
Personliga varumärken associeras ofta 
enbart med marknadsföring och försälj-
ning. Snarare handlar det om att skapa 
ett stimulerande och intressant arbete 
och om attraktivitet. Att göra det du 
älskar och få kunderna att älska det du 
gör lägger grunden till en lika rolig som 
enkel och effektiv marknadsföring. 

Vår ambition är därför att få männis-
kor att göra det de tycker om och är bra 
på, att stärka sina starka sidor och ta sig 
bort från lagomträsket. Ytterst handlar 
det om att kunna förverkliga det man 
verkligen vill uppnå med effektivaste 
verktyg, både som individ, team och fö-
retag.Aldrig förr har medarbetarnas per-
sonliga varumärken haft så stor betydel-
se. I dag spenderar företag stora pengar 
på att bygga sitt varumärke, sitt rykte 
och sin image. Men detta kan snabbt ra-
seras om inte medarbetarnas personliga 
varumärken lever upp till det. Om man 

Top of Mind
Personal branding är stort i USA i dag. Ditt personliga varumärke 
– din expertkunskap, din ambition och ditt engagemang – betyder 
i dag mer än din titel. Både för din egen och ditt företags fram-
gång. I Sverige befinner vi oss ännu bara i början och det finns 
enorma möjligheter att skapa konkurrensfördelar genom personal 
branding, skriver Per Frykman och Karin Sandin, personliga varu-
märkeskonsulter. Det yttersta målet med personal branding är att 
bli Top of Mind – den första man kommer att tänka på och den 
person man väljer. 

det yttersta målet för ditt 
personliga varumärke

marknadsföring
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“Om man utvecklar 
medarbetarnas 
varumärken stärks 
företagets kultur och 
potential och då ökar 
företagets värde 
markant.”

utvecklar medarbetarnas varumärken 
stärks företagets kultur och potential 
och då ökar företagets värde markant. 
Detta betyder mycket mer än vanlig 
marknadsföring och annonsering.

 Varje kundkontakt är avgörande för 
företagets varumärke och medarbetarnas 
personliga varumärke styr vem kunder-
na får förtroende för och lyssnar på. Som 
man uppfattar medarbetaren uppfattar 
man också företaget. Ditt personliga 
varumärke uppstår i kopplingen mellan 
din expertkunskap, din ambition och 
ditt engagemang och kommer att ladda 
kunderna med rätt känsla. 

Detta är särskilt avgörande i en tid när 
Sverige i en stor EU-undersökning utpe-
kas som ett land med en kundservice i 
hjälpklass. Det finns inget annat land i 
Europa där företagen tappar så många 
kunder som i Sverige. Första tanken blir 
– vilka enorma möjligheter!!Att bli Top 
of MindPersonal branding är stort i USA 
i dag. I Sverige befinner oss bara i upp-
takten till detta spännande ämne. Det 
kan naturligtvis skapa stora konkurrens-
fördelar på många plan. Din titel har i 
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dag inte längre så stor betydelse – dina 
erfarenheter och ditt varumärke har det 
däremot! Framgångsrika människor lyf-
ter fram det som är unikt och det man är 
bra på och bygger vidare på det. Kan du 
också göra det blir du attraktiv, en per-
son man alltid vänder sig till. Det ytters-
ta målet med personal branding är att bli 
Top of Mind, den första man kommer 
att tänka på och den person man väljer. 
De som lyckas är de som har tagit reda 
på vilket professionellt rykte och vilket 
personligt varumärke de har och som vet 
hur de upplevs när det gäller dessa vik-
tiga nyckelfaktorer:

Expertkunskapen – det som stick-•	
er ut och som man är riktigt bra 
på.
Ambitionen att leverera med mäs-•	
tarklass.
Passionen och engagemanget.•	
Ytterligare en nyckelfaktor kommer 

till: Ambitionen att i alla delar ”leva ditt 
varumärke” – ”Just live it!”. Ditt varu-
märke värderas ständigt. Människor ob-
serverar konstant det du gör och formar 
sina teorier om din kompetens och ditt 
engagemang. Om inte du berättar en att-
raktiv historia, kommer omgivningen att 
berätta en historia som kanske inte är 
lika attraktiv. Då är det klokt att stäm-
ma upp din röst om vem du är och vad 
du kan åstadkomma. Det kan vara vik-
tigt att fundera över vilka saker du vill 
vara känd för inom 1–3 år. Låt oss ägna 
en stund åt nyckelfaktorerna:

sExpertkunskapen  Vågar du 
vara bäst? Det finns tusentals slaktare 
i Italien, men bara en – Dario Cecchini 
– är riktigt berömd och människor kom-
mer från hela världen för att besöka ho-
nom i hans lilla butik i Chianti, Toscana. 
Här tar han fram världens bästa bistecca 
fiorentina, medan han högljutt reciterar 
ur Dantes Inferno. Han har specialiserat 
sig på en viss liten köttprodukt som han 
levererar med mästarklass! Denna smala 
expertkunskap och Dario Cecchinis pas-
sion för kött skapar ett starkt personligt 
varumärke och gör att han blir så upp-
märksammad.

Har någon funderat på om Zlatan 
Ibrahimovic är bra på att sjunga? Ärligt 
talat har vi ingen aning! Men vem bryr 
sig? Zlatan har tagit tag i sina starka si-
dor och hela tiden förstärkt dessa och då 
har de svaga sidorna en tendens att för-

svinna. Detta är ett roligt och effektivt 
sätt att stärka sitt varumärke! Vi behöver 
inte bli lagom bra på allt. 

Men vågar du tänka så? Tänk om du i 
ditt arbete ständigt skulle inventera dina 
starka sidor och förstärka dem så att du 
och ditt team skulle göra det ni är bäst 
på, då skulle också alla bättre kunna nå 
sin potential och utvecklas. Rätt perso-
ner gör rätt saker – tala om optimering 
och livskvalitet.

sMästarklass  Det talas inte så 
ofta om att leverera med mästarklass i 
Sverige, eftersom det betraktas som nå-
got märkligt och jobbigt. Många tyck-
er att en sådan ambition är att sikta för 
högt och ifrågasätter om det är möjligt 
att nå mästarklass i varje kundkontakt 
och i allt man levererar. Svaret på första 
frågan är nej och på den andra ett stort 
självklart JA! 

I USA kallas mästarklass för ”cultu-
re of excellence”, kanske för att detta i 
själva verket ger energi och möjligheter 
att verkligen ”leva sitt varumärke” fullt 
ut och därmed göra skillnad. Vi ser ju 
gärna att det andra levererar är i mäs-
tarklass. Vi begär det av kirurgen som 
opererar och av narkossköterskan som sö-
ver oss. Och vi begär det av piloten, av 
kocken på krogen och av vår chef. 

Handen på hjärtat! Ställer vi samma 
krav på oss själva i vår egen yrkesutöv-
ning? Vad är mästarklass för dig? Kan 
du föreställa dig vad det skulle innebära 
för ditt varumärke, ditt arbete och din 
lönsamhet om du fortsättningsvis skulle 
ha denna ambition!

sPassion och engagemang  
Passion är utan tvekan nummer 1. För 
oss betyder passion att det är riktigt kul 
att arbeta! Har du inte kul när du arbe-
tar, då gör du det av fel orsaker! Hur är 
det? Får du utlopp för hela din kompe-
tens eller känner du stagnation i ditt ar-
bete? Det går att göra något åt det! Och 

du bör göra något åt det, eftersom det 
påverkar ditt varumärke!!

Tycker du att det är kul att arbeta blir 
du både attraktiv och får framgång. Är 
det någon som tror att Annika Sören-
stam, Susanna Kallur eller Jamie Oliver 
bygger sin framgång enbart på talang? 
I stället handlar det om ett systematiskt 
och enträget arbete med mycket stor ut-
hållighet. Man har säkert under långa 

perioder bytt ”working 9 to 5” till ”wor-
king 5 to 9”. Och det handlar definitivt 
inte om att bara ha två utvecklingsda-
gar per år.

sJust Live it!  Livsstilen du väljer 
påverkar ditt varumärke. Hur du värde-
rar och tar hand om dig själv är också en 
viktig framgångsfaktor. Tar du ansvar 
och ständigt ”lever ditt varumärke” på-
verkar du inte bara hur du uppfattas, ge-
nom att din energi, kraft och utstrålning 
påverkas. Samtidigt höjs din effektivitet 
och livskvalitet. 

Det framgångsrika personliga varu-
märket bör vara konsekvent. Du bär på 
en större kraftkälla än du tror och nyck-
eln heter fokusering och uthållighet. 
Detta handlar om att ta ut en riktning 
som är enkel att följa. Därigenom är du 
också öppen för alla spännande nya möj-
ligheter som kommer i din väg.

Framgångsrika människor pushar sig 
genom hinder och gör vad de inte trodde 
var möjligt. Det krävs mod för att växa. 
Känner du till ditt varumärke kommer 

“Ditt personliga varumärke uppstår i 
kopplingen mellan din expertkunskap, din 
ambition och ditt engagemang och kommer 
att ladda kunderna med rätt känsla.”

marknadsföring
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“Om inte du berättar en attraktiv historia, 
kommer omgivningen att berätta en historia 
som kanske inte är lika attraktiv.”

du på ett helt annat sätt att upptäcka vad 
du verkligen är kapabel att göra. 

Du äger ditt varumärke
Ditt personliga varumärke och profes-
sionella anseende styr din framgång på 
jobbet, i karriären och hur du lyckas som 
chef, medarbetare eller entreprenör. Det 
har en avgörande betydelse för vem kun-
der lyssnar på och får förtroende för. Kan 
något vara mer lönsamt att analysera än 
detta? Men hur väl känner du till ditt 
varumärke och anseende? Vilka avtryck 
sätter du i dag och vilka vill du sätta?

Ditt professionella rykte går alltid före 
dig. Därför är det intressant att fundera 
på vad som sägs om dig när du inte är 
där. Många beslut som berör dig tas när 
du inte är närvarande och det är då som 
ditt anseende också bör stå upp för dig 
på ett bra sätt. Det kan röra sig om in-
terna avancemang, stora konsultköp eller 
hur dina kunder reagerar. 

Du äger ditt varumärke, men det pa-
radoxala är att det alltid uppstår i be-
traktarens öga – ”it’s what they think 
that counts”. Ska du kunna utveckla ditt 
varumärke och anseende måste du också 

veta hur det ser ut i dag. Annars famlar 
du helt i blindo.

I dag talar alla om att rätt person ska 
göra rätt sak. Men vad menar man egent-
ligen med rätt person? Svaret är: Ditt 
personliga varumärke och all den kom-
petens som aldrig syns i ett CV. Det är 
att vara rätt person på rätt plats. Det är 
faktiskt mer än 80 procent av kompe-
tensen vi missar. För att bygga person-
liga varumärken och utveckla en persons 
professionella anseende är just dessa 80 
procent helt avgörande. Målet är att du, 
lika trovärdigt som någonsin din CV, 
ska kunna visa detta i en mängd olika 
situationer.

Det ska vara roligt att jobba
För att söka efter en gemensam nämnare 
har Richard St John, en reklamguru från 
USA, intervjuat 500 personer som på 
olika sätt varit framgångsrika. Det han 
kommit fram till är lika viktigt för att 
du ska ”leva” ditt personliga varumärke 
som det är för företagets framgång. Re-
sultatet visar att passion för jobbet alltid 
är nummer ett. Han nämner även fakto-
rer som fokus och uthållighet.

Det ska vara roligt att arbeta – han 
har myntat ordet “workofrolic” till skill-
nad från “workoholic”. Han pekar också 
på förmågan att kunna pusha sig genom 
hinder och att ständigt göra bättre och 
bättre ifrån sig. Och inte minst ”to serve” 
– att leverera med mästarklass till sina 
kunder, vare sig det är interna kunder, 
som chefer och medarbetare, eller exter-
na kunder. Allt detta är konkreta nyckel-
faktorer i ditt personliga varumärke som 
är en så viktig del av ditt professionella 
anseende. 

När vi arbetar med individers varu-
märke är det första steget att med någ-
ra noggrant utvalda frågor till den pro-
fessionella omgivningen ta reda på hur 
personen uppfattas i dag. Först därefter 
kan man bygga vidare på det personliga 
varumärket och börja analysera vad mer 
denne skulle vilja bli känd för i framti-
den. En hel värld av nya möjligheter öpp-
nas upp. Att bli Top of Mind är ett lika 
roligt som intressant arbete. Det bästa av 
allt är att vi har allt inom oss, så försök 
inte att vara någon annan än dig själv – 
gör det bara bättre.

Karin Sandin
Utmaningen

karin@cfpu.se

Per FryKman
Per Frykman aB

per@cfpu.se
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Utveckling av läkemedel är extremt dyrt och tidskrävande. Mikrodosering, 
det vill säga tidiga försök i mycket låga doser på människa, skulle kunna 
reducera både tidsåtgång och kostnad. Undersökningar som gjorts om 
mikrodosering med acceleratormasspektrometri, AMS, visar att tekniken 
har god potential att bli ett mycket värdefullt verktyg i den tidiga urvals-
processen av läkemedelskandidater, skriver docent Kristina Stenström, 
fysiska institutionen, Lunds universitet.

Mikrodosering, eller ”fas 0” som 
det ibland kallas, är ett rela-
tivt nytt koncept inom läke-

medelsutvecklingen, som – om tekniken 
implementeras i läkemedelsindustrin – 
skulle kunna reducera både tidsåtgång 
och kostnader till glädje för såväl indu-
stri som läkemedelskonsumenter. 

Den grundläggande idén bakom mik-
rodosering är att göra tidiga försök på 
människa. Mikrodoseringsförsöken möj-
liggörs genom att dosen av läkemedels-
kandidaten, som ges till frivilliga för-
sökspersoner, är så pass låg (mindre än 
100 µg, eller högst en procent av den 
tänkta farmakologiska dosen) att den 
med största sannolikhet varken produ-
cerar farmakologisk effekt eller negativa 
reaktioner. Detta medför att den pre-
kliniska fasen kan kortas ner väsentligt, 

vilket bland annat ger fördelen att även 
användningen av försöksdjur kan redu-
ceras avsevärt. 

Med mikrodosering hoppas man ock-
så undvika kostsamma och tidkrävande 
satsningar på läkemedel, som visar sig 
lovande i djurförsök i den traditionella 
läkemedelsutvecklingen, men som sena-
re fallerar på grund av oväntad farmako-
kinetik i människa. 

Chans att nå marknaden
I traditionell läkemedelsutveckling finns 
också risken att läkemedelskandidater, 
som faktiskt skulle ha kunnat fungera 
på människa sållas bort i tidiga djur-
försök. Genom mikrodoseringstekniken 
finns alltså chans att sådana läkemedel 
kan nå marknaden. Såväl den europe-
iska läkemedelsmyndigheten, EMEA, 

som den amerikanska, FDA, har god-
känt metoden och har för några år sedan 
utformat riktlinjer för mikrodoserings-
försökens prekliniska fas1,2.

På grund av den låga administrerade 
dosen kräver mikrodoseringskonceptet 
ultrakänsliga mätmetoder. Tre sådana 
används i dag: positronemissionstomo-
grafi (PET), accelerator-mass-spektro-
metri (AMS) och den vätskekromato-
grafiska metoden LC-MS/MS. PET och 
AMS har betydligt högre känslighet än 
LC-MS/MS, och den senare har i dagens 
läge visat sig kunna användas bara i vissa 
gynnsamma fall. 

Såväl AMS som PET bygger på att 
spåra radioaktiva ämnen som märkts 
in i läkemedelskandidaten i ytterst små 
mängder. I mikrodosering med PET an-
vänds kortlivade nuklider3 som 11C /och 

Mikrodosering 
kortar ner utvecklingstiden 
för nya läkemedel

forskning
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18F, medan AMS nyttjar den långlivade 
radioaktiva kolisotopen 14C. PET och 
AMS är kompletterande metoder sna-
rare än konkurrerande. PET är en av-
bildningsteknik som ger information 
om den initiala fördelningen av läkeme-
delskandidaten i organ och vävnader. 
AMS, som denna artikel fokuserar på, 
tillhandahåller data på farmakokinetik, 
metabolism och utsöndring över längre 
tidsperioder.

Mikrodosering med AMS
Ett mikrodoseringsförsök med AMS (fi-
gur 1) inleds med att några gram av lä-
kemedelskandidaten framställs. Detta är 
avsevärt mindre än vad som krävs vid 
traditionell läkemedelsutveckling, vilket 
är ytterligare en fördel med mikrodose-
ringskonceptet. De reducerade prekli-

niska toxikologitesten på djur genom-
förs och resultaten avgör om man kan 
gå vidare till mikrodoseringsförsöken, 
som då utförs på ett fåtal frivilliga för-
sökspersoner. 

Före ett mikrodoseringstest med 
AMS måste läkemedelskandidaten också 
framställas i 14C-märkt form. En typisk 
mikrodos innehåller några få kBq av det 
14C-märkta läkemedlet uppblandat med 
mindre än 100 µg av läkemedelssubstan-
sen i ”kall” form. Mängden 14C som ges 
till försökspersonerna är i själva verket 
så liten att den radioaktiva exponeringen 
blir obetydlig ur strålskyddssynpunkt. 

Mikrodosen ges oralt eller intravenöst. 
Urin, blod och i vissa fall även avföring 
samlas sedan in i lämpliga tidsintervall. 
Vissa prov får genomgå kromatografis-
ka separationsmetoder som exempelvis 

HPLC (high-performance liquid chro-
matography) för att separera olika me-
taboliter innan 14C-innehållet mäts med 
AMS. 

Resultatet av AMS-analysen ger far-
makokinetiska och ADME-data (absorb-
tion-distribution-metabolism-exkretion) 
som används i beslutsprocessen för om 
läkemedlet ska tas vidare i utvecklings-
processen till den traditionella fas I-stu-
dien eller inte. Mikrodosering ersätter 
alltså inte fas I–III i läkemedelsutveck-
lingskedjan, utan avser att reducera den 
prekliniska fasen och göra ett bättre ur-
val av läkemedelskandidater inför fas I 
än vad som görs traditionellt med djur-
modeller.
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Principen för AMS-tekniken
AMS-tekniken började utvecklas i slutet 
av 1970-talet vid acceleratorlaboratorier 
med stora elektrostatiska tandemaccele-
ratorer. Utvecklingen drevs av att man 
ville minska den mängd provmaterial 
som krävdes för åldersbestämning med 
14C inom arkeologi och geologi. Med de 
etablerade sönderfallsräknande meto-
derna som användes krävdes i storleks-
ordningen ett gram kol per åldersbe-
stämning, och ett enstaka prov krävde 
tiotals timmar mättid. AMS-metoden 
visade sig kunna minska provmängden 
med mer än en faktor 1 000, och mät-
tiderna kunde också reduceras avsevärt, 
till under en timme per analys. 

14C-analyser har sedan introduktionen 
av AMS-tekniken vidgats till många ve-
tenskapliga tillämpningar, till exempel 
för studier av kolcykeln, klimatet och 
inom medicinsk forskning. Mikrodose-
ring är ett av de nyaste tillskotten, där 
företaget Xceleron i England varit dri-
vande för att marknadsföra, validera och 
använda metoden4.

De ursprungliga AMS-anläggning-
arna var mycket stora. Hela apparaten 
var ofta 30 meter eller längre. Den här 
typen av system tillverkas och finns än i 
dag, men utvecklingen går ständigt mot 
mindre system. I dag finns AMS-system 
som får plats i rum som är något stör-
re än ett normalstort laboratorium. Ett 
sådant system, kallat Single stage AMS 
(SSAMS), finns vid Lunds universitet se-
dan 2004 (figur 2). Över 50 AMS-labo-
ratorier finns spridda över världen, va-
rav två är belägna i Sverige (i Lund och 
i Uppsala).

Som namnet antyder är AMS en ut-
vidgning av masspektrometri (MS), vil-
ket är en traditionell metod som i ett 
vakuumsystem separerar olika atomer 

eller molekyler från varandra för att 
kunna kvantifiera den relativa förekom-
sten. I MS placeras provet i en så kallad 
jonkälla som från provet producerar en 
jonstråle som består av positiva eller ne-
gativa joner. 

Jonstrålen får sedan passera genom ett 
magnetiskt fält som följs av en detektor. 
Magnetfältet kommer att dela upp jon-

strålen i ett större antal mindre jonstrå-
lar som böjs av i olika riktningar. I var 
och en av de mindre jonstrålarna finns 
endast joner som har samma förhållande 
mellan massa och laddning. Genom att 
variera magnetfältet kan de små uppde-
lade jonstrålarna registreras var för sig 
i detektorn, vilket ger information om 
vilka atomer och molekyler som finns 
i provet.

I en 14C-analys vill man mäta den 
relativa förekomsten av de tre kolisoto-
perna 12C, 13C och 14C. 12C och 13C är 
stabila isotoper av kol, och har en rela-
tiv förekomst av 98,9 procent respektive 
1,1 procent. Båda dessa går utmärkt att 
mäta med MS. Tyvärr kan MS inte an-
vändas för mätning av 14C, som har en 
naturlig förekomst av endast 10-10 pro-
cent. I ett mikrodoseringsförsök får man 
prover som typiskt har upp till 10-8  pro-
cent 14C, men inte heller denna mängd 
kan MS skilja ut. Det beror bland annat 

på att jonkällan kommer att producera 
atom- eller molekyljoner i stora mängder 
med samma massa som 14C, till exempel 
14N+ om positiva joner används och 13CH- 
om negativa joner används. MS-systemet 
har ingen möjlighet att särskilja 14C från 
de störande jonslagen. 

Med AMS kan problemet lösas. Först 
och främst används i AMS en jonkälla 

som producerar envärt negativt laddade 
joner. Det har fördelen att man slipper 
14N i jonstrålen, eftersom kväve inte kan 
bilda stabila negativa joner. Det man i 
stället har att göra med är molekyler 
med samma massa som 14C-  (till exem-
pel 13CH-) som måste rensas bort ur jon-
strålen. 

Principiellt börjar ett AMS-system 
som ett MS-system med jonkälla och 
magnetfält som separerar jonstrålen i 
dess olika massor (laddningen är -1 på 
alla joner). Efter magnetfältet accelere-
ras jonerna (14C- och bland annat 13CH- 
när magneten är inställd på massa 14) 
till hög energi av en accelerator. Däref-
ter får jonerna passera igenom en så kal-
lad stripper. Strippern är en tunn gas av 
kväve eller argon som släpps in i jonstrå-
lens väg. Jonstrålen kommer att kollidera 
med strippergasens atomer och i kolli-
sionerna kommer elektroner att ryckas 
loss från jonstrålen så att denna i stället 

“Trots att mikrodosering har potential att 
tidigt utvärdera vilka substanser som är 
lämpligast att ta vidare i läkemedels-
utvecklingskedjan används metoden ännu 
inte rutinmässigt av läkemedelsindustrin.”

www.grafiskide.com

Fel byrå i samband  
med annonsering ökar  
risken för dålig effekt.

forskning
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Figur 1. 
Flödesschema för mikrodosering med AMS. Fotografiet är från AMS-maskinen vid Lunds universitet. Mängden 14C i ett prov kan bestäm-
mas antingen genom att mäta de radioaktiva sönderfallen från 14C eller genom att direkt räkna antalet 14C-atomer i förhållande till de 
stabila kolisotoperna 12C och 13C. Eftersom 14C har en mycket lång fysikalisk halveringstid, 5 730 år, sker sönderfallen sällan. Det är där-
för avsevärt mer effektivt att mäta antalet 14C-atomer än att registrera de sällsynta sönderfallen. AMS-tekniken bygger just på att räkna 
antalet atomer.
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blir positivt laddad. Den huvudsakliga 
finessen med strippern är att molekyler-
na (till exempel 13CH- som man ju vill 
bli av med) bryts upp i sina bestånds-
delar (till bland annat 13C+ och H+). För 
att strippern ska kunna agera som mo-
lekylkross krävs att jonerna har tillräck-
ligt hög energi, därför måste acceleratorn 
finnas före strippern. För att rensa bort 
de uppbrutna molekylerna ur jonstrålen 
får jonerna passera genom ytterligare ett 
magnetfält som väljer ut rätt massa och 
laddning. Efter ytterligare rening av jon-
strålen med ett elektriskt fält fås en så 
gott som helt ren 14C-stråle, helt fri från 
störande molekyler. En partikeldetektor 
räknar slutligen antalet 14C-atomer i jon-
strålen. Den procentuella förekomsten av 
14C i provet fås genom att systemet också 
mäter jonströmmarna av 12C och 13C. En 
mer detaljerad principskiss av SSAMS-
systemet i Lund kan ses i figur 2.

Läget idag
Trots att mikrodosering har potential att 
tidigt utvärdera vilka substanser som är 
lämpligast att ta vidare i läkemedelsut-
vecklingskedjan används metoden ännu 
inte rutinmässigt av läkemedelsindu-
strin. En anledning kan vara att mikro-
doseringstekniken inte validerats i till-
räckligt stor omfattning. En fundamen-
tal fråga har varit om farmakokinetiken 
för en mikrodos verkligen kan extrapo-
leras till den mycket högre koncentration 

som uppnås i kroppen efter en farmako-
logisk dos. 

Graham Lappin och Colin Garner 
från företaget Xceleron har i december 
2008 sammanfattat kunskapsläget kring 
mikrodosering med AMS och LC-MS/
MS5. Av de 18 ämnen som presenteras 
i litteraturstudien uppvisade 15 en lin-
jär farmakokinetik mellan mikrodos och 
farmakologisk dos. Det enda helt kla-
ra exemplet på  icke-linjäritet var anti-
koagulanten warfarin, medan ett annat 
ämne (kallat MLNX i studien) visade 
icke-linjäritet bara i den högsta dosni-
vån. Det tredje exemplet på möjlig icke-
linjäritet var metropolol, vilket möjligen 
kan ha berott på begränsad känslighet 
hos den använda LC-MS/MS-metoden.

Lunds universitet har tillsammans 
med bland annat Xceleron deltagit i ett 
nyligen avslutat EU-finansierat projekt 
kallat EUMAPP (European microdo-
sing AMS partnership programme). Ett 
av EUMAPP:s syften var att undersöka 
linjäriteten mellan mikrodos och farma-
kologisk dos för sju olika läkemedel. Lä-
kemedlen som valdes ut för EUMAPP 
representerade situationer där det är väl-
känt att traditionella farmakokinetiska 
metoder, som in vitro och djurmodeller, 
har svårt att förutspå mänsklig farmako-
kinetik. De läkemedel som undersöktes 
var fexofenadin, paracetamol, fenobarbi-
tal, sumatriptan, propafenon, klaritro-
mycin och S-19812 (det sista från EU-

MAPP-partnern Institute de Recherches 
Internationales Servier, Frankrike). 

Designen på den kliniska studien va-
rierade något mellan läkemedlen. Ge-
mensamt för samtliga läkemedel var 
att för varje dos-set användes sex friska 
män som frivilliga försökspersoner. För 
de flesta läkemedlen gavs först en oral 
14C-märkt mikrodos, sedan en intrave-
nös 14C-märkt mikrodos och sist en in-
travenös 14C-märkt mikrodos tillsam-
mans med en oral omärkt terapeutisk 
dos. Mikrodosen bestod i samtliga fall 
av 100 µg innehållande 7,4 kBq 14C. 

Plasma och urin samlades in i för-
utbestämda intervall före analys med 
AMS och andra mätmetoder. En sum-
mering av resultaten kommer under 
sommaren 2009 att finnas tillgänglig 
på EUMAPP:s hemsida6. 

Sammanfattningsvis rådde för samt-
liga testade läkemedel en god korrela-
tion mellan intravenös mikrodos och far-
makologisk dos gällande halveringstid, 
clearance och distributionsvolym. Orala 
data uppvisade inte riktigt samma goda 
överensstämmelse mellan mikrodos och 
farmakologisk dos, men skulle ändå va-
rit värdefulla i en urvalsprocess av olika 
läkemedelskandidater. 

Framtiden
De undersökningar som hittills gjorts 
om mikrodosering med AMS visar att 
tekniken har god potential att bli ett 
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mycket värdefullt verktyg i den tidiga 
urvalsprocessen av läkemedelskandida-
ter. I dagens läge finns flera kommersi-
ella AMS-laboratorier som kan bistå med 
analyserna, men än så länge är det ytterst 
få läkemedelsföretag som har sin egen 
AMS-apparatur. 

Med AMS arbetar man med 14C-
mängder som är åtskilliga tusentals 
gånger lägre än vid de traditionella 
mätningar av 14C-inmärkningar med 
vätskescintillator (LSC) som många lä-
kemedelsbolag använder. Att på ett och 
samma företag arbeta med ”högaktiva” 
LSC-mätningar och dessutom med låg-
aktiva AMS-studier kräver därför speci-
ella arrangemang på laboratoriesidan för 
att inte kontaminera AMS-proverna. 

Vad gäller då för framtiden för mik-
rodosering med 14C? 

På den tekniska sidan sker hela tiden 
utvecklingsarbete för att få fram billi-
gare, mindre och enklare analysinstru-
ment som kan installeras direkt på lä-
kemedels- eller analysföretag. De flesta 
AMS-instrument kräver att proven först 
omvandlas till fast kol (grafit), vilket 
innebär en relativt tidskrävande prov-
beredning. I dag finns dock instrument 
som mäter direkt på koldioxidgas, vilket 
innebär att provbehandlingen förenklas 
avsevärt. Vi kommer troligen också inom 
kort att se maskiner där jonkällan är di-

Figur 2. 

SSAMS-systemet (Single stage AMS) vid 
Lunds universitet. 

1.  Jonkällor (en används åt gången, 40 
prov per jonkälla) som producerar 
negativa joner från grafitprov. 

2.  Elektrostatisk analysator (ESA) som defi-
nierar jonstrålens energi och som kan 
ställas om mellan de två jonkällorna bero-
ende på vilken som används.

3.  Magnet som cykliskt släpper igenom 
jonstrålar med massan 12, 13 och 14.

4.  Elektrostatisk lins.

5.  250 keV-accelerator (kiloelektronvolt).

6.  Molekylkrossare (stripper) som bryter 
upp molekyler och ändrar laddning på 
jonstrålen från negativ till positiv.

7.  Ventil för insläpp av strippergas.

8.  Magnet för att sortera bort fragmenten 
av de av strippern uppbrutna molekylerna.

9.  Elektrostatisk analysator (ESA) för 
ytterligare rening av 14C+-jonstrålen.

10. 14C-detektor, placerad i slutet av 
strålröret. 12C+ och 13C+ mäts som jon-
strömmar efter magneten (8).

forskning

rekt sammankopplad med vätskekroma-
tografer och elementanalysatorer. 

En mycket intressant och helt ny tek-
nik använder lasrar för att mäta kvoten 
mellan kolisotoperna7. Tekniken är fort-
farande i utvecklingsstadiet, men det 
finns lovande resultat som visar att den 
har potential att kunna konkurrera med 

AMS i fråga om känslighet. Den är tänkt 
att mäta på CO

2
-gas, och möjligen kan 

konceptet utvecklas till ett standardin-
strument inom läkemedelsindustrin, vil-
ket skulle möjliggöra mikrodoserings-
studier och andra lågnivå-14C-studier på 
ett annat sätt än i dag.
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Nya tider medför NYA        KRAV på läkarna

Bland flera intressanta observatio-
ner i Kairos Futures nyligen ge-
nomförda läkarstudie, ”Morgon-

dagens kommunikation, samverkan och 
kompetensutveckling”(1) är det två saker 
som framträder extra tydligt. 

Det ena är att det i den svenska väl-
färden finns alltmer krävande och välin-
formerade individualister som jagar ett 
välbefinnande i ett alltmer fragmenterat 
hälso- och sjukvårdssystem. 

Det andra är arbetsgivarnas bristan-
de stöd till läkarna med kompetensut-
veckling för att ge dem nya och moderna 
verktyg för att hantera dessa vårdkun-
der.

Kompetens och service
Samma fenomen har vi tidigare sett i 
vår långtidsstudie ”Opinion Hälsa – en 
framtidsstudie om Morgondagens hälso-
konsument”, som pågår 2008-2010(2). 

Och genom denna läkarstudie har vi nu 
alltså fått den definitiva bekräftelsen. 
Första gången formulerade vi framtids-
bilder av detta slag i vår rapport ”Mor-
gondagens läkemedelsmarknad”, som 
publicerades 1997(3). Då hade internet 
varit känt för svenskarna i ungefär ett 
år. Nu, tolv år senare, är dessa frågor mer 
aktuella än någonsin och av studierna 
framgår att dessa frågor är mycket ange-
lägna att arbeta med inom vården för att 

politik i industrin

De avgörande framtidsfrågorna för läkarna i Sverige kretsar 
kring de alltmer kravställande, pålästa och välinformerade 
patienterna. Patienten har förvandlats till en hälsokonsument 
med en växande auktoritet och minskande auktoritetstro. 
En konsument som ställer allt högre krav på tillgänglighet, 
behandling och på att informeras. 

Obalansen mellan vad denne konsument förväntar sig av 
vården och vad som erbjuds blir alltmer uppenbar, skriver 
Mats Olsson, framtidsstrateg på Kairos Future. Var står läke-
medelsindustrin när det gäller vilja, möjligheter och vägval i 
denna nya värld där information och kunskap både hämtas 
och hanteras på helt nya sätt?
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”Alltmer krävande 
och välinformerade 
individualister jagar 
ett välbefinnande i ett 
alltmer fragmenterat 
hälso- och sjukvårds-
system.”

utveckla partnerskapet mellan läkarna 
och vårdkonsumenterna.

Distriktsläkarföreningens nye ordfö-
rande, Ove Andersson, talar i Distrikts-
läkaren (3/2009) i artikeln ”Framtiden 
är vår” om en förändrad karta med an-
ledning av den utökade valfriheten i vår-
den. 

– Kundperspektivet förstärks i så 
motto att patientens rätt stärks och fri-
kopplas från politiska intentioner och 

perspektiv. Det som kunden själv bedö-
mer är god kompetens och god service 
är det som skall ersättas och premieras. 
Kort sagt alla inblandade är tvungna att 
hantera situationen på ett nytt sätt.

Frågan är om Ove Andersson då också 
funderar på de förväntningar som kun-
den har på att man inom vården ska ut-
veckla interaktionen i såväl den verkliga 
som den virtuella världen. Än så länge 
har vi inte i valfrihetens spår sett så 

mycket av nytänkande i vården på detta 
område. Och problemet finns inom alla 
branscher, och inom både politiken och 
affärslivet: Att vi måste tänka i nya af-
färsmodeller och interaktionsformer när 
informationsteknik och nya värderingar 
förändrar spelreglerna på det ena efter 
det andra området.

Det är läkarna som blir de som ska 
försöka ta hand om nya generationers 
värderingar färgade av det postmo-
derna samhället. Men vem är det som 
tar ansvaret för utvecklingen av läkar-
nas verktygslåda för att hantera detta? 
Det är uppenbart att läkarna känner ett 
stort behov av kompetensutveckling – 
allt från att möta nya värderingar och 
prioriteringar hos alltmer välinformera-
de och kunniga vårdkunder till att bli 
bättre på frågor som gäller läkemedels-
behandlingar.

arbetsgivarens sak
Förväntningarna på att arbetsgivaren ska 
prioritera kompetensutvecklingen är sto-
ra. Men är det ett område som arbetsgi-
varen själv prioriterar? 

Många läkare vill göra kompetens-
utvecklingen obligatorisk. På de öppna 
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frågorna i läkarenkäten är det mycket 
vanligt att läkarna nämner att dagens 
regler för umgänget med industrin är för 
strikta och att industrin borde kunna få 
ta ett större ansvar för läkarnas kompe-
tensutveckling. 

Ett citat som fångar det som många 
läkare förmedlat i sina fritextkommenta-
rer i enkätdelen av läkarstudien: 

”Det största problemet är det att hänga 
med i kunskapsutvecklingen. Vem ska tillgo-
dose mina behov nu när läkemedelsföretagens 
möjligheter strypts? Arbetsgivaren har var-
ken kunskaper eller insikter.”

Läkarna ser behov av kompetensut-
veckling inom många områden. Varan-
nan läkare anser att behovet inte alls är 
tillgodosett inom områden som att möta 
nya värderingar och prioriteringar hos 
patienterna, hälsoekonomi, interaktiva 
medier, affärskompetens, folkhälsove-
tenskap, it-kompetens, komplementära 
behandlingsformer och pedagogik/pa-
tientkommunikation. 

Man konstaterar snabbt att dessa om-
råden är nya kompetensområden för lä-
karna på en hälso- och vårdmarknad där 
valfrihet och ny informationsteknologi 
driver på utvecklingen om läkarna ska 
vara konkurrenskraftiga. 

Eller som Ove Andersson uttrycker 
det i sin ledare: 

– I vårdvalens tid sker förändringar 
som är helt nya och ovana för oss som 
verkar och har verkat i många år i en 
primärvård som dominerats av lands-
tingsmonopol.

Var står industrin
Avslutningsvis är det så dags för frågan i 
ingressen: Var står industrin när det gäl-
ler vilja, möjligheter och vägval i den nya 
informations- och kunskapshanteringen 
och interaktionen mellan individen, in-
stitutionen och industrin? 

Allt sedan etikavtalet för fem år sedan 
har sannolikt läkarnas behov av kom-
petensutveckling blivit allt mindre till-
godosett. Arbetsgivaren klarade inte av 
att fylla den lucka som uppstod då indu-
strin i och med etikavtalet fick diverse 
begränsningar att förhålla sig till. Sam-
tidigt har läkemedelsföretagen famlat 
sig fram i sökandet efter andra sätt att 
kommunicera med målgrupperna inom 
vården.

Tore Scherstén, professor emeritus i 
kirurgi och tidigare sekreterare i Medi-
cinska forskningsrådet, pratar i samma 
termer i sin debattartikel i Dagens Medi-
cin (24 juni 2009). Under rubriken ”In-
för obligatorisk fortbildning för läkarna” 
pratar han om att det inte finns någon 
systematisk fortbildning för läkarna. 

– Den uppdatering av kunskap som 
ges är i stor utsträckning från enstaka 
konferenser och från läkemedelsföreta-
gens representanter, säger han.

Han pekar också på ”brister i upp-
följning av kunskaperna inom de basala 
ämnesområdena, fysiologi, biokemi och 
farmakologi, kunskaper som är en för-
utsättning för att kritiskt granska och 
värdera medicinska rapporter.”

Kort uttryckt: 
Är det inte dags för representanterna 

för vården och industrin att sätta sig ner 

för att diskutera hur vi ska ha det med 
kompetensutvecklingen i en alltmer 
komplex medicinsk värld? 

Är det inte dags att se till att en mo-
dern interaktion på någorlunda jämbör-
diga villkor kan ske hela vägen mellan 
individen, institutionen och industrin?

Mats OlssOn
framtidsstrateg, director, 

Health & Healthcare, 
Kairos Future International

mats.olsson@kairosfuture.com

”Förväntningarna 
på att arbetsgivaren 
ska prioritera 
kompetensut-
vecklingen är stora.”
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Den kliniska forskningen

Utredning föreslår 
Universitetsmedicinska 
centrUm
Regeringens utredare Olle Stendahl föreslår en omstrukturering av universitetssjukhusen och att de 
ombildas till universitetsmedicinska centrum. Övriga områden utredningen lämnar förslag inom är 
rekrytering, finansiering och infrastruktur. LIF ser potentialen i utredningen, men tycker att det är 
olyckligt att industrin saknas i förslagen. LIF:s forskningsdirektör Karin Eriksson presenterar utred-
ningen.

Den kliniska forskningen har se-
dan flera år minskat i Sverige 
och förlorat i kvalitet jämfört 

med andra länder. Orsakerna anses bland 
annat vara brist på forskartid och duk-
tiga forskare, liksom att forskning har 
lågt meritvärde. Läkemedelsföretagen 
har haft allt svårare att få till samarbeten 
kring kliniska prövningar på grund av 
bristande resurser och tid i sjukvården. 

Den förra regeringen tog tillsammans 
med aktörer inom läkemedelsbranschen 
2006 fram ett branschprogram (Läkeme-
del, bioteknik och medicinteknik – en del av 
Innovativa Sverige) där  en av åtgärderna 
var att tillsätta en utredning om den kli-
niska forskningen. 

Den nuvarande regeringen gav våren 
2007 professor Olle Stendahl uppdraget 
att utreda den kliniska forskningen. Till 
sin hjälp har han haft en expertgrupp 
med representanter från sjukvården, 
akademin och näringslivet. Ett delbe-
tänkande Världsklass! Åtgärdsplan för 
den kliniska forskningen (SOU 2008:7) av-

lämnades i februari 2008 och i maj i år 
överlämnades slutbetänkandet Klinisk 
forskning – Ett lyft för sjukvården (SOU 
2009:43).

Förslagen och dess innebörd
Enligt utredaren har svensk klinisk 
forskning trots allt tydliga konkurrens-
fördelar gentemot andra länder, som hög 
andel forskarutbildade, ett hälsodatare-
gister och en offentligt ägd sjukvård. 
Detta medför att vi har de bästa förut-
sättningarna för att utveckla den bästa 
hälso- och sjukvården och en framgångs-
rik svensk industri, enligt Stendahl. 

De fyra huvudförslagen i slutbetän-
kandet handlar om rekryteringsåtgärder, 
omstrukturering av universitetssjukhu-
sen, nyttiggörande av forskningsresulta-
ten och satsningar på infrastruktur.

• På rekryteringsområdet föreslår 
Stendahl att forskningsperspektivet ska 
bli tydligare i grundutbildningen för lä-
kare och annan vårdpersonal, att fors-
karutbildningen på ett påtagligare sätt 

ska integreras med olika specialistutbild-
ningar och att satsningar görs på kom-
binationstjänster där både forskning och 
kliniskt arbete ingår. Ansvaret för att ge 
forskningen en plats i vården behöver bli 
tydligare och ett steg i den riktningen är 
att forskningserfarenhet ska ses som ett 
krav vid rekrytering av chefer vid uni-
versitetssjukhusen.

• Forskningen i sjukvården bör vidare 
integreras på universitetssjukhusen och 
dessa bör ombildas till Universitetsme-
dicinska centrum (UMC) med stat och 
landsting i en gemensam ledning för 
sjukvård, forskning och utbildning. En-
ligt utredaren ska UMC få ett starkare 
mandat när det gäller att sprida kun-
skap om nya forskningsresultat och im-
plementering av nya behandlingar till 
regionsjukhus och primärvård och även 
få en ansvarsroll när det gäller den kli-
niska forskningen som sker i primärvår-
den. Utredaren förespråkar att UMC bör 
upprättas i bolagsform.  
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• Beträffande nyttiggörande av forsk-
ningsresultaten är Stendahls första för-
slag att inrätta en nationell fond för fi-
nansiering av oberoende klinisk behand-
lingsforskning, med en årlig finansiering 
på 500 miljoner kronor, där hälften av 
finansieringen kommer från staten och 
resten från offentliga forskningsfinan-
siärer. 

Fonden ska skapas i samverkan mel-
lan alla aktörer inom den kliniska forsk-
ningen, det vill säga myndigheterna, 
sjukvårdshuvudmännen, universiteten, 
forskningsstiftelserna och industrin. 
Enligt förslaget ska fonden också vara 
en plattform där de olika aktörerna kan 
mötas. En Kommitté för klinisk behand-
lingsforskning bör inrättas vid Veten-
skapsrådet, föreslår utredningen.

Ett annat förslag för att dra bättre 
nytta av forskningen är att skapa en 
nationell samarbetsgrupp för akade-
misk medicinsk behandlingsforskning 
(SAMS). Organisationen är tänkt att 
formellt vara landstingsbaserad med en 
styrelse av akademiska forskare från de 
olika universitetssjukhusen. SAMS ska 
utgöra ett centrum för nätverk av sjuk-
vårdkliniker, kliniska forskare, kliniska 
forskningscenter och universitet. Profes-
sor Lars Wallentin vid Uppsala kliniska 
forskningscentrum (UCR) har påbör-
jat ett arbete med inrättande av SAMS 
inom ramen för Delegationen för sam-
verkan inom den kliniska forskningens 
uppdrag.

• Det fjärde huvudförslaget är sats-
ningar på infrastruktur. Stendahl skri-
ver att det samarbete som finns i de kli-

niska forskningscenter som inrättats inte 
utnyttjas till fullo på grund av att det 
saknas motivation från ledningen, avsatt 
tid, meritvärde och ekonomiska incita-
ment. Det är utredarens uppfattning att 
dessa kliniska forskningscenter utgör en 
god grund för en verksamhet som kan 
förväntas gagna både oberoende och in-
dustrisponsrade kliniska behandlings-
studier liksom kvalitetsutveckling inom 
vården. Hans förslag är att det bör satsas 
100 miljoner kronor årligen på bioban-
ker, teknikplattformar och translationell 
forskning vilket skulle leda till snabbare 
kunskapsöverföring.

Industrins kommentarer
LIF tycker att utredningens förslag på 
åtgärder är bra och att de har potential 
att förbättra förutsättningarna för den 

Från utrednIng tIll verklIghet

Regeringen tillsätter en statlig utredning när en fråga kräver en särskilt grundlig genomgång. Utgångspunkten för 
arbetet anges i ett så kallat kommittédirektiv, som bland annat pekar ut vilka problem som ska lösas och när ut-
redningen ska vara färdig. 

Utredningen presenterar sedan sina förslag till regeringen i form av ett skriftligt slutbetänkande. Betänkandet pu-
bliceras i serien Statens offentliga utredningar, SOU. Innan regeringen tar ställning till ett utredningsförslag skickas 
det på remiss till berörda myndigheter, organisationer och kommuner, för att de ska få säga sin mening. 

Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd förslaget har. Om en stor del av remissinstanserna 
är negativa kan beslutet bli att inte gå vidare i frågan, eller att försöka finna andra lösningar än dem utredningen 
föreslår.

remissvar  
När remissvaren har kommit in till ansvarigt departementet går tjänstemännen igenom dem och diskuterar dem 
med ansvarig minister. Därefter skrivs ett utkast till en proposition, det vill säga regeringens förslag till riksdagen. 
Texten skickas också på så kallad delning till andra berörda departement inom regeringskansliet så att de kan 
lämna synpunkter.

lagrådsremiss  
I det fall utkastet innehåller förslag till lagändringar skickas vanligtvis lagförslaget till Lagrådet på en så kallad lag-
rådsremiss. Lagrådet kontrollerar att det nya lagförslaget inte kolliderar med eller strider mot grundlagen eller nå-
gon annan lag, hur det förhåller sig till kraven på rättssäkerhet med mera.

Proposition  
Efter lagrådets granskning tas en slutlig version av propositionstexten fram av det ansvariga departementet. Re-
geringen fattar beslut vid regeringssammanträdet och överlämnar propositionen till riksdagen för att den ska kunna 
ta ställning till innehållet i förslaget.

Propositionen och eventuella motioner, som är riksdagsledamöternas motförslag, granskas först av det utskott i 
riksdagen som har ansvar för frågan. Utskottet ger sin syn på förslagen i propositionen i form av ett utskottsbetän-
kande eller yttrande till riksdagen. Först därefter fattar riksdagen det slutgiltiga beslutet.

Källa: www.regeringen.se

Kliniska prövningar         Kliniska prövningar          
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Karin EriKsson
forskningsdirektör, LiF

Antibakteriell handspray
- för hälsa, säkerhet och välbefinnande 

vid beställning 
av minst 
1000 st

1900
/st

•    Räcker till ca 200 pump/sani stick
•    Lång hållbarhet (3 år)
•    Mångsidig användning 
•    Läckagefritt munstycke 
•    Praktisk storlek (12 cm)
•    Företagsanpassad etikett

Kontakta oss för mer infomation eller om du önskar tips och idéer på andra produkter.
Tel: 08-34 08 44 mail: pharmaline@reklamvision.se hemsida: www.reklamvision.se

*Schablonkostnad, startkostnad och moms tillkommer.  

Prisexempel*

Sani Sticks, 15 ml, är en antibakteriell handspray med låsbart munstycke. Produkten 
är perfekt att ha med sig i väskan, vid mässor, på resor, på kontoret och i hem- 
met och hjälper dig att upprätthålla en god handhygien. 

kliniska forskningen i Sverige, men att 
industrin som aktör tyvärr inte finns 
med i den utsträckning vi hade önskat. 
Den globala läkemedelsindustrins pro-
blem beskrivs i betänkandet men sak-
nas i förslagen, med undantag för som 
finansiär, vilket är olyckligt. 

Klinisk forskning ger inte bara ett lyft 
för sjukvården utan även för näringslivet 
och inte minst patienterna. Genom goda 
möjligheter till nära samverkan mellan 
akademi, myndigheter, näringsliv och 
hälso- och sjukvården ökar konkurrens-
fördelarna med att satsa på och förlägga 
forskning och läkemedelsutvärdering till 
Sverige både för svenska och internatio-
nella företag, vilket skulle gagna både 
den enskilde patienten och samhället. 

LIF skriver bland annat:
• Klinisk forskning är enligt LIF:s 

uppfattning ett fundament för att Sve-
rige ska ha en sjukvård av högsta inter-
nationella klass. För att nå dit krävs det 
att forskningsframstegen utan onödig 

fördröjning omsätts och utvärderas i 
klinisk praxis.

• Uppföljningsstudier kan bli en 
motor i hela den svenska kliniska forsk-
ningen. Inrätta en organisation som har 
mandat och ett samordningsansvar för 
leverans av kliniska data till intresserade 
parter.

• Skapa system som synliggör och 
mäter klinisk forskning vilket inte bara 
skulle öka meritvärdet och belöna den 
enskilde forskaren utan även stimulera 
ett kvalitetsdrivet förbättringsarbete 
inom hälso- och sjukvården.

• Inrätta Universitetsmedicinska cen-
trum (UMC) snarast.

LIF:s medlemmar investerade 2008 
mer än fem miljarder kronor i klinisk 
forskning i Sverige och 2 500 personer 
arbetar specifikt med klinisk forskning 
inom läkemedelsföretagen.

I september ska remissvaren på slut-
betänkandet vara inskickade till utbild-

ningsdepartementet och därefter ska en 
proposition skrivas. Det finns inga tids-
förslag för åtgärderna utan de bör för-
verkligas så snart som möjligt enligt 
slutbetänkandet. Förutom att finansie-
ringen måste lösas måste någon ta ansvar 
för att åtgärderna verkligen blir av, efter-
som utredningen inte innehåller några 
lagförslag. Men man får väl lita på det 
gamla ordspråket: Den som väntar på 
något gott väntar aldrig för länge…

Kliniska prövningar         Kliniska prövningar          Kliniska prövningar         Kliniska prövningar          
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En frisk framtidLäkemedel i ett hållbart samhälle

Utgiven i samarbete mellan
Apoteket AB, MistraPharma och Stockholms läns landsting

Den här boken sammanfattar vårt kunnande om problematiken runt läkemedel och håll-

bar utveckling på ett tillgängligt sätt. Den är en liten bit i det stora pussel av åtgärder vi måste lägga för att skapa bra levnads-

förhållanden för kommande generationer. ”Vi ärvde inte jorden av våra föräldrar, vi har lånat den från våra barn” är ett ofta använt 

citat som påminner oss om vårt ansvar. Boken handlar om detta ansvar.
Därför är den viktig.

MILJÖMÄRKT 341123
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En frisk framtid
Läkemedel i ett hållbart samhälle

Utgiven i samarbete mellan

Apoteket AB, MistraPharma och Stockholms läns landsting

Den här boken sammanfattar vårt kunnande om problematiken runt läkemedel och håll-

bar utveckling på ett tillgängligt sätt. 

Den är en liten bit i det stora pussel av åtgärder vi måste lägga för att skapa bra levnads-

förhållanden för kommande generationer. 

”Vi ärvde inte jorden av våra föräldrar, vi har lånat den från våra barn” är ett ofta använt 

citat som påminner oss om vårt ansvar. 

Boken handlar om detta ansvar.

Därför är den viktig.

MILJÖMÄRKT 341123

Populärvetenskapligt om 
hållbar läkemedelsanvändning
Boken ” En frisk framtid – läkemedel i ett hållbart samhälle” spänner över hela registret, från produk-
tion till användning och vad som händer med läkemedelsresterna därefter. Boken vänder sig i första 
hand till de professioner som berörs av läkemedelskedjan på något sätt. Den vill bidra med viktig 
kunskap om risker förknippade med dagens läkemedelsanvändning och visa på förslag till åtgärder, 
med perspektivet ett hållbart samhälle, skriver ordföranden i bokens redaktionskommitté, Karin 
Liljelund.

Hälsa är en mänsklig rättig-
het. Därmed är det också en 
mänsklig rättighet att få till-

gång till effektiv och säker läkemedels-
behandling oavsett var man bor i värl-
den. De stora upptäckterna inom bio-
login har gett möjligheter att förbättra 
den globala hälsan. Det kvarstår emel-
lertid många utmaningar. Hur hanterar 

vi det faktum att en miljard människor 
är överviktiga samtidigt som en miljard 
människor är undernärda? Är läkemedel 
för fattiga människor en dålig investe-
ring för industrin? 

Läkemedelskonsumtionen ökar i Sve-
rige och i hela världen. När vi använder 
mer läkemedel ökar utsläppen av läkeme-

delsrester från avloppsreningsverken, och 
därmed också belastningen på miljön. 

En frisk framtid
Mycket återstår att göra när det gäller ut-
veckling, produktion och användning av 
läkemedel, bland annat att utöka forsk-
ningen, utveckla distributionskanaler 

Boka din annons på 08-648 49 00 eller info@doktorn.com 
Lär mer på www.doktorn.com

*Doktorn har största upplagan per nr av Sveriges hälsomagasin
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Boken är gratis 
Titel: En frisk framtid – läkemedel i 
ett hållbart samhälle

Redaktionskommitté: Bengt-Erik 
Bengtsson, Stockholms universitet, 
Bo Gunnarsson, Apoteket AB; He-
lene Hagerman och Karin Liljelund, 
Goodpoint AB och Åke Wennmalm, 
Stockholms läns landsting.

Distribution: Boken finns i en 
svensk och i en engelsk version (A 
Healthy Future – Pharmaceuticals 
in a Sustainable Society). Den dist-
ribueras via Apoteket AB och kan 
beställas från: order.trycksaksdist-
ribution@apoteket.se. (Artikelnum-
mer 2182-01 svenska, 2184-01 
engelska).

KARIN LILJELUND
ordförande i bokens redak-

tionskommitté och projektle-
dare för MistraPharmas kom-

munikationsprogram

och handelsvillkor, utbilda personal och 
bekämpa förfalskare. 

Nya sätt att framställa läkemedel 
medför också nya tekniska utmaningar. 
Global hälsa är ett verkligt mål, men lä-
kemedlens roll kan inte enbart beaktas 
utifrån ett vetenskapligt perspektiv, utan 
måste också beaktas utifrån ett socialt, 
ett ekonomiskt och ett miljöperspektiv.

Boken belyser bland annat dessa 
aspekter och föreslår genom de olika för-
fattarnas bidrag olika typer av lösningar 
med målet att uppnå en frisk framtid i 
ett hållbart samhälle.

Margot Wallström, vice president i 
EU-kommissionen, skriver i inledning-
en till boken:

”Den här boken sammanfattar vårt 
kunnande om problematiken runt lä-
kemedel och hållbar utveckling på ett 
tillgängligt sätt. Den är en liten bit i det 
stora pussel av åtgärder vi måste lägga 
för att skapa bra levnadsförhållanden för 
kommande generationer.

’Vi ärvde inte jorden av våra föräldrar, vi 
har lånat den från våra barn’ är ett ofta an-
vänt citat som påminner oss om vårt ansvar.

Boken handlar om detta ansvar.
Därför är den viktig.”

Vänder sig till professionen
Boken är en populärvetenskaplig presen-
tation som spänner över teman som en 
hållbar läkemedelsanvändning, produk-
tion, livsstilsfrågor, rättvis fördelning i 
världen, distribution, miljöfrågor, av-
loppsrening och regelverk. Tolv natio-

nella och internationella författare har 
bidragit med texter till de tio kapitlen 
i boken. 

Exempelvis har professor David Trigg-
le, USA, skrivit kapitlet ”Läkemedel i 
samhället – global hälsa kräver mer än 
bättre läkemedel”, professorn  och riks-
dagsledamoten Barbro Westerholm har 
skrivit kapitlet ”Hållbar läkemedelsför-
sörjning – förutsättning för global häl-
sa” och professor Klaus Kümmerer, Frei-
burg, kapitlet ”Läkemedel i miljön – att 
känna till och hantera risker”. 

Boken vänder sig i första hand till lä-
kemedelsindustrin, sjukvården, myndig-
heterna, reningsverken samt högskolor 
och universitet. Den har tagits fram ge-
nom ett samarbete mellan forsknings-
programmet MistraPharma, Apoteket 
och Stockholms läns landsting. MistraP-
harma, www.mistrapharma.se, är den in-
ternationellt största satsningen på att ut-
reda miljöpåverkan från läkemedel. Må-
let är att bidra med viktig kunskap om 
läkemedels effekter i miljön och metoder 
för att minska riskerna. Programmet fi-
nansieras med cirka 45 miljoner kronor 
från Mistra (Stiftelsen för miljöstrategisk 
forskning, www.mistra.org).

Boken vill bidra med viktig kunskap 
om risker förknippade med dagens lä-
kemedelsanvändning och visa på förslag 
till åtgärder för att minska riskerna, med 
perspektivet ett hållbart samhälle. 

Med hopp om en inspirerande läs-
ning!
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Här presenteras siffrorna för försäljningen av 
läkemedel fram till och med juli 2009. 
Vi tackar Margita Jacobson, IMS Health Swe-
den AB, för att hon levererat statistiken till oss. 
Redaktionen 

På terapiområdesfronten återigen intet nytt.

GSK tar ett jättekliv från en sjunde till en tredje 
plats. Novonordisk tar ett steg uppåt och Med-
artuum försvinner igen till förmån för Merck-
Serono. 

Branschstatistik 
Juli 2009

Rank  Rank  Rank  Företagsnamn  Mio SEK  Mio SEK  +-%   % av 
2009  2008  Senast (koncernnivå) AIP 2009 AIP 2008 2009/2008 total 2009

1 1 1 Pfizer   2 200  2 077  5,9  7,4
2 2 2 Astrazeneca  1 604  1 335  20,2  5,4
3 7 7 GlaxoSmithKlein 1 558  1 472  5,8  5,2
4 3 3 Novartis  1 524  1 411  8,0  5,1
5 4 4 Schering-Plough 1 272  1 281  -0,6  4,3
6 5 5 Wyeth   1 204  1 106  8,9  4,0
7 8 7 Roche   1 185  1 097  8,0  4,0
8 6 8 Johnson & Johnson 1 106  1 154  -4,2  3,7
9 9 9 Orifarm  1 062  1 183  -10,2  3,6
10 10 10 Sanofi-aventis  964  997  -3,2  3,2
11 11 11 Meda   898  870  3,2  3,0
12 13 13 Novo Nordisk  845  787  7,3  2,8
13 12 12 MSD   825  864  -4,5  2,8
14 14 14 Baxter Medical 816  758  7,6  2,7
15 15 15 Abbott   753  641  17,5  2,5
16 17 16 Lilly   650  630  3,2  2,2
17 18 17 Boehringer Ing. 637  583  9,1  2,1
18 19 18 Bayer Schering 585  579  1,0  2,0
19 21 19 Biophausia  546  566  -3,5  1,8
20 23 Ny Merck-Serono  482  543  -11,3  1,6  

Totala  försäljningen inkl. vet.  29 745  28 809  3,2  100,0     
            (69,2)*
* Siffran i parentes är de 20 största företagens andel av totala läkemdelsförsäljningen.

  

 

Koncernstopplista juli 2009 (MAT)

 

 
 

 

 

 

 

Rank   Rank Rank  ATC1 Läkemedelsgrupp  Mio SEK  Mio SEK  +-%  
2009 2008 2007      AIP 2008 AIP 2007 2008/2007

1 1 2 L Tumörer och Immunrubb. 5 629  5 107  10,2
2 2 1 N Centrala nervsystemet 4 977  5 008  -0,6 
3 4 7 J Infektionssjukdomar  2 950  2 626  12,3 
4 3 3 A Matsmältning/Ämnesoms. 2 815  2 879  -2,2
5 5 4 C Hjärta och kretslopp  2 644  2 740  -3,5
6 6 5 B Blod och blodbildande org. 2 639  2 589  1,9
7 7 6 R Andningsorganen  2 405  2 244  7,2
8 8 8 G Urin och könsorgan etc. 1 397  1 422  -1,7
9 9 9 M Rörelseapparaten  967  1 023  -5,5
10 10 10 H Hormoner exkl. könshorm. 749  731  2,4
11 11 12 V+P Övrigt    722  684  5,6
12 12 11 D Hud    660  642  2,7
13 13 13 S Ögon och öron  629  581  8,3
     
Totalt humanläkemedel     29 183  28 276  3,2
Veterinärläkemedel      562  533  5,4
Läkemedelsmarknaden totalt    29 745  28 809  3,2

Terapiområdeslista juli 2009 (MAT)

  

 

   

 

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  714  638  11,8  2,4
2 2 2 SYMBICORT  545  450  21,1  1,8
3 4 3 Humira  490  364  34,7  1,6  
4 3 4 Remicade  469  435  7,7  1,6
5 5 5 Lipitor   354  347  2,1  1,2
6 8 6 Atacand  350  335  4,3  1,2
7 4 7 Cozaar   336  339  -0,7  1,1
8 6 8 Zyprexa  307  315  -2,7  1,0
9 11 9 Herceptin  270  240  12,7  0,9
10 12 10 Nexium  251  235  7,0  0,8
11 15 11 Alvedon  237  217  9,1  0,8
12 13 12 Seretide  228  227  0,5  0,8
13 22 13 Mabthera  225  197  13,8  0,8
14 19 14 Advate   222  217  2,2  0,7
15 18 15 Plavix   213  205  3,4  0,7
16 21 17 Lantus   211  197  7,4  0,7
17 14 16 Pulmicort  209  215  -2,7  0,7 
18 39 19 Lyrica   207  156  32,7  0,7
19 25 NY Kiovig   197  170  16,1  0,7 
20 23 20 Glivec   196  183  6,8  0,7

Totala läkemedelsmarknaden inkl vet  29 745  28 809  3,2  100,0
                              ( 6230    5683    20,9)**

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.      
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Lyrica som kom upp på listan sist tog ytterli-
gare ett kliv upp på listan till en 18:e plats. En 
ny bekantskap är produkten Kiovig från Bax-
ter som är ett humant immunoglobulin som 
används på patienter med för lite antikrop-
par. Effexor fick stryka foten och lämnar listan. 
I övrigt har det inte hänt så mycket. Lantus tar 
ett kliv uppåt i listan trots skriverier om att det 
även ökar risken för cancer.



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

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

Läs mer på www.nsaid.se
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Generell subvention
Stelara från Janssen-Cilag är avsett 
för behandling av vuxna patienter med 
måttlig till svår plackpsoriasis. Psoria-
sis är sällan livshotande, men den kan 
drabba patienten hårt och påverka livs-
kvaliteten negativt. Enligt Läkemedels-
verkets behandlingsriktlinjer för psori-
asis från 2006 ska valet av behandling 
för patienter med svår psoriasis indivi-
dualiseras. Stelara tillför en annan verk-
ningsmekanism än befintliga biologiska 
läkemedel. 

Stelara har visat sig vara effektivare än 
placebo när det gällde att lindra symto-
men vid psoriasis. I en pågående studie 
där Stelara jämförs mot Enbrel har Ste-
lara visats ha bättre effekt. Stelara har en 
kostnad som är densamma som eller nå-
got lägre än Enbrel, beroende på vilken 
dos av Enbrel man jämför med. 

Behandling med Stelara innebär en 
kostnad som är jämförbar med eller nå-
got lägre än TNF-α-hämmare och Stelara 
framstår därför som kostnadseffektiv och 
skall därför subventioneras.

Diacomit från Desitin Pharma, är ett 
särläkemedel som är godkänt som til-
läggsbehandling till klobazam och val-
proat vid en mycket ovanlig epilepsisjuk-
dom, allvarlig myoklon epilepsi i barn-
domen (SMEI, Dravets syndrom). SMEI 
är en svår sjukdom som också  engagerar 
närstående i hög grad. Sjukdomens svå-
righetsgrad är hög. 

Användningen av Diacomit vid sjuk-
domen framstår som kostnadseffektiv. 
Företaget har bifogat en hälsoekonomisk 
analys till sin ansökan. Analysen bygger 
främst på de kostnadsbesparingar som 
uppkommer inom vården om frekvensen 
epileptiska anfall vid SMEI minskar. I 
analysen görs även en ansats till att skat-
ta förändringen i livskvalitet hos patien-
terna som behandlas med Diacomit. 

Kostnaden för behandling med Dia-
comit är beroende av kroppsvikten och 
beräknas till mellan 30 000 och 90 000 
kronor per år. Givet läkemedlets effekt 
och den minskning av direkta vårdkost-
nader det kan leda till framstår Diaco-
mit som dominant jämfört med ingen 
tilläggsbehandling alls. Osäkerheten i 
bedömningen är dock stor. Det beror 
framförallt på svårigheter att bedöma 
det kliniska underlaget och att det är 
okänt om effekten av Diacomit kvarstår 
över en längre tid. 

Den studie som företaget av den eu-
ropeiska läkemedelsmyndigheten EMEA 
ålagts att genomföra kan ge bättre in-
formation om läkemedlets kliniska ef-
fekt. Mot denna bakgrund ska därför fö-
retaget redovisa resultaten från studien 
när de finns tillgängliga, liksom vilken 
effekt de har på läkemedlets förväntade 
kostnadseffektivitet.

Avslag

Zypadhera, depotsuspension, från Lil-
ly, innehåller den atypiska antipsykotiska 
substansen olanzapin och har indikation 
för underhållsbehandling av vuxna pa-
tienter med schizofreni som stabiliserats 
under akut behandling med oralt olan-
zapin. Zyphadera möjliggör dosering av 
olanzapin varannan eller var fjärde vecka.
Zyphadera har  i studier inte jämförts 
mot något annat läkemedel än Zyprexa. 
Inom läkemedelsförmånerna ingår en an-
nan atypisk depotberedning för behand-
ling av schizofreni, Risperdal Consta, 
som innehåller den antipsykotiska sub-
stansen risperidon. Med utgångspunkt 
från indirekta jämförelser hävdar före-
taget att Zyphadera leder till färre be-
handlingsavbrott än Risperdal Consta, 
vilket ger färre sjukdomsåterfall och 
sjukhusinläggningar. Samma fördelar 
med Zyphadera framförs utifrån jämfö-
relser mellan oral tillförsel av olanzapin 
och risperidon. 

TLV finner att det råder stor osäker-
het i dessa jämförelser, bland annat då 
effektmåtten behandlingsavbrott oav-
sett orsak respektive sjukhusinläggning 
oavsett orsak ofta använts för att visa på 
skillnader mellan olanzapin och risperi-
don. Svårigheten ligger i att bedöma om 
de skillnader man ser beror på effekter 
av läkemedlen i sig. Dessutom förelig-
ger stor osäkerhet i att överföra eventu-
ella skillnader mellan substanser vid oral 
tillförsel till att även gälla en annan be-
redningsform, depotsuspension. 

Företaget argumenterar med hjälp av 
en hälsoekonomisk modell för att Zyp-
hadera är både bättre och billigare än 
Risperdal Consta. Modellens struktur är 
relevant, men kostnadseffektiviteten av 
behandling med Zyphadera beror helt på 
att produkten ger färre behandlingsav-
brott och återfall, givet ett högre läke-
medelspris, eller likvärdig effekt till ett 
likvärdigt läkemedelspris. 

Sammantaget finner TLV att före-
taget inte visat de behandlingsfördelar 
med Zyphadera som skulle kunna moti-
vera den högre behandlingskostnaden.

 

Pergoveris från Merck-Serono, inne-
håller luteiniserande hormon, LH, och 
follikelstimulerande hormon, FSH. 

Pergoveris används vid behandling av 
ofrivillig barnlöshet.

Företaget anser att Pergoveris bör 
jämföras med Luveris i kombination med 
Gonal-F (rekombinant framställt FSH). 

Landstingens läkemedelsförmåns-
grupp (LFG) anser att Pergoveris kan 
jämföras mot Luveris i kombination med 
ett rekombinant framställt FSH-prepa-
rat med motivationen att det främst är 
det rekombinanta behandlingsalternativ 
som används i klinisk praxis. LFG anser 
dock inte att det är visat att rekombi-
nant framställda behandlingsalternativ 
är kostnadseffektiva jämfört med urinre-
nade sådana. När det gäller FSH-prepa-

Bifall & avslag i TLV

Här följer de beslut om läkemedelssubvention som tagits av Tandvårds- och 
läkemedelsförmånsverket under perioden 27 maj–10 augusti.

hälsoekonomi
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rat har  den brittiska granskningsmyn-
digheten NICE konstaterat att det går 
lika bra att använda urinrenat som re-
kombinant framställt FSH. 

Av utredningen framgår att även Me-
nopur används för att åstadkomma ägg-
lossning och graviditet hos kvinnor i 
WHO-grupp I. 

Menopur kostar avsevärt mindre än 
Luveris i kombination med det billigaste 
tillgängliga FSH-preparatet. Det finns 
inga studier som visar någon skillnad i 
behandlingseffekt mellan Menopur och 
Pergoveris eller Luveris plus FSH. Före-
taget har vidare inte visat om vissa pa-
tienter svarar bättre på behandling med 
Pergoveris medan andra svarar bättre på 
behandling med Menopur. 

Även om det kan finnas fördelar för 
patienter med flera behandlingsalternativ 
kan det inte anses att den ökade kostna-
den med Pergoveris, jämfört med Meno-
pur, står i rimlig relation till ett eventu-
ellt behov av sortimentsbredd. Samman-
taget anser TLV inte att Pergoveris är ett 
kostnadseffektivt behandlingsalternativ 
till Menopur. Ansökan avslås därför. 
 
Versatis, medicinskt plåster, från Gru-
nenthal, innehåller den smärtlindrande 
substansen lidokain. Versatis har tidigare 
varit tillgängligt via licensförskrivning 
fram till dess att läkemedlet godkändes 
av Läkemedelsverket hösten 2008.

Versatis är avsett för lokal behandling 
av neuropatisk smärta, nervsmärta, som 
uppkommit till följd av bältros, det vill 
säga efter en herpes zooster-infektion. 
Risken för bältros och för nervsmärta 
till följd av bältros ökar med stigande 
ålder och med nedsatt immunförsvar. 
För vissa patienter med nervsmärta ef-
ter bältros varar smärtan i många år 
och inverkar i hög utsträckning på livs-
kvaliteten. Angelägenhetsgraden för 
dessa patienter är hög och de läkeme-
del som finns räcker inte alltid för att 
uppnå smärtlindring. Det finns ett be-

Du behöver stärka ditt varumärke, ändra ett beteende eller öka 
försäljningen. Och du förväntas göra det mer effektivt för varje år.
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byrå med inriktning på hälsa. Till hjälp har vi Ellermorismen, vår 
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skiljer sig från andras.

Hos oss får du möta en utvecklande blandning av kompetenser, 
allt från läkare och analytiska ingenjörer till marknadsförare och 
gränsöverskridande kreatörer. Och uppleva hur olikheterna sam-
verkar. Lite smakprov på slutresultatet för OTC- och konsument-
sidan hittar du på www.ellermore.com. 

Vill du se mer av vad vi har gjort inom läkemedel och medtech, 
eller hur vi kan hjälpa just dig, hör av dig.

Välkommen till Ellermore !

Ellermore AB  Stora Nygatan 29  411 08 Göteborg  Tel. 031-60 84 60  www.ellermore.com

Bland våra kunder finns Astra Tech HealthCare, AstraZeneca, Cederroth International  
(Allévo och Pharbio), Fruktdax, Galderma, Getinge International (MAQUET), KvalitetsMässan, 
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Det är bara resultatet som räknas.
Ellermorismen™  tar dig dit.

Johan Lundgren, strategisk projektledare  
031-60 84 69 
johan.lundgren@ellermore.com
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hov av ytterligare behandlingsalternativ.  
Den smärtlindrande effekten av Versa-
tis framstår som begränsad. Det är dess-
utom, utifrån den indirekta jämförelse 
företaget presenterat, osäkert hur den 
smärtlindrande effekten av Versatis för-
håller sig till jämförelsealternativet ga-
bapentin, och även till amitriptylin. 

Läkemedelskostnaden för behandling 
med Versatis är väsentligt högre än för 
gabapentin och amitriptylin. Det finns 
stora osäkerheter i det hälsoekonomiska 
underlaget som, vad det gäller effekt, ba-
serar sig på en indirekt jämförelse mellan 
en placebokontrollerad klinisk prövning 
och en öppen observationsstudie, och i 
övrigt i väsentliga delar baserar sig på 
skattningar från en Delphipanel. 

Sammantaget anser TLV att de an-
taganden som ligger till grund för den 
hälsoekonomiska modellen inte stöds av 
de data som företaget åberopar och att 
det därmed inte är visat att Versatis är 
kostnadseffektivt vare sig jämfört med 
gabapentin eller amitriptylin. Företagets 
ansökan avslås därför.
 
 
Prishöjningar

Carbaglu, från Orphan Europé är ett 
angeläget läkemedel som används av ett 
fåtal patienter. Läkemedlet används för 
att behandla den mycket ovanliga sjuk-

domen hyperammonemi (höga nivåer av 
ammoniak i blodet) hos patienter som 
saknar enzymet NAGS (N-acetylgluta-
matsyntas). 

TLV bedömer att det finns en stor 
risk att produkten försvinner från den 
svenska marknaden om prishöjning-
en inte beviljas. Det saknas likvärdigt 
behandlingsalternativ till Carbaglu på 
den svenska marknaden. Företagets 
ansökan om prishöjning för Carbaglu 
uppfyller således förutsättningarna för 
prishöjning. Ansökan bifalls därför. 
 
Tryptizol, från MSD innehåller den 
aktiva substansen amitriptylin. Läke-
medlet har antidepressiva, ångestdäm-
pande och lugnande egenskaper. Läke-
medlet kan även användas vid sängvät-
ning hos barn över sju år (endast kortare 
tids användning) där Tryptizol i de sva-
ga styrkorna och förpackningsstorlek 20 
stycken lämpar sig väl.

Behandling med amitriptylin inleds 
företrädesvis med startförpackning. När 
patienten genomgått initialbehandling 
med startförpackning och läkare/patient 
konstaterat att behandlingen fungerar 
övergår man till större förpackning. 

Som skäl för sin prisansökan anger fö-
retaget att priserna för de allra minsta 
förpackningarna av Tryptizol är mycket 
låga och inte har höjts sedan 1970-talet. 

Företaget kommer därför att ha svårig-
heter att producera dessa förpackningar 
på ett ekonomiskt rationellt sätt. Före-
tagets produktionsbolag har aviserat att 
de allra minsta förpackningarna kommer 
att utgå ur produktionsserierna om inte 
priserna kan höjas avsevärt. 

Vid initialbehandling med amitrip-
tylin rekommenderar den medicinska 
professionen användandet av så små 
förpackningar som möjligt varför för-
packningsstorleken 20 stycken fyller en 
viktig medicinsk funktion som startför-
packning. Förfarandet minimerar risken 
för kassation. 

TLV accepterar resonemanget och bi-
faller ansökan.

 
 
 
 

hälsoekonomi

Niclas ahlberg
chefredaktör 

Nya ärenden

Produkt/beredning  Behandlingsområde   Företag

Stelara    plackpsoriasis    Janssen-Cilag

Diacomit    SMEI, Dravets syndrom   Desitin Pharma

Generell subvention

Godkända prishöjningar

Avslag 

 

Carbaglu    hyperammonemi    Orphan Europe

Tryptizol    depression/sängvätning  MSD

Zypadhera    schizofreni     Eli Lilly

Pergoveris    barnlöshet     Merck Serono

Versatis    smärtlindring    Grunenthal   
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Pristagarna hittar ni ovan. Första plats Anders Öhlén, 2:a plats Per Kulenius, 
3:e plats Erika Törnvall. Bästa Bruttoscore, Längsta drive, närmast hål Andreas Wallgren. 
Längsta damdrive Magdalena Pålsson. Fullständig resultatlista kommer att publiceras på 
webbplatsen inom kort.

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

1:a plats 
Anders Öhlén

2:a plats 
Per Kulenius

3:e plats 
Erika Törnvall
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Ärende W1104/09 gällde en an-
nons för Cipralex med rubriken 
”Störst sannolikhet för remissi-

on”. Texten inleddes med ”Cipralex är 
det moderna antidepressiva läkemedel 
mot depression som har den högsta san-
nolikheten för remission. Det konstaterar 
Tandvårds- och Läkemedelsförmånsver-
ket, TLV, i sin omfattande genomgång 
av läkemedel mot depression”. Mot slu-
tet av annonstexten fanns även formule-
ringen ”…konstaterar TLV dessutom att 
../.. ger lägre totalkostnader jämfört med 
alla andra…”.

Boehringer Ingelheim anmälde an-
nonsen till IGM och menade att redan 
rubriken och det första textstycket an-
tydde att Cipralex i studier visat sig ha 
påtagligt bättre effekt än alternativa be-
handlingar vad avser remission. I kombi-
nation med den avslutande texten ansågs 
betraktaren lätt kunna få det felaktiga 
intrycket att TLVs rapport primärt av-
sett att undersöka effektskillnader mel-
lan antidepressiva läkemedel och att un-
dersökningen av behandlingskostnader 
kommit i andra hand. I anmälan fram-
hölls att det i rapporten finns ett stort 
antal reservationer mot generella slut-
satser av den metaanalys som där pre-
senteras. H Lundbeck AB bestred an-
märkningarna och ansåg att annonsen 
gav en korrekt bild av de slutsatser som 
redovisas i TLVs rapport.

IGM hänvisade i sin bedömning till 
NBLs ärende 716/04 där nämnden fram-
höll att det inte i sak är fel att hänvi-
sa till beslut från Läkemedelsförmåns-
nämnden (nu TLV), i alla fall då det som 
i det ärendet bifogats i sin helhet för att 
visa att det marknadsförda läkemedlet 
blivit subventionerat. IGM erinrade om 

att NBL framhållit att t.ex. medicin-
ska värderingar i ett sådant beslut inte 
får åberopas så att dessa framstår som 
påståenden om medicinska egenskaper 
och verkningar vilka inte står i saklig 
överensstämmelse med produktresumén 
samt att enskildheter i ett TLV beslut 
kan komma att åberopas på sådant sätt 
att det strider mot kravet på nyanserade 
och rättvisande åberopanden enligt ar-
tikel 11.

IGM framhöll att TLV meddelar be-
slut om subvention av läkemedel och des-
sa inte innebär någon rekommendation 
om användningen vare sig generellt eller 
i det enskilda fallet. Det är därför enligt 
IGM av särskild vikt att citat ur beslut 
från TLV inte används på ett sådant sätt 
att det förmedlas en felaktig uppfattning 
i detta avseende. IGM konstaterade att 
TLV i rapporten på flera ställen reserve-
rar sig för att såväl effekt- som kostnads-
skillnaderna mellan olika antidepressiva 
är mycket små. IGM ansåg därför att an-

nonsens åberopande av TLVs rapport var 
onyanserat och icke rättvisande. Enligt 
IGM var det fråga om ett allvarligt åsi-
dosättande av reglerna och avgiften satts 
därför till 120 000 kronor.

Ärende W1108/09 gällde en text om 
Amgen i en annonsbilaga till Metro. I 
denna presenterades Amgen som före-
tag men där fanns även underrubriken 
”Nplate behandlar sällsynt sjukdom” 
följd av ytterligare information om det-
ta receptbelagda läkemedel. IGM som 
tog upp ärendet på eget initiativ ansåg 
att texten innebar marknadsföring av 
Nplate och att den stred mot förbudet 
att marknadsföra receptbelagda läkeme-
del gentemot allmänheten. 

Amgen beklagade det inträffade och 
framhöll att det rört sig om information 
som lämnats då en skribent på Metro 
intervjuat personer vid Amgen. Amgen 
hade inte haft syftet att marknadsföra 
någon produkt. IGM konstaterade dock 
att hela annonsbilagan var markerad som 
annons, att den aktuella texten inte var 
skriven av någon namngiven journalist 
och att den hade formen av en annons 
från företaget. Det rörde sig därför enligt 
IGM om marknadsföring av receptbe-

lagt läkemedel i strid med artikel 102 i 
det etiska regelverket. IGM framhöll att 
överträdelser av det aktuella förbudet i 
artikel 102 alltid är att se som allvarligt 
och satta avgiften till 120 000 kronor.  
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anmälningärenden

Nya fall fråN IGM 
– bedömningar i enlighet med NBls praxis
Under våren och tidiga sommaren har IGM fattat ett antal beslut där väletablerad praxis från      
tidigare ärenden hos NBL legat till grund för avgörandena.

Beslutet visar tydligt på vikten av att 
skilja redaktionellt material från annonser 
och även den stora risk för brott mot just 
artikel 102 som finns vid medverkan med 
material i just annonsbilagor av det här 
slaget. 
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Beslutet visar tydligt på vikten av att 
skilja redaktionellt material från annon-
ser och även den stora risk för brott mot 
just artikel 102 som finns vid medver-
kan med material i just annonsbilagor 
av det här slaget. 

I ärende W1109/09 anmälde Glax-
oSmithKline Wyeth AB för att utdel-
ningen av en bok till läkare och sköter-
skor som besökte Wyeths monter un-
der Barnveckan i Uppsala i april 2009. 
Boken ”Mat från SPA. Njut dig fri från 
stress” hade ett värde av 141 kronor. En-
ligt GSK delades den ut i ett förhållan-
devis stort antal och böckerna hade ock-
så legat framme väl synligt på ett bord. 
GSK menade att värdet var för högt, att 
boken inte delats ut med stor återhåll-
samhet och att den inte heller varit rele-
vant för mottagarnas yrkesutövning. 

I sitt svaromål menade Wyeth att bo-
kens värde snarare var 100 kronor efter-
som den varit restnoterad från förlaget 
en längre tid och nu endast gick att få 
tag på via antikvariat där priset brukar 
sättas till 100 kronor. Dessutom var det 
ett krav att man skulle svara rätt på ett 
antal frågor rörande pneumokockvaccin 
för att få boken.

IGM hänvisade till NBLs beslut 
812/07 där det konstaterades att värde-
gränsen för vinster i kunskapstävlingar 
med enkla och okvalificerade tävlings-
uppgifter inte får överstiga ett ”ringa 
värde” om 100 kronor, dvs samma vär-
degräns som gäller för presentartiklar. 
IGM avvisade Wyeths argument att bo-
kens värde skulle bedömas utifrån ett 
uppskattat pris från antikvariat och an-
såg att prisuppgiften från Adlibris.com 
om 141 kronor var mer rättvisande. Då 
tävlingsmomentet ansågs vara mycket 
enkelt för deltagarna var boken i detta 
fall att likställa med en gåva. Vidare an-
såg IGM att boken inte kunde anses ha 
medicinsk anknytning vilket även det är 
i strid med regelverket. Avgiften sattes 
till 80 000 kronor.

Ärende W1110/09 gällde en annons 
från Pfizer för preparatet Champix. I an-
nonsens rubrik sades att Champix är ett 
”effektivt och säkert rökavvänjningsme-
del”. IGM påpekade att man i läkeme-
delsreklam inte får använda uttrycket 
”säker” om det inte klart framgår vad 
man jämför med och kan underbygga 
påståendet. Enligt praxis måste man 
vara mycket försiktig med generella 

påståenden om att ett läkemedel är ef-
fektivt och säkert eftersom sådana ofta 
kan uppfattas som en jämförelse med 
konkurrerande preparat. IGM framhöll 
att SPCn för Champix innehåller en rad 
allvarliga biverkningar och att flera bi-
verkningar observerats efter marknads-
introduktionen. Han noterade också att 
Läkemedelsverket funnit skäl att gå ut 
med förstärkta varningar och säkerhets-
föreskrifter för läkemedlet. Pfizer accep-
terade omedelbart anmärkningarna och 
beklagade formuleringarna i annonsen. 
En sådan reaktion leder ofta till att IGM 
avskriver ett ärende utan beslut men i 
detta fall framhöll IGM att det var fråga 
om en allvarlig överträdelse av reglerna 
varför han inte ansåg sig kunna följa den 
rutinen. I sitt beslut fällde IGM Pfizer 
och satte avgiften till 120 000. W
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IGM påpekade att man i läkemedelsreklam inte får använda ut-
trycket ”säker” om det inte klart framgår vad man jämför med och 
kan underbygga påståendet.

Mårten Brink
Skribent

Brilex AB

”Det är med rekryteringar som   
 med alla relationer: de ska 
 fungera i båda riktningarna.”

Vi rekryterar till samtliga befattningar inom läkemedel, medicinteknik 
och bioteknik. I hela Norden. www.haegerpartner.com
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brev till kristina_vera_jr@baxter.com. 

MER INFORMATION
Har du frågor om tjänsten är du välkom-
men att kontakta personalchef Kristina 
Vera Jr, 08-632 64 34, 
kristina_vera_jr@baxter.com.

SISTA ANSÖKNINGSDAG
28 september. Ansökningar behandlas 
löpande.

Produktspecialist
Vätsketerapi/service koncept

Vår sjukhusdivision har expanderat kraftigt under de senaste åren  
och nu söker vi en produktspecialist inom vätsketerapi, med ansvar  
för östra och norra Sverige.

Vem är du?
För att lyckas i rollen tror vi att du behöver ha några års erfarenhet av 
försäljning mot infektion/anestesi/intensivvård som produktspecialist.  
Du har mycket goda, dokumenterade försäljningskunskaper och är  
LIF-utbildad. 

Du behöver också ha mycket god förståelse för beslutsprocesser på 
sjukhus och en välutvecklad förmåga att leda projekt för att sälja in 
tjänster på olika nivåer till sjukhus och apotek.

Mer information om om tjänsten på  
http://www.baxter.se/om_baxter/jobba_baxter/

www.vgregion.se/jobb

Tjänsten innebär att bidra med hälsoekonomiska bedömningar inför 
politiska beslut och prioriteringar avseende vård och folkhälsoinsat-
ser. Arbetet innebär omvärldsbevakning av studier inom området, 
hälsoekonomisk värdering av planerade insatser samt uppföljning 
av gjorda beställningar. Du bidrar givetvis med expertkunskap inför 
behovsbedömningar. 

En viktig uppgift är att utveckla vår organisation så att hälsoekono-
miska aspekter kommuniceras i beställningsprocessen.

Du har relevant högskoleutbildning, gärna med fördjupning el-

ler forskningserfarenhet inom området samt flera års erfarenhet 
av hälso-ekonomiskt arbete. Vi ser gärna att du har erfarenhet av 
folkhälso-vetenskapligt arbete.

Välkommen att bidra med dina kunskaper i en av Sveriges största 
hälso- och sjukvårdsorganisationer!

Vill du veta mer? Välkommen att ringa vår konsult hos Matcha 
Ledarskap, Agneta von Walter, 0733-74 24 33. Din intresseanmälan, 
som hanteras konfidentiellt, skickar du till agneta@matchaledarskap.se 
senast 3 september 2009. 

Hälso- och sjukvårdskansliet i Göteborg har som uppgift att stödja de fem 
hälso- och sjukvårdsnämnderna i Göteborgsområdet. Hälso- och sjukvårds-
nämndernas viktigaste uppgift är att verka för god folkhälsa och se till att 
invånarnas behov av hälso- och sjukvård, tandvård och handikappverksamhet 
tillgodoses. Läs mer om regionen på www.vgregion.se

På kansliet, som leds av en hälso- och sjukvårdschef, finns en planeringsavdel-
ning och en ekonomiavdelning. Tjänsten som hälsoekonom ingår i hälso- och 
sjukvårdschefens strategiska stab

Hälso- och sjukvårdskansliet 

Hälsoekonom
Göteborg

Vi söker nya medarbetare



Produktchefskurs

Strategisk Marknadsplanering
28 september - 2  oktober 2009 (v.40)

För mer detaljerad information titta in på  
www.pharma-industry.se
klicka vidare på PI-Academy

Eller ring 08 - 570 10 520



Om du har en produkt som används av cancerpatienter är 
det väl smart att marknadsföra den där du når läkarna som 
behandlar dem. 
 
Eller hur? 

Onkologi i Sverige handlar om cancer, bara cancer.
I OIS når du alla läkare som behandlar cancerpatienter  
t ex onkologer, hematologer, urologer, kirurger, lungläkare, 
smärtläkare, palliatörer, radiologer, sjuksköterskor inom 
onkologi, hematologi, urologi osv. 

Varför skjuta brett när du kan skjuta mitt i prick?

Har du inte tidningen?
Kontakta oss så ordnar vi med en prenumeration.

 

Onkologi i Sverige
Tyra Lundgrens väg 6, 134 44 Gustavsberg

08 - 570 10 520, redaktionen@pharma-industry.se
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MIKRODOSERING kortar         
utvecklingstiden 

TOP OF MIND - målet för              
ditt personliga varumärke

Planera AVVECKLINGSARBETET
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