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Glad Lucia och God Jul!
I skrivande stund är det måndag, veckan efter Medicinska riksstämman . För nion-
de gången stod vi dagarna tre i PI-Village och bjöd på fika, pepparkakor och 
mackor. En bra indikator på hur mycket folk det var är att se på förbrukningen 
av mackor. Vi delade ut cirka 300 mackor färre än sist i Stockholm. Vi gjorde av 
med knappt ett fat öl mot dryga två senast. En högst ovetenskaplig undersökning 
av vad utställarna tyckte visade att det fanns både bra och dåliga omdömen om 
årets stämma. 

Ingen kan så klart vara nöjd med att utvecklingen går mot färre besökare och 
att hela eventet blir mindre. Men inget ont som inte har något gott med sig. Jag 
träffade en del utställare som faktiskt tyckte att det blev mindre stress och att man 
fick mer tid att prata med de läkare som var där. Min käre kollega Patrik kläckte en 
bra idé på väg till mässans andra dag:

– Varför inte dra ned antalet dagar till två. 
En utmärkt idé tycker jag. Det skulle vara lättare att få till ett riktigt bra, tajt pro-

gram. Lättare för klinikerna att planera verksamheten. Det skulle också vara billi-
gare för företagen att ställa ut då man bara är borta från den gängse verksamhe-
ten två dagar i stället för tre. Mässarrangörerna skulle kanske kunna klämma in en 
mässa till samma vecka. Alla skulle vara vinnare. 

Som det varit följer riksstämman alltid ett givet mönster. Onsdagen börjar en 
smula avvaktande. Det blir lite mer folk på eftermiddagen, för att på torsdagen 
vara riktigt bra. Fredagen känns som en enda lång transport till rivningssignalen. 
Antalet dagar löser naturligtvis inte alla problem men det skulle nog bidra till att 
höja kvaliteten.  

Vi tycker i alla fall att dagarna i PI-Village – trots ömmande ben, trötta stämband 
och en social overload – är väldigt nyttiga. Det känns också som att ni inom indu-
strin också tycker att vi fyller en funktion. Vilket såklart är roligt.

Om ni är med i Göteborg nästa år så är vi också där.
Till sist vill vi önska en riktigt God Jul. Ifjol fick ni ingen julklapp utan vi köpte poli-

ovaccin i stället. Ledsen, det blir inga salladsbestick i år heller utan pengarna gjor-
de vi av med på tre ton gröt som räcker till att mätta många svältande magar. 

Utnyttja nu julledigheten till att vila upp er ordentligt. Ni har förtjänat det. Det har 
varit en tung höst med finanskris, fusioner och omorganiseringar. Den 21 decem-
ber är det vintersolstånd, sedan vänder det och börjar bli ljusare igen. 

Snart är det vår…
 

le
da

re

Niclas Ahlberg
chefredaktör Pharma Industry
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I 25 år har Nomi/SMI levererat a� ärsdata till Life Science-branschen. Vårt uppdrag har 
varit att identi� era och vårda kundernas mest lönsamma kunder (CRM). Genom lyhördhet 
för kundernas behov, hög servicevilja och innovationstakt blev Nomi störst i Norden. 
Samtidigt byggde Cegedim upp motsvarande ledarposition i resten av världen.  

Nu fusioneras Nomi med Cegedim till Cegedim Norden. Därmed skapas det första globala 
CRM-företaget inom Life Science. Nomis tjänster integreras med Cegedims. 

Nu blir vi tillräckligt stora för att leda utvecklingen av nya CRM-tjänster för den globala 
marknaden, och � nns tillräckligt nära för att leva upp till våra kunders kvalitetskrav. 

För visst är det skillnad på en adress och en lönsam adress.

Peter Norrgård, vd på Nomi, kvarstår som chef för CRM-tjänsterna i Norden.

Besöksadress: Sveavägen 151
Postadress: Nomi 113 90 STOCKHOLM
Tel: +46 8 555 21 400 Fax: +46 8 555 21 499
info@cegedim.se // www.cegedim.se Come Partner with Us

NY STYRKA. NY FÖRMÅGA.

Två CRM-företag har gått samman.
Ny styrka. Ny förmåga.

Annons_Cegedim_HT09_REPRO.indd   1 2009-12-01   10.53
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Ny vd på Ipsen 
Norden
Tommy Söderman är 
ny vd för Ipsen Nor-
den. Han var sedan 
hösten 2006 nord-
ic operations direc-
tor på Ipsen Nor-
den. Tommy Söder-
man har erfarenhet 
av olika befattningar 

inom läkemedelsindustrin från bland annat 
sanofi-aventis och Abbott. (Källa: Ipsen)

Ny business 
unit manager på 
Ipsen Norden
Andreas Wallgren är 
numera business unit 
manager Norden för 
neuromuskulära och 
gastroenterologiska 
sjukdomar. Han har 
sedan hösten 2006 
varit anställd som 

senior product manager för Somatuline och 
Dysport. Närmast kom Andreas Wallgren 
från Abbott och dessförinnan sanofi-aven-
tis. (Källa: Ipsen)

Airsonett anstäl-
ler produktions-
chef  
Airsonett har anställt 
en ny medarbeta-
re, Mikael Nilenfelt 
som kommer att få 
en central roll som 
produktionschef i 
företaget. Det omfat-
tar operativt ansvar 

för produktion och ett övergripande admi-
nistrativt ansvar för all resursförsörjning, som 
utöver produktion även innefattar inköp och 
logistik. 

Airsonett är ett forskningsbaserat medi-
cintekniskt företag som leder utvecklingen 
av icke-farmaceutisk behandling av allergisk 
astma. Airsonett är också aktiv med forsk-
ning och produktutveckling för begränsning 
av luftburen infektionsspridning inom sjuk-
vården. 

Mikael kommer senast från en position 
som processutvecklingschef på Sandvik, 
dessförinnan har Mikael haft liknande posi-
tioner på bland annat Tetra Pak och Novo 
Nordisk. (Källa: Airsonett)

Ny pressansvarig på TLV
Karin Boman Röding är nyanställd på TLV:s 
informationsenhet med ansvar för myndig-
hetens mediekontakter. Hon är den person 
som journalister i första hand ska kontakta för 
information eller kontakt med nyckelpersoner 
på TLV. Med Karin Boman Röding blir infor-
mationsenheten komplett och har informatö-
rer som arbetar med såväl intern som extern 
kommunikation. 

Karin Boman Röding har flera års erfaren-
het av pressarbete och ett stort intresse för 

samhällsfrågor. När hon nu börjar på TLV lämnar hon en befattning som 
kommunikatör med pressansvar på Kooperation utan gränser som bedri-
ver biståndsprojekt i ett flertal länder i Latinamerika, Afrika, Östeuropa 
och Asien. 

Hon har även arbetat med hälso- och sjukvårdsfrågor som pressekrete-
rare på Sveriges riksdag. /Källa: TLV/

Steinar Höeg utsedd till ny chef 
för External Affairs på AstraZe-
neca
Efter 10 år som VD för AstraZenecas svens-
ka marknadsbolag och senast som ansva-
rig för uppbyggnaden av företagets nord-
iska marknadsbolag, har Steinar Höeg 
utsetts till External Affairs Director Europe 
i AstraZeneca. Han efterträds av Martin 
Olovsson som har haft en lång rad inter-
nationella positioner inom AstraZeneca. 

      Rollen som External Affairs Director är 
helt ny och har utvecklats med tanke på 
att statliga aktörer får allt mer inflytande 

på läkemedelsbolagens verksamhet. Som medlem i Global Public Affairs 
ledningsgrupp kommer Steinar Höeg att driva den externa strategi som 
syftar till att stärkta AstraZeneca’s relationer med regeringar, viktiga exter-
na intressenter och institutioner. Han kommer att spela en viktig roll i den 
europeiska ledningsgruppen och i att stödja de europeiska marknadsbo-
lagens chefer över hela Europa.

Steinar Höeg kommer också att utses till ordförande i AstraZeneca 
Nordic AB med fokus på Government Relations. Han behåller ordföran-
deskapet i svenska Läkemedelsindustriföreningen (LIF) och sin position i 
styrelsen för AstraZeneca Sverige AB.

Martin Olovsson blir ny MCP 
AstraZeneca Nordic Marketing 
Company
Martin Olovsson började på AstraZe-
neca 1992. Han har sedan dess haft ett 
antal kommersiella funktioner i Sverige, 
Slovakien och Bryssel och spelat en bety-
dande roll i AstraZenecas försäljnings-
och marknadsorganisation (ISMO).

Martin Olovsson kommer att rappor-
tera till Ulf Säther, Regional Vice Presi-
dent Europe.

Båda börjar sina nya jobb den 1 janu-
ari 2010.

   



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 numera på Luntmakargatan 66, 5 tr, 113 51 Stockholm. 

Nyheter NyhetSbreV
Nr 6, 2009

Varmt Tack! 
Vi tackar våra kunder, samarbetspartners och vänner för att ni bidrog till en festlig helkväll på Café 
Opera i Stockholm den 26 november 2009. 
  
Vi vill även tacka er alla för det gångna året och önska er en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

 
Våra konsulter är specialister på kommunika-
tion och försäljning inom olika terapi- 
områden, med bred erfarenhet, som kanske 
kan tillföra just er säljstyrka det där lilla extra. 

Vi erbjuder säljare, Key Account Managers, 
marknadschefer, försäljningschefer och special-
utbildade sköterskor i skräddarsydda Nurse 
Adviser projekt.

Arbetar du med våra medarbetare får du mer än 
spetskompetens. Kanske är det därför de flesta 
väljer att arbeta med oss? Eller är det för att vi 
erbjuder trevliga, varma och kunniga människor 
med nätverk och kunskaper utöver de vanliga 
som snabbt smälter in i er organisation och som 
dessutom levererar mycket goda resultat?  
Vi tror att det är både och. 

Det breda spektrum av tjänster som vi kan 
erbjuda sträcker sig från uthyrning av enstaka 
konsulter till skräddarsydda lösningar med 
hela säljkårer. 

Vill du veta mer eller ha en förutsättningslös 
diskussion om vad vi kan göra för dig på ditt 
företag, kontakta oss på telefon 08-614 34 00 
eller besök www.pharmexx.se

Varför tror du att de flesta väljer en konsult från pharmexx?

pharmaindustry_nr 6 2009.indd   1 2009-11-20   14:22:18
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Stort grattis till AstraZeneca som tog hem segern                    
i Medicinbollen 2009!
Fredag den 16 oktober samlades 11 spelsugna lag för att göra upp i den 
9:e upplagan av Medicinbollen. Publiken bjöds på spännande matcher 
med mycket bollkänsla och stor vilja. Efter ett intensivt grundspel och ett 
spännande slutspel stod det klart att AstraZeneca och Lilly skulle mötas 
i final. 

När slutsignalen ljöd stod AstraZenca som segrare. 4–1 blev slutre-
sultatet. De deltagande lagen i årets turnering var, förutom AstraZeneca 
och Lilly, Bayer Healthcare, E Merck, Mylan, Novartis, Roche IF, Roche 
Diagnostics, sanofi-aventis, Sanofi Pasteur MSD och arrangören Nomi/
Cegedim. 

Ett stort tack till alla deltagare som gjorde det till en mycket trevlig till-
ställning. Den som vill se bilder och alla resultaten från turneringen kan gå 
in på www.nomi.bisnode.se/medicinbollen.  (Källa: Nomi/Cegedim)

Nytt läkemedel mot plackpsoriasis
Ett nytt receptbelagt läkemedel har lanserats i Sverige mot plackpsoriasis. 
Det nya läkemedlet heter Stelara (ustekinumab) och är den första behand-
lingen i gruppen biologiska läkemedel som registrerats enbart för psori-
asis. Läkemedlet ges endast fyra gånger per år. Kliniska studier visar att 
förbättring sker redan efter två till fyra veckors behandling. (Källa: Jans-
sen-Cilag)

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

Registreringsansökan för retigabine 
i USA och Europa
Medas partner för retigabine, Valeant Phar-
maceuticals, har meddelat att registre-
ringsansökan för substansen har lämnats 
in i både USA och Europa den 30 okto-
ber 2009. Retigabine utgör ett nytt sätt att 
påverka kaliumkanaler i det centrala nerv-
systemet. Produkten har dokumenterats för 
behandling av epilepsi och har en annan 
verkningsmekanism än nuvarande epilep-
siläkemedel. 
Läkemedelsbolaget GlaxoSmithKline har 
ingått ett globalt samarbetsavtal med Vale-
ant Pharmaceuticals avseende substansen 
retigabine. Meda är berättigad att erhålla 
väsentliga royaltyintäkter och vissa så kal-
lad ”milestonebetalningar”. (Källa: Meda) 

Lars Rönnblom tilldelas                 
Wyethpriset 2009
Lars Rönnblom, professor i reumatologi 
vid Uppsala universitet, tilldelas Wyethpri-
set 2009. Han belönas för sin nyskapande 
forskning om interferon och dess betydel-
se för förståelsen av systemisk lupus eryte-
matosus (SLE). Han får priset på 400 000 
för sin pionjärgärning inom forskning om 
interferonsystemet. 

Lars Rönnblom påstod tidigt att interfe-
ronsystemet, som är involverat i kroppens 
försvar mot bland annat virus, även dri-
ver den autoimmuna sjukdomen SLE. Via 
patientnära forskning definierades existen-
sen av de celler som producerar interferon. 
Då SLE anses vara prototypen för en så kal-
lad autoimmun sjukdom kan hans upptäckter 
vara av avgörande betydelse för behandling-
en av autoimmuna reumatiska sjukdomar. 

Det är klarlagt att i ett antal reumatis-
ka diagnoser har interferon en avgöran-
de betydelse. Lars Rönnblom har brutit ny 
mark inom reumatologin. Wyethpriset ges i 
år ut för sjunde gången, i samarbete mellan 
Svensk Reumatologisk Förening och Wyeth 
AB. (Källa: Wyeth)



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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Bästa bipacksedeln 2009
I samband med årets Läkemedelskongress den 19–21 oktober utsågs 
Årets bästa bipacksedel. Det var fjärde gången bipacksedlar från ett 
läkemedelsområde gicks igenom. I år har juryn granskat 148 bipack-
sedlar inom området antiinflammatoriska och antireumatiska medel samt 
analgetika. Granskningen har gjorts efter fastställda skattningsskalor för 
språk och layout. Bedömning av textstorlek, pappers- och tryckkvalitet har 
gjorts. Årets vinnare blev Palladon kapslar, Mundipharma AB.

Motiveringen löd: ”Bipacksedeln för Palladon kapslar har ett för patien-
ten lättläst språk. Trots att komplex information behövs för detta läkeme-
del är dess storlek behändig och överblickbar. Till detta bidrar luft mel-
lan stycken och tydliga rubriker.”

Anders Cronlund 
från Apotekarsocie-
teten delar ut priset 
för Bästa bipackse-
del 2009 till företa-
get Mundipharma AB 
för bipacksedeln till 
Palladon kapslar.

Abbott köper Visiogen
Affären på 400 miljoner dollar kontant skju-
ter fram Abbotts position på synvårdsmark-
naden, som företaget äntrade i februari 
2009 med förvärvet av Advanced Medical 
Optics. Abbott Medical Optics erbjuder ett 
sortiment av katarakt-, brytnings- och horn-
hinneprodukter konstruerade för att tillgo-
dose behovet hos patienter med en lång rad 
olika synrubbningar som vill slippa glasögo-
nens begränsningar. 

Visiogens ackommoderande IOL Synch-
rony representerar ett stort steg framåt på 
området konstgjorda linser. Synchrony här-
mar ögats naturliga förmåga att flytta fokus 
(ackommodera) och ger därmed förbättrad 
synskärpa på alla avstånd, och kan poten-
tiellt eliminera behovet av glasögon eller 
kontaktlinser, minska bländning och nattli-
ga halofenomen och förbättra kontrastkäns-
ligheten. (Källa: Abbott)

Januvia och Janumet nu godkända 
tillsammans med insulin 
Patienter med typ 2-diabetes kan nu få dia-
betesläkemedlet Januvia (sitagliptin) som 
tillägg till insulin, med eller utan metformin, 
när enbart de senare läkemedlen inte sän-
ker blodsockret tillräckligt. 

Den europeiska läkemedelsmyndigheten 
EMEA har godkänt Januvia som tillägg till 
insulin. Patienterna ska först ha prövat diet 
och motion samt fast dosering av insulin, 
med eller utan metformin. När den behand-
lingen inte ger tillfredsställande kontroll av 
blodsockervärdet kan behandlingen utökas 
med Januvia (eller Janumet, en fast doskom-
bination med sitagliptin och metformin). 

Januvia och Janumet är de enda diabe-
tesläkemedlen i klassen DPP-4-hämmare 
som är godkända inom EU i kombination 
med insulin, vilket innebär att Januvia och 
Janumet nu har det bredaste användnings-
området av alla DPP-4-hämmare. Januvia 
var det första läkemedlet i klassen DPP-
4-hämmare och godkändes i EU i mars 
2007. Det innebär att det nu finns nästan 
tre års erfarenhet av behandling med Janu-
via. (Källa: MSD)

Registreringsansökan för Brilinta lämnad till FDA
AstraZeneca har lämnat in en registreringsansökan till den amerikanska 
registreringsmyndigheten FDA för ticagrelor. Läkemedlet, en trombocyt-
hämmare, är under utveckling för minskning av allvarliga hjärt/kärlhän-
delser (major adverse cardiac events, MACE) hos patienter med akut 
kranskärlssjukdom. 

Det föreslagna produktnamnet för ticagrelor är Brilinta, under förut-
sättning att FDA ger sitt godkännande. Ansökan grundar sig på resulta-
ten från ett omfattande program som innefattar data från fas III-studien 
PLATO (a study of platelet inhibition and patient outcomes). I studien 
jämfördes ticagrelor plus acetylsalicylsyra med klopidogrel (Plavix) plus 
acetylsalicylsyra. 

Ticagrelor är den första orala reversibla P2Y12 ADP-receptorblocke-
raren. ADP-receptorblockad hämmar trombocyternas aktivering i blodet 
och förhindrar att de klumpas ihop. Därmed minskar risken för återkom-
mande hjärt/kärlhändelser. (Källa: Astrazeneca)

Chefer i läkemedelsbranschen: ”Vi hanterar finanskrisen 
utmärkt!”
Nio av tio chefer inom läkemedelsbranschen och biotechindustrin anser 
att deras organisationer har hanterat finanskrisen bra. Det är en av slut-
satserna i undersökningen om förändringsprocesser i internationellt verk-
samma företag som the Economist Intelligence Unit (EIU) gjort på upp-
drag av konsultföretag Celerant Consulting. 

Över 560 höga beslutsfattare (däribland cirka 30 från Norden inklu-
sive Sverige) har intervjuats under juli-augusti 2009. Jämfört med övriga 
17 branscher inom undersökningen visar läkemedelsindustrin ett stort 
självförtroende. Endast 77 procent av cheferna i de övriga branscherna 
anser att de hanterat krisen. (Källa: Celerant Consulting)

Jan Lundberg lämnar AstraZeneca
Jan M Lundberg, executive vice president, 
discovery research, AstraZeneca, lämna-
de företaget för en liknande tjänst på Lilly. 
Christer Köhler, chef global discovery CNS/
Pain, har utsetts som tillförordnad chef för 
discovery research tills en efterträdare 
utnämnts. (Källa: Astrazeneca)
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Viktigt för ledningen att 

hantera kultur      skillnader 

Det är viktigt att erkänna, 
arbeta med och bygga på 
olikheter snarare 
än att strunta 
i dem.”
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Ett problem i dag är 
många företags bristan-
de medvetenhet när det 

gäller kulturskillnader och för-
mågan att ta vara på dessa skill-
nader vid till exempel utlands-
etableringar eller fusioner. Någ-

ra frågor en förutseende vd eller 
ledningsgrupp bör ställa sig är: 

Uppstår irritationsmoment 
i det dagliga arbetslivet 

där man skyller på 
vissa kulturskill-
nader? Känner man 
sig osäker i vissa si-
tuationer, när man 
tar emot besök från 
andra kulturer eller 
när man själv besöker 
andra kulturer? Res-

pekterar man verkligen 
andra kulturer för vad de 

är? Och hur förbereder före-
taget sin personal för att ta 
tillvara kulturskillnaderna 
som finns? 

Om man blir med-
veten om kultur-

skillnader, blir 
det lättare att 
bemöta dem och 
slippa många 

onödiga problem och missförstånd som 
kan uppstå. Ett företag som klarat sig 
bra på en ny marknad kommer att lyckas 
ännu bättre om de blir medvetna om vil-
ka kulturskillnader som finns där, lär sig 
förstå dem, respektera dem och se möj-
ligheterna med dem.

Dra fördel av kulturskillnader
Erfarenheten visar att det är först när 
man jobbar proaktivt med att hantera 
kulturskillnaderna som man också kan 
dra fördel av dem. Det är då många krea-
tiva idéer och mycket energi kan tillfö-
ras ditt företag. Först därefter kan man 
lära sig förstå, respektera och se möjlig-
heterna. Annars är det lätt att hamna 
i ett gruppbeteende om ”vi och dom”. 
Fördomar får fäste och går det tillräck-
ligt långt kan det uppstå rädsla. Då blir 
det svårt att kommunicera med varandra 
vilket leder till att möten och beslutspro-
cesser inte fungerar som de skulle kunna 
ha gjort. 

Genom att förstå att vi har något att 
lära av varandra och att vår egen kul-
tur inte är den bästa i alla sammanhang 
visar vi att vi har ödmjukhet och res-
pekt för varandra. På detta sätt undvi-
ker man korridorsnack om den andra 
kulturen och medarbetarna kan bli mer 
proaktiva. Vi bygger på detta sätt broar 

mellan kulturer och vi möts och kan be-
rika varandra.

Det är viktigt att erkänna, arbeta 
med och bygga på olikheter snarare än 
att strunta i dem. Genom att vara ny-
fiken och ställa frågor förstår vi att vi 
är olika. Det kan tyckas självklart och 
onödigt att lägga tid på, men det lönar 
sig i längden. 

Det som är spännande med det här är 
hur mycket du lär dig om din egen kul-
tur. Genom att möta nya kulturer får du 
också perspektiv på din egen. Saker och 
beteenden du upplever som självklara 
blir helt plötsligt ifrågasatta.

Det blir ju två, ibland flera olika län-
ders kulturer som tillsammans ska skapa 
en ny plattform för er alla att stå på och 
därför krävs det planering för att kunna 
ta vara på all den potential som redan 
finns.  

Det finns undersökningar som visar 
att multikulturella grupper presterar 
bättre om de inledningsvis ägnar sig åt 
att jobba med de olikheter som finns och 
utifrån det bestämma sig för hur de ska 
jobba tillsammans. Det kan handla om 
hur man informerar varandra i gruppen, 
hur man ska bete sig gentemot varandra, 
vilken tidsuppfattning som gäller eller 
vilket språk man ska jobba på.

I dag är hela världen spelplan för företagen. Detta har lett till att de i allt högre utsträckning 
kommer i kontakt med andra affärsbeteenden och nya kulturer. För att lyckas i internationella 
affärer är det därför viktigt att kunna hantera kulturskillnaderna. Globaliseringen har tagit fart 
och vi tvingas tänka i nya banor och fundera över hur vi bäst hanterar det som är annorlunda, 
skriver Margareta Neld, konsult och medgrundare till Managing Cultural Differences, som utbil-
dar chefer och medarbetare i att hantera kulturskillnader.

Viktigt för ledningen att 

HANTERA KULTUR      SKILLNADER 
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En fälla som man lätt hamnar i när 
man arbetar med människor från andra 
kulturer är att generalisera och använda 
stereotyper om dem. Hur lätt är det inte 
att dela in människor i olika fack och 
dessutom värdera dem utifrån sitt eget 
sätt att tänka? 

Nästa gång du möter någon från den 
andra kulturen uppträder personen på 
ett helt annat sätt än vad du hade för-
väntat dig. Därför är det viktigt att möta 
människor som individer. 

Kultur är en strategisk fråga
Det är lätt hänt att bara tänka på kul-
turskillnader i form av skillnader mellan 
olika länders kulturer. Men det är ett be-
gränsat synsätt. Man kan nämligen prata 
om kulturskillnader mellan till exempel 
män och kvinnor, säljare och marknads-
förare, huvudkontor och dotterbolag, 
ledningsgrupp och medarbetare. Alla 
dessa skillnader bygger på kulturella 

identiteter. Om vi därtill lägger natio-
nella, regionala eller religiösa skillnader 
blir det hela mycket mer komplext. Alla 
dessa kulturskillnader bör hanteras med 
eftertanke, och för att ta till vara på dem 
behöver vi en proaktiv företagspolitik, 
där utbildning kan vara ett inslag. 

Det innebär att vd:n och även den nya 
ledningen förstår och visar i handling att 
mångfald tillför värde till organisationen 
och till medarbetarna. Ledningen är fö-
rebilden som visar vägen. 

Ett arbetssätt presenteras i Utveck-
lingscirkeln (se figuren). Denna metod 
för att hantera kulturskillnader används 
för både ledare och medarbetare i orga-
nisationen:

1. Öka medvetenheten

När vi reser till andra länder upptäck-
er vi att människorna lever och beter 

sig annorlunda. Nyfiket börjar du ställa 
frågor till befolkningen, undrar kanske 
över helgdagstraditioner och matvanor. 
Du blir därmed mer medveten, och bör-
jar du dessutom förstå att ingen kultur 
är bättre än någon annan har du kom-
mit långt. Du är nu öppen för andra kul-
turers sätt att agera och respekterar ett 
annat sätt att tänka. När du blir förtro-
gen med människor från en annan kul-
tur har du kommit ännu längre. 

2. Lär känna din egen kultur 

utifrån

För att förstå andra kulturer måste vi 
börja med att förstå vår egen, vilket inte 
alltid är så lätt. Vi tycker att vårt sätt 
att tänka och handla är normalt och alla 
andras är konstigt. Därför är det viktigt 
att titta på sig själv, sitt land och sin or-
ganisation utifrån, som i en spegel. 

Om du ska börja med dig själv som 
individ, vem du är och vilka värdering-
ar du står för, så kan återkoppling från 
din omgivning vara ett bra verktyg att 
använda. Hur uppfattar andra dig? En 
extern coach kan hjälpa dig till ökad 
självinsikt.

Ett bra tips för att bättre förstå sitt 
eget lands kultur är att titta på filmer 
som gjorts om landet och läsa böcker av 
utländska författare. Vad tycker och tän-
ker andra om oss?

För att lära känna sin egen organisa-
tion utifrån sett, vilka värderingar, sys-
tem och principer som kännetecknar den 
egna organisationskulturen, är det bra 
att arbeta genomgripande med organi-
sationens värdegrunder, analysera med-
arbetarenkäter och kundenkäter. Det är 
också värdefullt att göra en genomgång 
av alla arbetsprocesser.

3. Lär känna andra kulturer 

inifrån

Det främsta verktyget för att lära känna 
andra kulturer inifrån är kommunika-
tion. Det betyder att vara nyfiken och 
öppen och att ställa frågor, men även 
att lyssna. Ställ följdfrågor om du inte 
riktigt förstår vad den andra personen 
säger. 

Många upplever att det är svårt att 
kommunicera i internationella miljöer. 
Tittar vi på förutsättningarna ser vi att 
det inte är så enkelt. I en företagskon-
cern med kontor i olika länder blir det-

Ta vara på kulturskillnaderna

4. Lär känna
    specifikt land

3. Lär känna andra
kulturer inifrån

2. Lär känna din egen
kultur utifrån

1. Öka medvetenheten

  

   TIPS PÅ HUR EN ORGANISATION KAN ARBETA:
 

  M Vd och ledningsgrupp presenterar ett mångfalds- eller kulturskillnadsprogram 
och bekräftar att personalchefen är huvudansvarig för att programmet kommer 
igång och kommuniceras. Att ta till vara på kulturskillnader framstår då som ett 
prioriterat arbetsområde. 

  M Vd bör söka i sitt inre vad hans/hennes och organisationens värderingar står för 
när det gäller mångfald och kulturskillnader. Det kan vd göra själv eller tillsam-
mans med personalchefen eller en utomstående konsult.  

  M När vd har definierat sina värderingar och satt dem på pränt bör han eller hon 
välja att förankra dessa värden i ledningsgruppen och vidare ut i organisationen.

  M Rekryterings- och ledarutvecklingsprocesser blir här mycket viktiga som ett led i 
att påverka attitydförändringar hos chefer och medarbetare i en organisation.

123 4 5 67890+�q we rtyuiop�asdfghjkl�zx-
cvbnm,

!�#�%&�()=Q WERTYUIOASDFG HJKLZXCVBNM;

ledarskap
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ta tydligt då medarbetare representerar 
olika landkulturer men samma företags-
kultur. 

Tänk dig att ditt modersmål är svens-
ka och att du talar med en medarbetare i 
Ungern med ungerska som modersmål. 
Hur många översättningar gör inte ni i 
era huvuden både vad gäller värderingar 
och språk? Pratar ni dessutom i telefon 
och skriver mejl försvinner över hälften 
av kommunikationen i kroppsspråket. 
Då blir det extra viktigt att försäkra sig 
om att kommunikationen blir tydlig och 
otvetydig. 

När du har kommit till steg 3 i ut-
vecklingscirkeln har du gjort 80 procent 
av resan för att lära dig hantera kultur-
skillnader. Det sista steget blir då na-
turligt.

MARGARETA NELD 
vd, Neld International 

Consulting AB 

Det finns kanske lika många kulturskillnader 
som det finns människor på jorden.”

4. Lär känna ett specifikt land

För att lära känna ett land är det bäst 
att resa dit. En sätt att tränga in i ett 
lands kultur är att studera språket. Lan-
dets historia, arkitektur, konst, sport, 
musik, litteratur och samhällskunskap 
är det också viktigt att ta del av. Ett an-
nat gott råd är att skaffa en rådgivare 
eller lokal coach, ett slags kulturguide. 
För att lyckas göra affärer med ett annat 
land måste du respektera landet och vara 
ärligt nyfiken. 

Ledningsgruppens stöd behövs
I en öppen organisation där medarbetar-
na lyssnar på varandra kan en dialog om 
hur kulturskillnader ska hanteras och tas 
till vara starta var som helst. Men för 

att en förändringsprocess ska få styrfart 
krävs ledningsgruppens stöd. Det finns 
kanske lika många kulturskillnader som 
det finns människor på jorden. Jag har 
i artikeln valt att koncentrera mig på 
nationella kulturskillnader inom före-
tagsvärlden och ett gott råd är att följa 
metoden som den beskrivs i utvecklings-
cirkeln.
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I åratal har läkemedelsindustrin sänt ut sina 

frontsoldater, läkemedelskonsulenterna, för att 

sälja ännu mer till ännu fler. Men när sjukvår-

den förändras mot högre produktivitetskrav och 

”personalized medicine” blir läkemedelsindustrins 

armémodell en återvändsgränd. I stället för 

”product push” av ”blockbusters” lig-

ger framtiden i att bistå sjukvården 

med nya personanpassade behand-

lingsprocesser som effektiviserar 

sjukvården. Forskningsresultat 

från Prosales Institute, här 

presenterad av forsknings-

ansvarige Mikael Klingvall 

och marknadsansvarige 

Henrik Göthberg, visar 

hur denna försälj-

ningsmodell bör se ut. 

försäljning
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Läkemedelskonsulenterna inom 
läkemedelsindustrin har haft en 
lång och framgångsrik relation 

med allmänläkarna och specialisterna. 
Försäljningen har faktiskt varit så fram-
gångsrik att läkemedelsföretagen i stor 
utsträckning fastnat både mentalt och 
organisatoriskt i den armémodell för för-
säljning som etablerats. 

Den etablerade modellen bygger på 
att ju fler förskrivare man träffar desto 
mer förskrivningar, och därför krävs det 
en armé av konsulenter. Men kunden och 
marknaden har förändrats. Själva förut-
sättningarna för läkemedelsföretagens 
affär har förändrats. Det handlar inte 
bara om att förskrivningar av läkeme-
del allt mer regleras och granskas från 
centralt håll – den utvecklingen är sna-
rast ett symptom på det underliggande 
problemet att läkemedelsföretagens af-
färsmodell inte svarar mot den moderna 
sjukvårdens behov och utmaningar. 

En helt ny spelplan
Två exempel på befintliga samhällsfe-
nomen som driver hela den moderna 
sjukvården (och därmed läkemedelsin-
dustrins framtida affärsmodell) är dels 
vad man kan kalla det postindustriella 
dilemmat och dels vad som på engel-
ska går under beteckningen ”persona-
lized medicine”, individuellt anpassade 
läkemedel. Det postindustriella dilem-
mat (även kallat ”Baumol’s cost disease”) 
handlar om att tjänsteproduktion inte 
kan automatiseras på samma sätt som 

varuproduktion. Trots detta är kraven 
på ökad produktivitet lika höga. Följ-
den är att tjänster blir allt dyrare och 
att tjänsteleverantörer måste producera 
mer på samma tid. Enkelt uttryckt ökar 
pressen på de anställda inom sjukvården 
kontinuerligt. 

Det andra fenomenet bygger på det 
faktum att olika preparat är olika verk-
samma (eller har olika verkan) hos olika 
personer beroende på skillnader i deras 
gen-, protein- och metabolismprofiler. 
Trenden är att de tekniska möjligheterna 
för personalized medicine blir bättre, och 
att sjukvårdstagarnas krav på det ökar. 
Tillsammans skapar dessa två trender en 
helt ny spelplan för läkemedelskonsulen-
terna och för läkemedelsföretagen. 

I Pi 4/09 gavs en ingående beskriv-
ning av hur Bristol-Meyers Squibb (BMS) 
inlett en resa där de lämnar blockbusters 
och den etablerade armémodellen bak-
om sig. Men BMS är inte ensamt – hela 
branschen är i färd med att göra samma 
resa. Den etablerade modellen med pro-
duct push av blockbusters är i princip 
döende. Och ju mer personspecifik vår-
den blir, desto fler företag kommer att 
behöva anamma BMS:s strategi med ett 
pärlband av nischprodukter. 

Carl Borrebaeck, professor i immun-
teknologi vid Lunds universitet, säger i 
artikeln ”Rätt medicin till rätt person” 
i Forskning & Medicin 2/2009 att ”… 
om det går att få ett väldigt bra resultat 
hos ett mindre antal patienter, så blir det 
läkemedlet svårt att konkurrera ut”. Ju 
fler sådana pärlor, desto bättre för både 
läkemedelsföretag och sjukvård. 

Haken med den nya spelplanen är att 
sjukvården inte har möjlighet att på egen 
hand utveckla den personanpassade vår-
den. Sjukvården har i dag inga resurser 
att på egen hand utveckla infrastruktu-
ren för den och att dessutom lära sig an-
vända den på rätt sätt. För att även fort-
sättningsvis få förskrivningar på läkeme-
del (eller efterfrågan på andra produkter), 
måste läkemedelsindustrin anamma en 
relativt komplex affär som handlar om 
rådgivning och problemlösning. 

Sjukvården måste bland annat ha 
hjälp att hantera vilka patienter som får 
bäst resultat av vilken behandling och 
med vilken produkt. Sjukvården är inte 

LäkemedelskonsulentensLäkemedelskonsulentensLäkemedelskonsulentens

DÖD OCH DÖD OCH DÖD OCH 
ÅTERUPPSTÅNDELSEÅTERUPPSTÅNDELSEÅTERUPPSTÅNDELSE
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betjänt av läkemedelskonsulenter som 
tigger förskrivningar. Konsulenterna 
måste kunna bidra till att öka träffsäker-
heten och tryggheten i behandlingarna. 
Samtidigt måste de också kunna minska 
kostnader i både tid och pengar på den 
enskilda avdelningen. Att identifiera när, 
hur och för vem en produkt har ett de-
monstrativt värde är själva grunden i att 
skapa nya nischer för förskrivningar.

Grundläggande försäljningslogik
Product push av blockbusters är en en-
kel affär och kräver en helt annan logik 
i försäljningen än komplexa affärer präg-
lade av rådgivning och problemlösning 
som exempelvis komplicerade upphand-
lingar. Prosales Institute har åtta års stu-
dier och undersökningar med över 6 000 
säljare och 400 läkemedelskonsulenter i 

ryggen. Vi kan nu slå fast att det finns 
en övergripande regel som betingar all 
försäljning och som ger upphov till tre 
grundläggande säljlogiker (figur 1): 

”För varje affär är det kundens upplevelse 
av risk och värde i affären som betingar för-
säljningens komplexitet och logik.”

Att utgå ifrån kunden och kundens 
upplevelse av affären är ett perspektiv 
som är nödvändigt för förståelsen av 
försäljningens grundläggande logiker. I 
läkemedelsindustrin är det sjukvårdens 
bedömning av risk och värde som är helt 
avgörande. Ju mer riskabel och allvarlig 
en affär är, enligt sjukvårdens bedöm-
ning, desto mer komplex är den.

Armémodellens product push är för-
säljning som handlar om att sälja stora 
volymer av enkla tjänster och standar-
diserade produkter som löser generiska 

problem eller tillfredsställer universella 
behov. Varje möte mellan läkemedels-
konsulent och förskrivare är en enkel och 
begränsad affär, både sett till konsulen-
tens arbetsinsats och förhandlingsutrym-
me. Product push påverkar heller inte 
sjukvårdens verksamhet i någon nämn-
värd omfattning. Detta är traditionell 
försäljning. 

Komplexa affärer är affärer där sjuk-
vårdens upplevelse av både risk och värde 
är påtaglig. Ett exempel är att införa ett 
nytt journalsystem inom sjukvården. En 
sådan insats påverkar hela verksamhe-
ten. När affären griper in i sjukvårdens 
operativa verksamhet och affärsutveck-
ling blir den automatiskt komplex. Ju 
mer specifika problemen och lösningar-
na är för sjukvården, desto allvarligare 
blir hela affären, eftersom köpbeslutet 
får långtgående konsekvenser för sjuk-
vårdens framtida verksamhet. Detta är 
komplex försäljning.

När affärerna blir väldigt komplexa, 
som vid en läkemedelsupphandling eller 
en förhandling med läkemedelskommit-
téer, mäktar inte en ensam säljare med. 
Säljarbetet måste då distribueras på flera 
personer, och då blir lagarbetets organi-
sering omedelbart den viktigaste fram-

gångsfaktorn. Detta är distribuerad för-
säljning. 

Det säljande företaget måste givetvis 
lyckas med anpassningen till sjukvår-
dens problem och behov. Men när af-
färsprocessen är ett lagarbete så är det 
frågor om arbetsdelning, ledning och 
gruppdynamik som blir dominerande. 
Att förskrivningar av läkemedel är hårt 
reglerade lyfter komplexiteten i läkeme-
delsförsäljningen till den distribuerade 
försäljningens nivå. 

Det är inte ett enmansjobb att få ett 
läkemedel godkänt och listat. 

Logiker och framgångsfaktorer
De framgångsfaktorer och de samband 
som illustreras i figur 1 vilar som sagt 
på en stadig empirisk grund. En enkel 

Figur 1. När komplexiteten i affärerna ökar blir också säljcyklerna längre och kraven på 
kundanpassning högre. Själva logiken i försäljningen förändras. Betydelsen av ”drive” mins-
kar, medan betydelsen av konsultativa förmågor ökar. När affärerna blir mer komplexa än 
vad en enskild säljare klarar, måste säljarbetet distribueras på flera individer.

Framgångsfaktorer och försäljningslogiker

    Ju mer personspecifik vården blir, desto fler     Ju mer personspecifik vården blir, desto fler     Ju mer personspecifik vården blir, desto fler 
företag kommer att behöva anamma BMS:s strategi företag kommer att behöva anamma BMS:s strategi företag kommer att behöva anamma BMS:s strategi 
med ett pärlband av nisch-produkter.”med ett pärlband av nisch-produkter.”med ett pärlband av nisch-produkter.”

försäljning
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översikt av de olika säljlogikernas kän-
netecken återfinns i figur 2. 

I traditionell försäljning, med sina 
mer eller mindre enkla affärer, är det 
mängden affärer som utgör framgångs-
kriteriet för en säljare. Framgångsfaktorn 
är därför säljarens ”drive” – tävlingsin-
stinkt, entusiasm och uthållighet. 

I komplex försäljning, där varje affär 
utgör en stor verksamhetsrisk för både 
kunden och säljaren, är det viktigt att 
prioritera rätt affär. Framgångsfaktorn är 
därför säljarens konsultativa förmåga – 
förmågan att bygga relationer, att förstå 
kunden och identifiera dennes problem 
och behov och att snickra ihop värdeska-
pande lösningar. 

I distribuerad försäljning, där kom-
plexiteten i varje affär är så stor att det 
krävs specialister och spetskompetens, är 
lagarbetet den helt avgörande dimensi-
onen. Framgångsfaktorn är därför sälj-
organisationens förmåga att organisera, 
rollbesätta och leda detta lagarbete. 

Armémodell vs.                              
förskrivningsnischer
Den etablerade modellen omfattar som 
sagt en armé av läkemedelskonsulenter 
som försöker övertyga så många allmän-
läkare och specialister som möjligt om 
förträffligheten med just deras blockbus-
ters gentemot konkurrenternas snarlika 
produkter. Logiken följer den traditio-
nella försäljningens. 

Problemet är att denna försäljnings-
modell inte längre är meningsfull för 
sjukvården. Tiden för att prata med kon-
sulenterna är en bristvara. För att även 
fortsättningsvis få access till förskrivarna 
måste konsulenten ta en ny roll. Den nya 
rollen är att som rådgivare och konsult 
lösa problem – uppgiften är att öka ef-
fektiviteten och minska kostnaderna för 

sjukvården i alla sammanhang där kon-
sulentens produkter förekommer. 

Genom att utveckla nya behandlings-
processer för sjukvården för specifika pa-
tientgrupper kan konsulenten mejsla ut 
nya nischer för förskrivningar. I dessa ni-
scher är konsulentens läkemedel svåra att 
konkurrera ut. De rådgivande och kon-
sultativa insatserna ska alltså skapa nya 
och effektiva förskrivningsnischer med 
ett demonstrativt värde för sjukvården. 

Detta är komplex försäljning och ut-
gör en stor del av konsulenternas fram-
tida ansvar. Konsulentens nya uppgifter 
är att analysera förskrivarens och avdel-
ningens unika situation. Analysen ska 
identifiera inte bara deras behov och pro-
blem utan också vilka konsekvenser oli-
ka föreslagna lösningar får. Affärs- och 
verksamhetsutveckling, med andra ord.

Läkemedelskonsulentens insatser ut-
gör dock bara den reaktiva och operativa 
sidan av försäljningen – effektiv hante-
ring av befintliga avtal och spelregler. I 
och med att förskrivningarna av listade 
läkemedel regleras och granskas så har 
försäljningen också en annan sida (fi-
gur 3). 

Det proaktiva och strategiska försälj-
ningsarbetet handlar om att driva de 
stora utvecklingsfrågorna. Syftet är att 
påverka själva kriterierna, spelreglerna 
och förutsättningarna för verksamheten. 
Därigenom läggs grunden för de fram-
tida affärerna. Logiken är den distribu-
erade försäljningens. 

Lite förenklat utgör den proaktiva, stra-
tegiska försäljningen allt arbete som görs 
innan ett avtal sluts eller en upphandling 
genomförs. Den reaktiva, operativa för-
säljningen är det arbete som tar vid efter 
det att upphandling eller avtal är klart.

Långsiktig samordning
Den centraliserade regleringen och 
granskningen av förskrivningar kräver 
alltså en proaktiv, strategisk och distri-
buerad försäljning av läkemedelsföreta-
gen. För att överhuvudtaget nå framgång 
i sin distribuerade försäljning, måste de 
därför vara bra på att bedriva och sam-
ordna långsiktiga säljprocesser på tre 
områden, nämligen: 

Att vinna läkemedelskommittéernas 1. 
förtroende.

Att få tillgång till nyckelpersoner och 2. 
opinionsbildare.

Att få möjlighet att påverka kriteri-3. 
erna för upphandlingar.

Här har läkemedelsföretagen pro-
blem. De gör förvisso åthävor på dessa 
områden redan i dag, men enligt vår er-
farenhet så har de inte förstått den dist-
ribuerade försäljningens logik – vad som 
är viktigt, vem som gör vad och hur ar-
betet ska orkestreras – och är därmed in-
effektiva. Key account managers, market 
access-avdelningar, FoU-avdelningar och 
de medicinska experterna agerar alldeles 
för okoordinerat, till synes utan att förstå 
att det är försäljning det handlar om. 

Ett tydligt exempel på detta är att 
upphandlingar snarast ses som en ad-
ministrativ syssla. I stället borde sälj-
cheferna vara proaktivt engagerade i 
ett mycket tidigare skede för att kunna 
påverka kriterierna för upphandlingen. 
Att sätta ihop ”cross-functional teams” 
är bra. Men teamet kommer inte kunna 
göra ett bra jobb om det inte finns någon 
förståelse för vare sig affärens eller för-
säljningens logik och förutsättningar. 

Traditionell Komplex Distribuerad
Rekrytera Vinnarskallar Nytänkare Specialister & lagledare
Utveckla Avslutstekniker Konsultförmåga Lagarbete
Uppmuntra Entusiasm Egna initiativ Mångfald
Belöna Produktivitet Kundnöjdhet Projektlönsamhet
Ledarskap Strukturer och verktyg Befogenheter och ansvar Rätt person, rätt plats
Chef Instruktör Coach Dirigent
Utmaning Uthålligheten Välja rätt affär Kreativiteten

De tre säljlogikernas kännetecken

Figur 2. Tabellen sammanfattar skillnader mellan de tre säljlogikerna för sju centrala organisatoriska faktorer.

försäljning
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Påverkansmöjligheter över tid

Figur 3. Läkemedelsföretagen 
kan påverka spelregler, agendor 
och kriterier för sin verksamhet 
endast om de driver ett samord-
nat säljarbete redan på ett tidigt 
stadium i sjukvårdsaktörernas 
beslutsprocesser.

Framgång inom den distribuerade för-
säljningen i läkemedelsbranschen hand-
lar om att orkestrera säljprocesser. I dessa 
säljprocesser måste roller och ansvar för-
delas på individer med olika kompeten-
ser. Dessa individer ska arbeta proaktivt 
och parallellt med legitimitetsfrågor, 
medicinsk expertis, upphandlingskrite-
rier och sjukvårdens spelregler. 

Samtidigt måste de identifiera och 
förhandla med nyckelpersoner och opi-
nionsbildare. Detta ska ske utan att man 
tappar kontakten med förskrivande lä-
kare och specialister. Den distribuerade 
försäljningen kräver dirigenter, och för 
att vara framgångsrikt i sin distribuerade 
försäljning måste ett läkemedelsföretag 
ha dirigenter som:

Kan orkestrera ett kreativt lagarbete.1. 

Förstår att det är försäljning det hand-2. 
lar om och att försäljning i komplexa 
affärer handlar om verksamhetsut-
veckling.

Kan samordna och balansera den 3. 
proaktiva, strategiska försäljningen 
med den reaktiva och operativa för-
säljningen.

Lös problemen med läkemedel
Sjukvården behöver som sagt hjälp att 
förstå och anamma personalized medi-
cine. Behoven rör såväl fenomenets medi-
cinska innehåll och tekniken för det som 
den organisatoriska infrastruktur som 
krävs. Traditionella konsultbegrepp 

som ”user adoption” och ”change mana-
gement” kommer därför bli en viktig del 
av läkemedelsindustrin. 

Samtidigt är sjukvården inte den-
samma överallt. Förutsättningarna kan 
se helt annorlunda ut från ett terapiom-
råde till ett annat, från en region till en 
annan. Detsamma gäller läkemedelsfö-
retagen. Vissa företag har redan kommit 
en bra bit i den utveckling vi förordat, 
medan andra är kvar i startblocken. 

Den generella modell som läkeme-
delsföretagen behöver anamma handlar 
alltså om att hjälpa sjukvården matcha 
rätt patientgrupper med rätt preparat 
och med rätt procedurer. Varje lyckad 
matchning ökar tryggheten och effekti-
viteten i sjukvården. Sjukvårdens kost-
nader minskar och läkemedelsföretaget 
etablerar en förskrivningsnisch där det 
är överlägset, eftersom sjukvården har 
verklig anledning att förskriva just de-
ras preparat. 

Läkemedelsföretagen står därför inför 
tre utmaningar. 

Den första är förflyttningen från ar-1. 
mémodellens traditionella försäljning 
till den komplexa försäljning som den 
verksamhetsutvecklande läkemedels-
konsulten ägnar sig åt. De två logi-
kerna kräver helt olika typer av säljare 
och olika typer av säljstrategier. 

Den andra utmaningen är att samord-2. 
na och förankra de ansatser som görs 
inom den distribuerade försäljningen. 
Allt arbete som handlar om att påver-

ka de spelregler, agendor och kriterier 
som styr läkemedelsföretagens förhål-
lande till sjukvården är försäljning. 
De som utför arbetet måste förstå att 
de arbetar med försäljning.

Den tredje utmaningen är att anpassa 3. 
den nya försäljningsmodellen efter de 
förutsättningar som gäller för ett spe-
cifikt terapiområde i en specifik regi-
on. Onkologin i Västra Götaland har 
inte samma (typer av) problem och 
behov som tandvården i Norrland. 

Läkemedel säljs bäst i termer av pro-
blemlösning och inte i termer av en pro-
dukt. Men det är viktigt att hålla reda 
på vems problem man löser och vilket 
problem man egentligen löser. Läkeme-
delskonsulenten är död! Länge leve läke-
medelskonsulten!

     Konsulenterna      Konsulenterna      Konsulenterna 
måste kunna bidra till måste kunna bidra till måste kunna bidra till 
att öka träffsäkerheten att öka träffsäkerheten att öka träffsäkerheten 
och tryggheten i och tryggheten i och tryggheten i 
behandlingarna.”behandlingarna.”behandlingarna.”
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6

Ett av de modeord som surrat oftast 
i Pharma Industry under det här året 
är ”sociala medier”, hur individer 
möts, diskuterar och påverkar varan-
dra i sociala nätverk som Facebook, 
Twitter och många andra. Men, vad 
händer sedan då – är sociala medier 
bara ett nytt sätt att umgås, eller 
kan de verkligen driva era affärer? 

Svaret är att javisst, sociala medi-
er går att använda, skriver mark-
nadsstrategen Per Hedlund, bara 
man hanterar dem på samma sätt 
som i all annan affärs- och mark-
nadsplanering.

Vilken typ av företag är ni? Är 
ni kvar i första fasen där ni be-
traktar skeendet från utsidan 

och konstaterar att ”det här med sociala 
medier kommer att blåsa över”. 

Eller är ni kanske i nästa fas där ni 
deltar aktivt och följer det som sägs och 
skrivs om er, och kanske även experi-
menterar med de nya kommunikations-
kanalerna? 

Eller är det till och med så att ni kom-
mit ytterligare ett steg och värderar och 
utvärderar sociala medier som vilken an-

nan marknadsaktivitet som helst – med 
tydliga mål och med ett affärsmässigt 
och ekonomisk värde av insatserna?

Det är ingen riskfylld gissning att på-
stå att de allra flesta av er befinner er i 
någon av de två första faserna. Den här 
artikeln ska hjälpa till att ge tankar och 
idéer för hur sociala medier kan användas 
och värderas ur ett strikt affärsmässigt 
perspektiv.
Hjälp, ska vi prata med 

patienterna? Det kan finnas många 
skäl till att ett företag inte kommit läng-

Sociala 
medier 
– och sedan då?

marknadsföring
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re i utnyttjandet och värderingen av so-
ciala medier. Ett hinder jag ofta stöter på 
är att företagen inte vill ”prata” med sina 
kunder i de sociala nätverken. ”Hjälp, 
tänk om patienterna börjar prata med 
oss…” är en inte ovanlig inställning 
inom läkemedelsbranschen, som tradi-
tionellt är insnärjd i faktiska eller inbil-
lade regelverk. 

Den som inte kommer loss från det 
synsättet kommer att bli kvar i den för-
sta fasen för alltid, och får finna sig i att 
bli frånåkt. 

Kul experiment eller affärsmässiga re-
sultat? Sociala medier är enkla att mäta. 
Det svåra är att se vad det innebär i af-
färsnytta och resultat på sista raden. 

Att mäta antal besökare på en webb-
plats, antal omnämnanden i bloggar el-
ler andra typer av kontakter är inte me-
ningsfullt i sig – de värden ni får fram 
kan i regel inte översättas direkt till af-
färsresultat. Och vilken marknadsdirek-
tör skulle vilja satsa en stor del av sin 
budget på något som inte går att visa ger 
avkastning i kronor och ören?

Att bedöma avkastningen utifrån in-
vesteringen i sociala medier kräver alltså 
lite mer eftertanke, för att lyfta det från 
kul experiment till affärsmässiga resul-
tat.

Går det, eller går det inte?
ROI, return on investment, det vill säga 
avkastningen från en investering, mäts 
enkelt uttryckt som avkastning divide-
rad med investering.
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Det finns några olika synsätt på ROI 
för sociala medier. En grupp anser att 
sociala medier är ett så nytt fenomen att 
det inte går att mäta avkastningen ef-
tersom de affärsdrivande faktorerna inte 
kunnat definieras ännu. Det ger sig nog 
med tiden, men just i dag vet vi inte 
hur sociala medier ska värderas, anser 
de. Den här gruppen sitter alltså stilla i 
båten och hoppas att svaren ska komma 
seglande. Någon gång i framtiden.

Andra anser att sociala medier visst 
går att mäta på ett affärsmässigt sätt. 
Den som ska investera måste kunna 
förvänta sig en avkastning – och varför 
skulle sociala medier skilja sig från alla 
andra kontaktsätt där vi kan mäta af-
färsmässiga resultat?

Ett antal analyser och undersökning-
ar världen över pekar mot att det senare 
synsättet verkligen fungerar. Forrester 

Research har exempelvis studerat hur 
bloggande kan stötta affärsmålen och 
beskrivit hur resultat, kostnad och risk 
kan värderas utifrån hur väl aktiviteterna 
stämmer med affärsmålen.

Och nyckeln är just kopplingen till 
affärsmålen. Marknadsförare och evang-
elister inom sociala medier kan ibland 
sväva iväg i en diskussion med mycket 
hajp, men med tyvärr oftast dålig kopp-
ling till affärsverksamheten. Det är lätt 
att förledas tro att löften som ”Vi ökar 
trafiken till vår webbplats…”, ”Vi vi-
sar att vi är en del av det sociala nät-
verket…”, ”Vi utvecklar bilden av vårt 
varumärke…” eller ”Vi kommer i kon-
takt med intressanta opinionsbildare…” 
är rätt underlag för investeringsbeslut. 
Inte så många företagsledningar köper 
dock, och ska inte köpa, den typen av 
argument för större investeringar i so-
ciala medier.

Vrid i stället ovanstående luftiga löf-
ten till affärsmässigt intressanta argu-
ment: ”Vi har målet att skapa 2 000 nya 
leads  …”, ”Vi bygger kännedom på nya 
marknader…”, eller ”Vi förbättrar vår 
kundsupport…”, det vill säga målsätt-
ningar som har ett affärs- och resultat-
mässigt värde, även på resultaträkning-
ens sista rad.

För att skapa 2 000 nya leads (en lead 
är en potentiell kund) lär vi behöva vid-
ta ett antal åtgärder. Ökad trafik till en 
webbplats och större närvaro i sociala 
medier kan vara exempel på åtgärder 
som hjälper till att generera leads. 

Men uppgiften är större och svårare än 
så: För att nå ett affärsmål måste vi lik-
rikta och fokusera ett antal resurser och 
aktiviteter, testa nya kreativa lösningar 
över tiden, jämföra med tidigare resultat 
och andra kontaktvägar, finjustera eller 
prova nytt och så vidare i ett evigt krets-
lopp. Först då vet vi vilka aktiviteter som 
verkligen driver resultaten och genererar 

värde – och vilka som bara understödjer 
de affärsdrivande processerna.

Rädsla för oskrivna regler
Läkemedelbranschen arbetar traditio-
nellt under stort hysch-hysch och med 
stängda dörrar och fönster mot sin om-
värld. Sociala medier speglar ett helt an-
nat, och öppet, synsätt där diskussioner 
böljar och åsikter studsar mellan patien-
ter och läkare på ett sätt som inget lä-
kemedelsbolag kan styra eller råda över. 
Det kräver ett nytt regelverk för hur lä-
kemedelsföretag får kommunicera. 

Tills dess regelverket är på plats (om 
det hinner fram innan utvecklingen re-
dan gått vidare till nya kanaler) innebär 
deltagande i sociala medier en viss risk 
för ett läkemedelsbolag – det vill säga 
risken att bryta mot ännu oskrivna reg-
ler och lagar. Den risken måste förstås 
värderas på ett affärsmässigt sätt, precis 
på samma sätt som andra risker i verk-
samheten bedöms.

Ett av sätten att mäta ROI för soci-
ala medier är att översätta resultaten av 
närvaron inom sociala medier till kända 
parametrar från traditionell marknadsfö-
ring. Låt mig ta ett par exempel:

Anta att 50 patienter kommenterar 
er nya läkemedelsförpackning i blog-
gar. Ni får alltså in 50, förhoppnings-
vis relevanta, kommentarer om er pro-
dukt, som kanske också diskuteras vi-
dare i nätverken. Ett annat sätt att få in 
de synpunkterna hade kunnat vara med 
fokusgrupper. Kostnaden för fokusgrup-
per kan anges exakt och här kan vi alltså 
göra en direkt översättning och få ett 
värde på vår närvaro på nätet.

Eller anta att ni med hjälp av sociala 
medier kan sänka era kostnader för råd-
givning eller hantering av frågor via e-
post eller telefon. Här handlar det alltså 
om att sänka en kostnad ni har i dag – 
och resultatet är en positiv ROI.

    Ett av sätten att mäta ROI för 
sociala medier är att översätta 
resultaten av närvaron inom soci-
ala medier till kända parametrar 
från traditionell marknadsföring.”
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Se sociala medier som något så enkelt 
som en mötesplats mellan er och indi-
viderna på er marknad. Vad kostar en 
traditionell kontakt via direktreklam, på 
en mässa eller vid ett säljbesök? Ni har 
säkert siffror på allt detta, som gör att 
det går att göra en relevant värdering 
av avkastningen från sociala medier, el-
ler hur?

Det här är alltså ett sätt att beräkna 
avkastningen i förhållande till investe-
ringen för satsningar på sociala medier 
– att helt enkelt se vad det skulle kosta 
att nå samma resultat med traditionella, 
och väl dokumenterade, metoder.

En annan metod för att få korrekta 
beslutsunderlag för investeringar kan 
självklart också vara att genom inter-
vjuer i målgruppen bedöma hur sociala 
medier fungerar, jämfört med andra kon-
taktkanaler för att nå uppsatta mål. 

”Hur fick du information om oss?”, 
”Tog du vidare kontakt?”, ”Köpte du?”, 
”Har du rekommenderat oss till en vän 
eller kollega?” är exempel på frågor som 
hjälper oss att bedöma det faktiska age-

randet i målgruppen – och gör att vi kan 
jämföra olika mediers effektivitet gente-
mot varandra.
Det finns verktyg
För att förankra de sociala medierna i en 
affärsmässig verklighet krävs alltså ett 
strikt resultatbaserat synsätt. Det kräver 
hårt, samordnat, långsiktigt och fokuse-
rat arbete.

Ett hjälpmedel, som jag gärna vill tip-
sa om, är ett kalkylblad, en kalkylator 
för ROI inom sociala medier, som Dag 
Holmboe utvecklat. Du laddar ner kal-
kylatorn på http://dag1.mine.nu:8888/
blog/roi.php.

Ett sådant relativt enkelt hjälpmedel 
kan kanske vara ett verktyg som hjälper 
dig att utveckla möjligheterna med so-
ciala medier – och som självklart även 
kan hjälpa dig att utvärdera och jämföra 
med traditionella vägar som annonser, 
direktreklam, mässor eller besök. 

Det finns dock tyvärr inga patentlös-
ningar. 

Som i alla verksamheter måste allt 
bygga på att ni har en tydlig bild av 

grundfrågorna: ”Vilken är vår mark-
nad och vilka är målgrupperna?”, ”Vil-
ka beslutskriterier har målgrupperna?”, 
”Vilka kontaktvägar föredrar målgrup-
perna?”, ”Vilka affärs- och marknadsmål 
har vi?”, ”Vilka strategier väljer vi för att 
nå målen?”. 

Känner du igen frågorna? Javisst, det 
är samma frågeställningar som i all af-
färs- och marknadsplanering. För varför 
skulle de sociala medierna skilja sig från 
den verkligheten?

PER HEDLUND
marknadsstrateg, 

HCO Hedlund & Co AB

Läs mer
www.forrester.com/Research/Document/
Excerpt/0,7211,41064,00.html www.
forrester.com/Research/Document/
Excerpt/0,7211,41066,00.html
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Nya läkemedel på marknaden

Utan spaning      ingen aning
”Horizon scanning” är ett begrepp som 
lånats från den engelska sjukvården – en 
framtidsspaning för att identifiera nya 
läkemedel eller nya indikationer för redan 
godkända läkemedel och att bedöma kon-
sekvenserna för sjukvården i god tid före 
godkännande. Specialläkemedelsprojektet i 
Stockholms läns landsting använder horizon 
scanning som en av flera komponenter för 
att förbättra introduktionen av nya läke-
medel, skriver apotekare Marie E Persson, 
apotekare Björn Wettermark och docent 
Nils Wilking, som alla tre är verksamma i 
specialläkemedelsprojektet.

hälsoekonomi
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Att aktivt följa läkemedelsut-
vecklingen och veta vilka nya 
läkemedel som är på väg ut på 

marknaden är något som läkemedels-
industrin gjort länge. Motsvarande be-
redskap har tidigare saknats hos lands-
tingen, som vanligen börjat följa utveck-
lingen först i och med försäljningsgod-
kännandet. Utvecklingen under senare 
år har dock ändrat på förhållandena och 
landstingen är i stort behov av data för 
att bättre kunna budgetera för kom-
mande kostnadsförändringar samt an-
passa fortbildningsbehov och vårdorga-
nisation. 

Det har också uppstått ett ökat behov 
av att kunna följa användningen av nya 
och i många fall dyra läkemedel inom 
specialiserad vård, eftersom generikare-
formen medfört att de läkemedel som 
genererar störst kostnader i landstingen 
inte längre är de som omfattas av läke-
medelskommittéernas rekommendatio-
ner. En sådan uppföljning och budget-
planering behöver läggas upp i god tid 
för att finnas på plats när läkemedlet 
börjar säljas.

Med denna bakgrund startade Stock-
holms läns landsting (SLL) specialläke-
medelsprojektet i januari 2007. SLL är 
dock inte ensamt om att ha dessa behov. 
Många landsting har utvecklat sina egna 
modeller, men det har saknats ett samlat 
grepp och ett gemensamt synsätt på hur 
dessa frågor ska beredas och behandlas. 
Det finns sedan tidigare en samverkan 
mellan SLL, Västra Götalandsregionen 
(VGR), region Skåne och region Öster-
götland i läkemedelsfrågor – den så kal-
lade fyrlänsgruppen. 

Under 2007 började vi inom ramen 
för detta samarbete diskutera hur vi kun-
de undvika dubbelarbete kring horizon 

Utan spaning      ingen aning

Identifi ering

Filtrering 1

Filtrering 2

Bedömning

scanning och introduktion av nya läke-
medel. Detta arbete har fortsatt och nu 
har även kontakter knutits med berörda 
myndigheter och SKL:s arbetsgrupp för 
nya läkemedel, NLT (Nya läkemedels-
terapier).

Spana på framtiden
Specialläkemedelsprojektet består av 
flera olika komponenter som alla syftar 
till att förbättra introduktionen av nya 
läkemedel i SLL(1). En viktig del var att 
sätta upp en egen process för ”horizon 
scanning”, eller framtidsspaning. Hori-
zon scanning innebär att identifiera nya 
läkemedel eller nya indikationer för re-
dan godkända läkemedel och att bedö-
ma konsekvenserna för sjukvården om 
läkemedlet eller indikationen blir god-
känd.

Specialläkemedelsprojektet i SLL fick 
i uppdrag att finna en modell för att sex 
månader före ett läkemedels godkännan-
de ta fram en första värdering. Vi valde 
att närmare studera den modell som til-
lämpas vid National Horizon Scanning 
Centre (NHSC) i Birmingham, England. 
NHSC är knutna till universitetet, men 
finansieras av National Health Service 
(NHS) och deras största avnämare är 
NICE. 

Centrets modell består av en inledan-
de identifiering av läkemedel som befin-
ner sig under klinisk prövning, följt av 
filtrering, prioritering och bedömning 
(se figur 1). Dessa beskrivs mer i detalj 
nedan.
De viktigaste källorna för att identifiera 
läkemedel under klinisk prövning i sen 
fas är:
•  Lokala experter med anknytning till 

Läksak och dess expertgrupper.
•   Läkemedelsföretagen.
•  Skrivna källor som är allmänt till-

gängliga via internet.
Informationen från alla källorna spa-

ras för tillfället i Excelark men ska läggas 
över i en databas som är under utveck-
ling. Samtidigt med dokumentation av 
fyndet noteras även uppskattad tidpunkt 
för försäljningstillstånd. Databasen kom-
mer att vara tillgänglig för fyrlänsgrup-
pen och i en förlängning alla landsting 
genom NLT-samverkan.

Källor tillgängliga via webben
De olika källorna bidrar med olika ty-
per av information om själva läkemedlet 
och dess plats i terapin, men även med 
information om tidslinjen, vilket är av 
stor vikt. Informationen som kommer 
från NHSC blir tillgänglig publikt via 
internet cirka ett och ett halvt till två år 

Figur 1
Processen för horizon scanning

Figur 1. Vår process för framtidsspaning 
bygger på den modell som tillämpas 
av National Horizon Scanning Centre i 
Birmingham.
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innan förväntad marknadsföring i Eng-
land. När National Prescribing Centre 
(NPC) i Liverpool, som också är en del av 
den offentliga sjukvårdsorganisationen i 
England, publicerar pipelineinformation 
kommer den cirka sex månader innan 
förväntat godkännande. 

Den europeiska läkemedelsmyndig-
heten EMEA publicerar sina utlåtan-
den cirka tre månader innan EU-kom-
missionen fattar beslut om försäljnings-
tillstånd. Ska ett nytt läkemedel kunna 
subventioneras vid receptförskrivning 
får man även räkna in TLV:s handlägg-
ningstid på tre till sex månader.

När USA är förstaland för ett nytt lä-
kemedel kan den amerikanska läkeme-
delsmyndigheten FDA:s beslut komma 
ett halvår före Europa. För att fånga lä-
kemedel och indikationer som inte föl-
jer den centrala proceduren följer vi även 
de beslut som tas av Läkemedelsverket 
i Sverige. 

Informationen på ClinicalTrials.gov 
och pipelineinformationen på läkeme-
delsföretagens webbplatser används för 
att mer specifikt analysera läget för en-
staka läkemedel eller indikationer.

Informationen från de källor som är 
tillgängliga via internet skannas månat-
ligen och ger en bas för pipelinespaning-
en. För att få kött på benen behövs även 
information från industrin och experter-
nas kunskap och bedömningar.

Läkemedelsföretagen har en unik 
kunskap kring läget i den kliniska ut-
vecklingen av de egna nya läkemedlen 
eller indikationerna både resultatmäs-
sigt och tidsmässigt. De kontakter vi 
haft hittills i form av pipelinemöten och 
informella förfrågningar kring enstaka 
läkemedel har fungerat bra och varit 
mycket givande. 

Framöver kommer Läkemedelsenhe-
ten i Västra Götalandsregionen att ta 
hand om merparten av de årliga pipeli-
nemötena eftersom de sedan tidigare har 
utvecklat en form för detta.

Vi anser att en avgörande framgångs-
faktor är medverkan av landstingens kli-
niska experter. De ger oss en möjlighet 
att kunna bedöma tyngden i pipelinein-
formationen, vilka patientgrupper som 
kan bli aktuella för behandling och vil-
ken plats i terapin de nya läkemedlen 
kan förväntas få.

Pipelineinformationen sållas
Enligt förebild från NHSC samlar vi 
informationen från olika källor systema-
tiskt men för att bli hanterbart behöver 
denna bruttolista fokuseras till de vik-
tigaste fynden. Detta görs fyra gånger 
per år i två steg där bruttolistan stäms 
av mot uppsatta kriterier.

Kriterierna är en anpassning av 
NHSC:s kriterier och går ut på att iden-

tifiera nya läkemedel eller indikationer 
som kan få konsekvenser för sjukvården 
ur olika aspekter. 

Dessa konsekvenser kan röra sig om 
ekonomisk påverkan, innovationsgrad 
och ett existerande terapibehov, ny be-
handlingsprincip, avse behandling av 
allvarlig sjukdom och/eller stor patient-
population, frågeställningar kring sä-
kerheten, beräknat stort medieintresse 

      Information om nya läkeme-
del på väg in på marknaden är 
även en av de faktorer som krävs 
för att prognostisera kostnadsut-
vecklingen för läkemedel.”

hälsoekonomi
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och därmed behov av att kunna bemöta 
frågor eller krav på organisationsföränd-
ringar i vården som en följd av ett god-
kännande.

Första filtreringssteget görs på Läke-
medelscentrum i SLL och innebär en för-
sta sållning av fynd som uppenbarligen 
inte uppfyller kriterierna. I nästa steg 
avstäms kvarvarande pipelinefynd med 
experterna för att bättre kunna bedöma 
vikten av fynden. Detta steg kommer att 
göras i alla fyra länen/regionerna inom 
fyrlänsgruppen.

När vi sammanställt experternas syn-
punkter har vi till slut ett fåtal nya läke-
medel och indikationer som vi gör be-
dömningsrapporter för. Dessa rapporter, 
som avses komma ut senast ett halvår 
innan de nya läkemedlens godkännande, 
ska beskriva verkningsmekanism, effekt, 
säkerhetsaspekter, existerande behand-
lingsriktlinjer och ekonomiska och or-
ganisatoriska konsekvenser för vården, 
liksom de ska ge en bild av kommande 
förväntade indikationer och vilka andra 
läkemedel som finns och kommer att 
finnas inom terapiområdet.

SLL uppdrar åt kliniska farmakologer 
att göra själva utredningen som sedan 
kompletteras med kommentarer och en 
preliminär bedömning av den av Läksaks 
(Läkemedelssakkunniga i Stockholms 
läns landsting) expertgrupper som är be-
rörd. Framöver kommer utredningar att 
göras även i andra landsting. Vi planerar 
även ett utvidgat samarbete med CMT 
(Centrum för utvärdering av medicinsk 
teknologi) i Östergötland kring hälso-
ekonomiska frågeställningar. 

Ett första bedömningsunderlag
Bedömningsrapporterna betraktar vi 
som interna arbetsmaterial därför att de 
baseras på mer preliminära data än re-
gelrätta läkemedelsvärderingar. Före ett 
godkännande finns det vanligen begrän-
sat med publicerade kliniska studier från 
fas III och sen fas II vilket gör att vi kan 
behöva använda oss av mindre validerade 
informationskällor, som abstrakter, Po-
werPoint-bilder och posterkopior.

Trots dessa begränsningar ser vi i be-
dömningsrapporten ett värde av att ha 
ett första underlag i arbetet med struk-
turerad uppföljning. Ju mer och bättre 
studiedata vi kan få från läkemedelsföre-
tagen desto bättre blir våra bedömnings-
rapporter. Blir läkemedlet eller indika-

      Specialläkemedelsprojektet i 
SLL fick i uppdrag att finna en 
modell för att sex månader före 
ett läkemedels godkännande ta 
fram en första värdering.”

tionen godkänd kommer vi i många fall 
att göra en vanlig läkemedelsvärdering 
som publiceras på Janusinfo.se.

Information om nya läkemedel på väg 
in på marknaden är även en av de fakto-
rer som krävs för att prognostisera kost-
nadsutvecklingen för läkemedel. Sedan 
några år gör vi inom SLL:s specialläke-
medelsprojekt regelbundna prognoser 
över utvecklingen de närmaste två åren. 
Dessa bygger på en trendframskrivning 
av nuvarande utveckling med justering 
för var i sin livscykel befintliga läkeme-
del på marknaden befinner sig, informa-
tion om vilka nya läkemedel och indi-
kationer som förväntas godkännas och 
justeringar för andra förväntade föränd-
ringar såsom patentutgångar eller för-
ändringar i behandlingsrekommenda-
tioner, pris, förmån eller sortiment. 

Intensivt arbete pågår nu med pro-
jektets fjärde prognos som kommer att 
presenterades i slutet av januari 2010. Ti-
digare års rapporter finns att ladda ned 
på janusinfo.se(2).

marie e PerSSon
apotekare, farm.lic, 

Läkemedelscentrum,  
Stockholms                  

Läns Landsting

hälsoekonomi



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

Ge din verksamhet extra energi

GODIS

Godis är inte bara gott, sockret 
ger också ett extra energitillskott.

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.

MEDHOUSE KONSULT-TEAM

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

Från lagom 
till excellent

– skillnaden som gör skillnad

Ju fler chanser 
du skapar – 
desto större är 
chansen att du 
lyckas.”
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Från lagom 
till excellent

Riktigt framgångsrika personer och företag har 
turen på sin sida. Sanning eller myt? Och hur 
definieras tur – objektivt eller subjektivt. Handlar 
det om slumpen eller om hårt arbete och rätt 
inställning. Tur eller inte – hur kan du styra san-
nolikheten att lyckas, komma dit du vill eller helt 
enkelt excellera? Företagscoachen och föreläsa-
ren Maria Engström-Eriksson, Matheva ger här 
ett recept för framgång.

Bredda tratten; aktivitet = resultat
1.

Som en sammanfattning av ”den 
bredda tratten” kan vi vända oss till 
den legendariska skidåkaren Ingemar 
Stenmark som sin vana troget sam-
manfattade det mesta kort, koncist 
och kärnfullt: ”Jag vet ingenting om 
tur, bara att ju mer jag tränar desto 
mer tur har jag”.
Glöm inte att ju fler chanser du ska-
par – desto större chans att lyckas.

 “Jag har inte misslyckats – jag har bara 
hittat 10 000 sätt som inte fungerar.” 

– Thomas Edison, 
glödlampans uppfinnare.

Ju fler chanser du skapar – desto större 
är chansen att du lyckas. Spelar du tär-
ning och vill ha många sexor – kasta tär-
ningen många gånger. Sannolikheten är 
1 av 6 att få en sexa. 
Bredda tratten – hur gör du det? Svar:

• Utöka och underhåll ditt nätverk.
• Tänk utanför boxen.
• Ge inte upp!

Utöka och Underhåll ditt 
nätverk. Chanser, idéer och möjlig-
heter levereras av människor. Ju fler du 
omger dig med – desto fler tillfällen. 
Framgångsrika människor har en ten-
dens att oftare prata med folk i snabb-
köpskön, mingla till sig nya kontakter på 
fester och inte minst att hålla kontakten 
med dem som de redan känner. Ju bättre 
relationer desto starkare nät. Därför vet 
framgångsrika personer att lyssnandet är 
lika viktigt som talandet. 

Hur många nya kontakter har du skapat 
den senaste veckan? Vad har du gjort för 
att hålla kontakten med dem som du redan 
känner?

Vi lever i de sociala mediernas tidsål-
der. Facebook, LinkedIn, Twitter, blog-
gar, chattar, mejl, mobiltelefon… med-
len är inte begränsningen. Och det finns 
all anledning att inte glömma bort den 
uråldriga men fortfarande gångbara vy-
kortsmetoden. Två vykort varje fredag 
till någon du känner blir mer än hundra 
vykort på ett år – och passerar antagligen 
väggen av digitalt brus. 

tänk UtanFör Boxen  Inne i 
boxen av ”Så har vi alltid gjort!” bred-
das inga trattar. En bred tratt kräver att 
du tänker lite nytt och annorlunda. ”Som 
vi alltid har gjort” skapar mer formen av 
en silo än en tratt. Exemplen är otaliga 
på framgång som baserat sig på nytän-
kande. Att sälja mjölk i pappersförpack-
ningar i stället för glasflaskor var kanske 
ännu mer revolutionerande och ifrågasatt 
än idén att sälja möbler i platta paket där 
kunden fick skruva ihop delarna själva. 
Båda har lett till svenska världsföretag.  

Att som Fosbury hoppa över höjd-
hoppsribban med ryggen mot ribban 
eller som Boklöv hoppa backhoppning 
med skidorna som ett V sågs inte med 
blida ögon initialt men är numera stan-
dard. 

Hur gör du för att träna din hjärna att 
tänka utanför boxen? Vad gör du för att 
hjälpa och uppmuntra andra att tänka an-
norlunda?

Självklart blir det annorlunda ”tän-
ket” inte per definition bättre. I de flesta 
fall blir det faktiskt sämre eller till och 
med helt galet. Men om vi inte gör det 
kommer aldrig de riktigt, riktigt bra 
guldkornen fram. De små guldkornen 
som faktiskt gör den stora skillnaden. 
Utmana dig själv med att ibland göra 
annorlunda – ta en annan väg till jobbet, 
testa ett annat sätt att lägga upp mötet 
eller våga ifrågasätta ett och annat ”Så 
har vi alltid gjort!”.

Ge inte Upp!  Hade Edison gett upp 
så hade vi inte haft några glödlampor i 
dag – i varje fall inte uppfunna av Edi-
son. Richard Branson med sina Virgin-

företag är ett levande bevis på att fram-
gång innehåller både det som fungerar 
bra och det som inte fungerar alls. Han 
är i dag värd 17 miljarder kronor trots att 
han har spenderat stora summor peng-
ar på totala floppar, som Virgin Coke 
och Virgin Vodka. Tricket är att sluta i 
tid med det som inte fungerar. Att som 
Branson leva efter devisen ”affärsmöjlig-
heter är som bussar, det kommer alltid 
en till” är ett rättesnöre som inte bara 
gäller för affärsmöjligheter. 

Hur hanterar du dina misslyckanden? 
Vad är du mest stolt över att du fortsatte 
med trots att du hade motgång?

För varje gång du försöker igen ökar 
chansen att lyckas. Tricket är förstås att 
dra lärdom av misslyckandet och juste-
ra i tid. Kopplat tillsammans med att 
tänka utanför boxen är det en nyckel till 
framgång. 

”Du kan inte lösa ett problem genom 
att tänka på samma sätt som när du ska-
pade problemet.” – Albert Einstein

SAMMANFATTNING
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Förenklat kan hjärnan beskrivas 
som att 100 miljarder neuroner 
skickar signaler till varandra via 

100 000-tals kontaktpunkter. Allt detta 
för att vi ska fungera som människor. 
Med tanke på talens storlek är det lätt 
att förstå att variationerna och möjlighe-
terna är oändliga. Hur vi tolkar världen 
påverkas av våra hjärnor och det fantas-
tiska (kanske även skrämmande) är att 
ingen hjärna är den andra lik. Vi ser alla 
världen genom olika filter eller ”glasö-
gon”, det som är tydligt för någon kan 
vara suddigt för någon annan. Det som 
tolkas på ett sätt av någon tolkas på ett 
annat av någon annan. All vår uppfatt-
ning om världen är subjektiv. Kartan 
överensstämmer helt enkelt inte med 
verkligheten.

Hur vi väljer att tolka världen kommer 
att styra om vi känner oss framgångsrika 
eller inte – det är en tolkningsfråga. 

”Framgång är att gå från misslyck-
ande till misslyckande utan att tappa 
någon entusiasm”. 

–Winston Churchill

Hur gör du för att välja rätt glasögon?
• Fokusera på det positiva.
• Gör det negativa till något 
   positivt.
• Inse att det alltid finns en positiv
  intention.

Fokusera på det positiva.  
Känner du igen plus- och minusmännis-
korna? Plusmänniskorna är de som när 
de kör omkull med cykeln och bryter 
armen deklarerar: ”Vilken jäkla tur jag 
hade att jag kom ihåg hjälmen i morse 
annars hade det kunnat gå riktigt illa. 
Och vilken tur att det var vänsterarmen, 
jag som skriver med höger”. 

Träffar du en minusmänniska efter 
samma upplevelse är tongångarna ofta 
annorlunda: ”Det hade man ju kunnat 
ge sig f-n på. Så typiskt att det skulle 
hända mig. Och vänsterarmen också, nu 
kommer jag inte kunna spela golf på hela 
säsongen”.

Är du en plus- eller minusmänniska? 
Hur skulle det påverka dig om du var mot-
satsen?

Uppfattar vi oss själva som fram-
gångsrika eller tursamma så smittar det 
av sig på omgivningen. Vi kommer att 
behandlas som framgångsrika och tur-
samma vilket i sin tur kommer att få oss 
att ännu mer känna oss… ja, ni fattar 
hur spiralen byggs upp. 

Men om man nu inte är sådan av na-
turen, frågar någon? Då gäller devisen 
”Fake it till you make it”. Hjärnan är en 
fantastisk och påverkbar mekanism.

Gör det neGativa till nåGot 
positivt.  Har du hört den klassis-
ka historien om skoförsäljarna i Afrika? 

Säljare nummer ett kommer tillbaka ef-
ter sin resa med rapporten ”Det är kört! 
Ingen vill ha skor i Afrika, de har helt 
enkelt inga skor på sig.”. 

Säljare nummer två kommer entusi-
astiskt tillbaka med rapporten ”Vilken 
tur, vilken fantastisk marknadspotential 
– alla behöver minst ett par skor.”. 

Att förlora jobbet kan innebära en 
möjlighet att göra det man brunnit för 

hela livet. Att missa bussen ger möjlig-
het till den där morgonpromenaden som 
man behövde. Att dokumentet man skri-
vit på den senaste timmen försvinner ger 
dig möjligheten att göra det ännu bättre, 
kortare och koncisare. Nåja, det finns na-
turligtvis en gräns för oss alla…

välj rätt glasögon; 
tolkningen 
= resultatet

2.

      Hur vi 
väljer att tolka 
världen kom-
mer att styra om 
vi känner oss 
framgångsrika 
eller inte.”

ledarskap
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Tänk på tre negativa saker du råkat ut för den här 
veckan. OM det skulle finnas något positivt med dessa – 
vad skulle det då vara? Inte? Men OM…

”Du kan inte driva ett företag med hjälp av räds-
la, eftersom sättet att eliminera rädsla är att und-
vika kritik. Och sättet att undvika kritik är att inte 
göra någonting.” 

– Steve Ross
 Att inte våga misslyckas är ett av de största 

om inte det största hindret för att utvecklas. Vad 
skulle du göra om du inte var rädd?

Inse att det alltId fInns en posI-
tIv IntentIon  Det finns flera historier om 
framgångsrika idrottsmän och kvinnor som spelar 
dåligt i slutet av matchen eller golfrundan – helt 
omedvetet och utan att förstå varför – för att deras 
hjärna har listat ut att det är ett smart sätt för att 
slippa presskonferensen. Även om våra hjärnor är 
fantastiska och oerhört kreativa så kommer de inte 
alltid upp med den smartaste lösningen. 

Vilka beteenden har du som du själv tycker är kon-
stiga eller improduktiva? OM det skulle finnas NÅGON 
positiv intention med dessa – vilken är den?

Varje beteende – hur konstigt det än kan verka 
– har en positiv intention, det vill säga ger en ef-
fekt som personen behöver. Problemet uppstår när 
beteendet också ger en effekt som hindrar honom 
eller henne från att vara precis så framgångsrik som 
han eller hon vill vara. Först när man förstår inten-
tionen kan man ändra beteendet genom att lösa 
det på ett annat sätt. Finns det något annat sätt 
att slippa presskonferensen eller vad kan jag göra 
för att känna mig tryggare med att gå på press-
konferensen?

Som sammanfattning av ”välj rätt glasögon” 
kan vi konstatera att om vi bara kan lära oss 
att hantera denna fantastiska klump vi har mel-
lan öronen – med sina oändliga möjligheter – så 
är det inte mycket som kan stoppa oss. I hu-
vudsak är det vi själva som ligger i vägen för 
oss själva. 

SAMMANFATTNING

GRÄNSLÖST LÄRANDE

Fredrik Edsberg
08-690 92 71
070-570 74 57
fredrik.edsberg@liber.se
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”Framtiden tillhör dem som är överty-
gade om skönheten i sina drömmar” – 

Eleanor Roosvelt 

Mental träning har för de flesta topp-
idrottsmän blivit en självklarhet. För 
många företag börjar det bli en accepte-
rad framgångsfaktor. Fler och fler indi-
vider utnyttjar värdet av att ha en duktig 
coach – inte bara i svåra tider. Insikten 
att den mentala biten har en stark påver-
kan på vårt resultat sprider sig. En stark 
och ofta en avgörande påverkan.

Det faktum att vår hjärna bara kan 
lagra en signal på miljonen på ett med-
vetet plan, men tar till sig nästan alla 
de andra signalerna på ett undermedve-
tet plan ger oss spännande möjligheter 
om vi kan utnyttja den undermedvetna 
delen bättre. Att vi starkt påverkas och 
styrs av minnen vi har samlat på oss är 
för de flesta av oss ganska självklart. Allt 
ifrån hur nybakade bullar kan få oss att 
känna oss trygga, favoritlåtar få oss att 
ge järnet, eller små möss få oss att ställa 
oss på närmaste stol. Alla utan logisk, 
praktisk koppling. 

Riktigt intressant blir det när vi läg-
ger till det faktum att vår hjärna inte 
har någon möjlighet att skilja ett upp-
levt minne från ett skapat – vi kan alltså 
skapa minnen som ger oss den effekt vi 
behöver. En fantastisk grund för det som 
brukar kallas visioner, målbilder och af-
firmationer.

Så hur gör du det?
• Jobba med resultatet i fokus.
• Lita på din intuition. 
• Stärk din självkänsla.

Lyssna till ditt hjärta; 
resultatet 
= självklart

3.
JOBBA MED RESULTATET I FO-
KUS  Om tre år ska vi/jag vara mark-
nadsledande…, ha ett bra jobb som…, 
må bra… För att visionen eller målet ska 
fungera som vägledare och påverka våra 
dagliga beslut och beteenden gäller de 
fyra s:en. Fyra ess på handen.

SPECIFIKT – vi måste kunna svara på 
frågan ”Hur vet vi det?” Hur vet vi att 
vi är marknadsledande? Hur vet jag att 
ett jobb är bra? Hur vet jag att jag mår 
bra?

SEXIGT – vi måste måla upp en vision 
som är attraktiv. Krydda till den så att 
det verkligen, verkligen är något som vi 
vill ha. Vad är det som gör det attrak-
tivt för mig? Hur ger det mig det som 
jag värderar? Hur ger det mina drivkraf-
ter näring?

SINNESBASERAT – hur ser det ut, 
hur låter det, hur känns det att vara där, 
hur smakar och luktar det? De starkaste 
minnen vi har innehåller ofta informa-
tion från mer än ett sinne. Ju fler sinnen 
vi involverar – desto starkare påverkan.
Synkroniserat – hur påverkar visionen 
andra och hur påverkar det andra delar 
av mitt liv? Kan den uppnås utan att jag 
behöver försaka något annat eller någon 
annan som är viktig för mig?

Hur tydlig är din bild av vad och vart 
du vill? Har du varit med om att något du 
verkligen velat har blivit verklighet? Hur 
tydlig var din vision/mål då?

En stark vision eller målbild som är 
lika stark och tydlig som våra starkaste 
minnen påverkar oss på ett undermed-
vetet plan vilket gör att många beslut 
och val blir självklara och en större del 
av det vi gör och säger leder oss i rätt 
riktning utan att vi medvetet behöver 
agera. Valen och besluten blir naturliga 
och självklara.

Lita på din intuition  
”Jag åker bara dit pucken kommer att 
vara om en stund, inte där den är nu.”  

– Wayne Gretzky 
– den legendariske hockey spelaren 

som verkade spela med ett sjätte sinne

Tur eller skicklighet? Inom idrotten 
där reaktionerna måste vara blixtsnabba 
är intuitionen ovärderlig. Att logiskt be-
döma situationen finns det inte tid till. 
Samma sak gäller i affärslivet och i li-
vet i övrigt. Bill Gates har varit tydlig 
med att han har litat på sin intuition. 
Tjocka affärsplaner i all ära – men en 
framgångsrik affärsman känner i ma-
gen vad som kommer att fungera. Logi-
ken och analysen blir mer av en ”vilket 
skulle bevisas”-övning – för att övertyga 
omvärlden.

När har du vågat lita på din intuition 
och är tacksam för det? När vägrade du att 
lyssna och vad hände då? Hur ger sig din 
intuition tillkänna?

ledarskap
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Ett förenklat sätt att beskriva intui-
tionen är att det undermedvetna pratar 
med det medvetna. Så vad har då det 
undermedvetna att berätta som inte det 
medvetna vet? En hel del visar det sig. 
Det medvetna är ytterst begränsat i sin 
kapacitet. I det undermedvetna har vi 
tillgång till alla arkiv av erfarenheter, 
minnen och lärdomar. Hjärnans förmåga 
att lagra är enorm. Om vi på ett medve-
tet plan bara tar emot en signal på mil-
jonen som tas upp av våra sinnen och 
de flesta av de andra signalerna tas upp 
undermedvetet så finns ju informationen 
där. Det är bara att vi inte är medvetna 
om den och att vi inte alltid vågar lita 
på den.

”Intuitionen är det överlogiska som 
tar bort det rutinmässiga tänkandet och 
tar dig direkt från problemet till sva-
ret.”

– Robert Graves

STÄRK DIN SJÄLVKÄNSLA  Själv-
känslan påverkas av hur du värderar och 
uppfattar dig själv. Som individer har vi 
olika grundläggande drivkrafter. Det 
kan till exempel handla om nyfikenhet, 
tävlingsdriv, social acceptans eller spar-
samhet. Strukturen för dessa beskrivs 
olika av olika forskare. Steven Reiss, har 
i sin forskning identifierat 16 grundläg-
gande drivkrafter som styr oss i större 
eller mindre grad. 

Dina personliga preferenser ger dig 
en personlig och individuell profil. Stark 
självkänsla bygger på att du är vän med 
dina drivkrafter – oavsett vilka. Att du 
är trygg och stolt över din nyfikenhet el-
ler ditt tävlingsdriv. Alternativt att du 
är trygg och stolt över att du inte är ett 
dugg nyfiken eller tävlingsinriktad. 

Vilka är dina starka grundläggande 
drivkrafter? Är du vän med dem eller har 
du bara accepterat dem? Befinner du dig i 
en miljö på jobbet och privat där dina driv-
krafter uppfattas som bra?

Barn föds med 100 procent självkäns-
la. För dem är det självklart att vara pre-
cis som de är. Som vuxna har vi fått våra 
törnar i livet. Genom att få våra driv-
krafter ifrågasatta har vi börjat ifråga-
sätta oss själva. Därmed har vi tappat 
den naturliga tryggheten och stoltheten 
i att vi är fantastiska precis som vi är. Att 
det är strålande att vi är just precis så ny-
fikna eller sociala eller sparsamma som 
vi är. Att få sina drivkrafter ifrågasatta 
sätter tydliga spår i vårt undermedvetna 
och gör att vår självkänsla sjunker. 

Att hamna i en miljö – på jobbet el-
ler privat – där det inte synkar bryter 
ner självkänslan. Akta dig för det. Och 
hjälp dina närmaste att ta sig ur det om 
de har hamnat där.

Som sammanfattning av ”Lyssna till 
ditt hjärta” kan vi konstatera att vår 
fulla potential inte bara finns i den 
medvetna delen av vår hjärna. Ju bätt-
re vi blir på att dra nytta av och lyssna 
på den undermedvetna delen av vår 
hjärna – ju större chans har vi att gå 
från ”Lagom” till ”Excellent”. Eller 
som Alan Alda uttrycker det – ”Du 
måste lämna kärnan – tryggheten – 
och ge dig ut i vildmarken – intui-
tionen. Det du kommer att upptäcka 
är fantastiskt. Det du upptäcker är 
dig själv”.

SÅ OAVSETT OM TUR HAR NÅGOT 

ATT GÖRA MED DET. ATT GÅ FRÅN 

”LAGOM” TILL ”EXCELLENT” – ATT 

BRYTA LAGOMKURVAN – ÄR MÖJ-

LIGT. FRÅGAN ÄR INOM VILKET OM-

RÅDE DU VILL BÖRJA. OCH VILKEN 

AV NYCKLARNA DU TÄNKER BÖRJA 

MED?

MARIA ENGSTRÖM-ERIKSSON
företagscoach och föreläsare, Matheva

maria.ee@matheva.se

   Ett förenklat sätt att beskriva 
intuitionen är att det under-
medvetna pratar med det medvetna.”

SAMMANFATTNING
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politik i industrin

Sverige har haft privata apo-
tek i fyra hundra år. Efter det 
har vi haft fyrtio år med apo-
teksmonopol. Snart kommer 
det att finnas en mängd olika 
aktörer som agerar på den 
omreglerade apoteksmarkna-
den. Apoteket AB kommer 
även fortsättningsvis att vara 
den dominerande aktören med 
mer än 30 procents mark-
nadsandel och med försprång 
i både infrastruktur och kund-
relationer. Här skriver en av 
entreprenörerna i apoteks-
branschen, Fredrik Skepp, vd 
på Foxfarmaci AB, om omreg-
leringen.

Apoteksmarknaden 
I OMVANDLING
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I dag är det inte helt klart vilka de 
nya apoteksaktörerna kommer att 
vara. Vi vet vilka som redan köpt 

apotek och vilka som planerar att öppna 
nya, och det kommer att bli en stor va-
riation med allt från integrerade kedjor 
(grossist + apotek), apotekskedjor, dag-
ligvaruhandeln och flera hundra enskil-
da entreprenörer. Nya aktörer och änd-
rade förutsättningar leder till att den nya 
marknaden kommer att växa fram med 
en mängd innovativa affärsupplägg och 
samarbeten.

De olika drivkrafterna
Den svenska modellen med enkanals-
distribution och apoteksmonopol har för 
de inblandade varit ett mycket effektivt 
system för att få ut läkemedel till med-
borgarna. Läkemedelsindustrin har haft 
en ekonomisk och säker kanal för läke-
medelsdistribution och medborgarna har 
fått sina läkemedel. Problemet har varit 
att tillgängligheten har varit låg, räknat 
i antal apotek, väntetider och service i 
allmänhet (se figur). 

De farmaceuter som vill arbeta på 
apotek har bara haft en arbetsgivare att 
välja och de entreprenörer som drömmer 
om ett eget apotek har fått drömma. En 
dynamisk marknad med flera aktörer 
kommer givetvis inte att kunna utnytt-
ja alla de skalfördelar som en monopolist 
har, men flera av dem som nu kommer in 
är redan i dag stora aktörer i andra länder 
och i närliggande branscher. 

Mindre aktörer kommer att gå sam-
man och utrymme kommer att finnas för 
att nischa in sig på, och bli riktigt duk-
tiga på, en viss avgränsad del i läkeme-
delsdistributionskedjan. Den ökade till-
gängligheten kommer att kosta pengar 
och detta måste betalas av någon. Initialt 
nämndes att det skulle bli billigare läke-
medel i och med omregleringen. Detta 
har nu fallit bort i den politiska retori-
ken, men dyrare läkemedel vore politiskt 
omöjligt. 

Återstår således en omfördelning av 
läkemedelskronan, det vill säga hur stor 
del som tillfaller olika aktörer. Detta är 

beroende av hur branschen utvecklar sig 
på en rad olika områden: Grunden är na-
turligtvis marginalkonstruktionen, men 
även apoteksaktörernas möjlighet att ut-
nyttja sin förhandlingsrätt gentemot le-
verantörerna, alternativa distributions-
former som till exempel DTP-leveranser, 
nya aktörers prissättning, möjligheter till 
vertikal integration och så vidare kom-
mer att påverka detta.

En förtroendebransch
Apoteket AB får mycket bra betyg i de 
attitydundersökningar som regelbundet 
genomförs, det är förvisso ett generellt 
fenomen för apoteksbranschen i alla län-
der, men det hindrar inte att svensken 
gillar sina apotek. Apoteksmarknaden är 
en förtroendebransch där man på en dy-
namisk marknad går till ett annat apo-
tek om man inte gillar det man möter. 
I en slags känslighetsanalys kan man 
fråga sig om de svenska apotekskunder-
na är så nöjda för att de inte känner till 
alternativen, eller vad som bygger upp 
förtroendet och vad som skulle kunna 
rubba det? 

Förtroendet byggs av flera olika bygg-
stenar där grundstenen är en effektiv och 
säker receptexpediering, som till exem-
pel kan mätas genom kvalitetsmåttet ”få 
läkemedelsrelaterade problem”, ett annat 
mått på effektivitet är väntetider, som i 
Sverige varit en viktig fråga. En para-
meter som är mycket viktig är vad som 
faktiskt händer i kundmötet, hur kun-
den upplever servicen. 

Apoteket AB har förberett sig väl inför 
konkurrensen, och ser säkert fram emot 
att ha en referens att mäta sig emot. Som 
liten aktör får man satsa på att bli riktigt 
bra på någonting, väl medveten om att 
man inte kan vara bäst på allt – inte ens 
om man dominerar marknaden. 

Det finns ett inbyggt förtroende som 
följer med den vita rocken, men i takt 
med att farmaceutiska tjänster erbjuds 
där man även interagerar med kunden, 
kommer man att se att den farmaceutis-
ka kompetensen inte bara handlar om att 
bakom disken kontrollera att rätt patient 

Apoteksmarknaden 
i omvAnDling

    Snart kom-
mer det att fin-
nas en mängd 
olika aktörer 
som agerar på 
den omregle-
rade apoteks-
marknaden.”
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får rätt dos av rätt läkemedel, utan att 
man faktiskt hjälper till med en korrekt 
läkemedelsanvändning. 

Läkemedelsgenomgångar, följsam-
hetsaktiviteter och generell rådgivning 
visar tydligt på värdet av att gå till apo-
teket och det bygger upp förtroendet på 
ett personligt plan. 

Marknad ställer nya krav
Apoteket AB (och tidigare Apoteksbo-
laget) har endast haft ett marginellt av-
kastningskrav från sina ägare (till skill-
nad från om man hade varit noterade på 
Stockholmsbörsen). Det faktum att Apo-
teket rapporterat till socialdepartemen-
tet, och inte till näringsdepartementet 
som övriga statsföretag, illustrerar hur 
man sett på apoteksverksamhet i Sverige; 
som en del av hälso- och sjukvården. 

När den förra regeringen skulle för-
svara apoteksmonopolet i EG-domstolen, 
var det folkhälsoskälen som angavs. Des-
sa ansågs inte stå i proportion till önskan 
att ha en fungerande marknad. 

Är då folkhälsan hotad när apoteks-
monopolet går i graven? Absolut inte. 
Om man på allvar vill använda denna 
sektor för att påverka folkhälsan skall 
man utnyttja apoteksaktörerna i det fö-
rebyggande arbetet på samma sätt som 
man gör i England. Här finns ett na-
tionellt ersättningssystem för farmaceu-
tiska- och hälsotjänster och apoteket av-
lastar genom detta öppenvården på ett 
naturligt sätt. Ryktet säger att social-
departementet kommet att låta utreda 

denna fråga och det är bara att hoppas 
att detta inte dröjer för länge.

I samband med årets läkemedelskon-
gress tillfrågades flera av de nya aktö-
rerna om de ser apoteksverksamhet som 
detaljhandel eller som en del av hälso- 
och sjukvården? Svaren varierade mel-
lan dagligvaruhandeln och apoteksak-
törerna, men bakom denna fråga ligger 
naturligtvis en farhåga att ekonomiska 
överväganden skall komma före samhäl-
leliga och farmaceutiska, att pengar blir 
viktigare än en ändamålsenlig läkeme-
delsanvändning. 

Här är det politiker och myndighe-
ter som avgör hur det blir genom ut-
formningen av regelverk och ersättnings-
modeller. Kommersiell verksamhet kan 
mycket väl vara samhällsnyttig, men det 
kommer att innebära en omställning för 
personalen. 

Erfarenheter från Norge och England 
säger att de apotek som har ett bra läge 
och bra personal har en mycket bra ut-
gångspunkt för att bygga upp de kund-
relationer som är A och O på en fri mark-
nad. 

I en monopolsituation är en apotekare 
en vit rock, och en patient är ett per-
sonnummer. I en situation där det blir 
extremt viktigt att patienterna kommer 
tillbaka och att de berättar för sina vän-
ner och bekanta hur väl bemötta de blev, 
på exempelvis Foxfarmaci, är det apo-
tekare Johansson som tar hand om fru 
Olsson. För att lyckas med detta måste 
man ha kompetens och verktyg. 

Kompetensutveckling hos apoteks-
personal handlar om snabb och säker 
expediering, kundbemötande och af-
färsmässighet. Apotekarorganisationer 
har länge poängterat hur strategiskt det 
är att apotekarna flyttar fokus från pill-
ret till patienten. Apoteket AB har de 
senaste åren arbetat mycket med detta, 
men flera av de apotekare som arbetat 
utomlands kan vittna om att det är svårt 
att föreställa sig hur stor skillnaden är 
mot att jobba i monopolet. Man arbetar 
mot andra mätetal och gör andra priori-
teringar, vilket ställer andra krav på per-
sonalen. En parallell kan göras till op-
tikerbranschen där kedjorna vittnar om 
utmaningen att hitta specialisten och en-
treprenören i en och samma person.

I denna situation kommer personalens 
kompetens, material och kringtjänster 
att bli viktiga konkurrensmedel, och 
den kompetens som framförallt behöver 
förstärkas handlar om affärsmannaskap 
och försäljning. 

Väljer med fötterna 
Vem kommer då att avgöra vilka apo-
teksaktörer som lyckas de närmaste åren? 
Som apoteksaktör måste man ha en viss 
kritisk massa. Omregleringsprocessen, 
och det system som skapats, har i prak-
tiken gjort det mycket svårt för små ak-
törer. Man måste ha resurser och kom-
petens, som sällan finns hos en enskild 
egenföretagare och de oklara förutsätt-
ningarna, den långdragna processen, de 
höga kraven och kostnaderna har gjort 

      En parame-
ter som är mycket 
viktig är vad som 
faktiskt händer i 
kundmötet, hur 
kunden upplever 
servicen”Apoteksmonopolet har inneburit en ekonomisk och säker kanal för läkeme-

delsdistribution. Men jämfört med andra länder har tillgängligheten varit låg, 
räknat i antal apotek, väntetider och service i allmänhet.

”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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att de som varit tidigt ute har börjat 
krokna. 

Det hindrar inte att vi kommer att 
få flera enskilda som köper apotek från 
Apoteket AB. I det stora hela kan detta 
tyckas vara en marginell företeelse, där 
många entusiastiska apotekare hamnat 
i kläm, vilket är olyckligt inte bara för 
dem personligen utan också för att des-
sa representerar just det entreprenörskap 
och den initiativkraft som behövs på en 
dynamisk apoteksmarknad. På andra 
marknader är det ofta dessa som utveck-
lar nya affärsidéer och koncept, som se-
dan kopieras av de stora aktörerna. Man 
måste dock vara optimist och hoppas att 
de håller ut och till slut lyckas etablera 
sina apotek. 

Kunden/patienten kommer att gå dit 
där det finns produkter, tjänster, kompe-
tens och service som är bättre än någon 
annanstans. Det kommer att ta en tid 
innan denna rörlighet inträffar, men när 
väl de goda exemplen kommer, sprids 
de som ringar på vattnet. Den apoteks-
aktör som är lyhörd och innovativ nog 
att tillfredställa kundernas behov kom-
mer att vara en vinnare och för att lyckas 
med det kommer man att behöva hjälp 
och stöd. 

Samarbeta eller dö. Med de drastiska 
orden sammanfattades nyligen Pricewa-
terhouseCoopers och SwedenBIO:s se-
minarium Pharma 2020 om framtiden 
inom läkemedelsbranschen och life sci-
ence. Slutsatsen handlar om att industrin 
måste samarbeta med företag, organisa-
tioner och myndigheter för att bli fram-
gångsrika i framtiden. 

Generellt måste man bygga upp för-
troendet hos allmänhet, betalare och be-
slutsfattare. Detta bland annat genom att 
visa på nyttan med sina produkter och 
att de levererar värde för pengarna. Här 
blir ju apoteken och apotekspersonalen 
naturligtvis mycket viktiga eftersom de 
har kompetensen och är de som har den 
direkta kontakten med dem som använ-
der produkterna. 

Att samarbeta med Apoteket AB har, 
på grund av monopolistens tvingande 
”industriobundenhet”, och till viss del 
rädsla, varit omöjligt i fyrtio år. Detta 
gör att varken apotekarna, industrin eller 
de nya apoteken har någon vana av det-
ta, men möjligheterna till konstruktiva 
samarbeten är många och flera läkeme-
delsföretag ligger långt framme. 

Pfizer arbetar till exempel med en 
randomiserad studie för att mäta följ-
samhet till ordination tillsammans med 
Apoteket AB, andra bolag är engagerade 
inom utbildning, distribution och mark-
nadsföring. 

Vinnare gånger fyra
Det finns nu stora möjligheter till sam-
arbetsprojekt där ”kunden”, ”apoteken”, 
”läkemedelsindustrin” och ”hälso- och 
sjukvården” alla blir vinnare. Exempel 
på detta kan handla om följsamhet, in-
formation, distribution och annan ser-
vice.

Industrin vill visa på nyttan med sina 
produkter, apoteken har verktygen och 
kompetensen som kan hjälpa till med 
detta. Samhället får ut mer ur sina satsa-
de pengar genom en förbättrad läkeme-
delsanvändning och alltsamman kom-
mer patienten till del. Detta kan tyckas 
självklart, och kanske lite traditionellt, 
men kopplar man till en IT-dimension 
och det faktum att man i skapandet av 
en apoteksbransch inte bara påverkar lä-
kemedelsbranschen utan också logistik-, 
webb-, dagligvaruhandel-, medie-, PR-
reklam-, hälso- och sjukvårdsbranchen 
så inser man snart hur intressant och 
mångfacetterat detta är.

Sammanfattningsvis går vi en mycket 
spännande framtid tillmötes. En affärs-
mässig relation där varor, tjänster och 
priser värderas utifrån en dynamisk pro-
cess, där endast fantasin sätter gränser 
för vilken service som till slut kommer 
medborgarna tillgodo. 

FREDRIK SKEPP 
vd, Foxfarmaci AB

OM FÖRFATTAREN
Fredrik Skepp har över femton års erfaren-
het från läkemedelsbranchen, bland annat 
från Pfizer och som chef för affärsutveck-
ling och strategisk planering på Apoteket 
AB. Numera är han entreprenör i apoteks-
branschen, som vd på Foxfarmaci AB.
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Rätt genomförd
organisationsutveckling
+ Människokunskap
= Verksamhetsresultat
80 procent av alla omorganisationer i dag leder 
inte till avsedda resultat. Har vi resurser för 
det? Har vi chefer och medarbetare som 
vill engagera sig och vara med i fler 
projektgrupper? För att öka andelen 
lyckade omorganisationer och få 
människor att förknippa omorgani-
sationer med något positivt behövs 
en kombination av ”Rätt genom-
förd organisationsutveckling” och 
”Människokunskap”, skriver orga-
nisationskonsult Lena Wallsbeck, 
LEWA Organisationsutveckling 
AB, som här beskriver vad detta 
innebär och hur det kan leda till 
reella verksamhetsresultat.
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Visste du att bara 10/20 procent 
av alla organisationsförändring-
ar leder till önskat resultat? Och 

visste du att hela 90 procent av alla sam-
arbetsproblem mellan människor beror 
på brister i människokunskap. 

Att arbeta med organisationsutveck-
ling på rätt sätt – och kombinera det 
med människokunskap, det vill säga att 
förstå varför ”jag och du” gör som vi gör, 
vad det är som driver ”mig och dig” – 
ökar effektiviteten och produktiviteten 
hos organisation, grupp och individ. Vil-
ket givetvis i sin tur leder till positiva 
ekonomiska resultat för organisationen. 

Med andra ord: Rätt genomförd or-
ganisationsutveckling + Människokun-
skap = Verksamhetsresultat.

Hur ofta har du inte hört kommen-
tarerna: 

A: ”Det märks att vi nu har fått en 
ny vd/chef som vill sätta sitt namn på 
kartan och ta in sina konsulter och sina 
verktyg för att förändra på sitt sätt.”

B: ”Det har inte blivit någon reell för-
ändring med tidigare omorganisatio-
ner så varför ska det bli en förändring 
denna gången – det är inte värt att 
engagera sig längre.”

C: ”När ska vi få lugn och ro i organi-
sationen/företaget?”

Mitt svar:
A: Nya vd:ar/chefer kommer även 
framledes att vilja sätta sina namn 
på kartan och påverka organisatio-
nen på sitt sätt.

B: Reella förändringar med omorga-
nisationer går att uppnå!

C: Lugn och ro blir det inte. Ingen-
ting pekar mot att förändringstakten 
i våra organisationer/företag mins-
kar, tvärtom.

Att arbeta med organisationsföränd-
ringar kräver kunskap kring förändrings-
processer. Både kunskap kring ”hårda” 
frågor – struktur, mål, roller med mera  
– och ”mjuka” frågor – människor, rela-
tioner, samarbete. 

Finns inte den kunskapen är risken 
mycket stor att organisationen inte upp-
når avsedda resultat med konsekvensen 
att man får frustrerade chefer, missnöjda 
medarbetare, oro, personalomsättning, 
negativa rykten, med mera.

Här är några exempel på frågor som 
är bra att ha svaren på:

Hur struktureras en omorganisation? •	
Förplanering, genomförande och av-
slut, mål, ansvarsroller, information, 
kommunikation med mera.

Hur får organisationen med sig med-•	
arbetarna? Hur blir medarbetarna en 
medkraft i stället för en motkraft?

Hur hanterar chefen sin egen ångest? •	
Hur ska chefen göra för att ”härda 
ut” när organisationen ”brinner av 
frustration”? Hur ska organisationen 
stödja cheferna?

Hur lång tid bör en omorganisation •	
ta?

Hur mäter vi förväntat resultat?•	

    Det är hos 
den enskilda 
människan du 
ska börja ett 
förändrings-
arbete.”
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Medarbetarengagemang  
Under 70-talet presenterade Paul Watz-
lawick forskning kring två metoder för 
att genomföra organisationsutveckling: 
”Första ordningen” respektive ”Andra 
ordningen”. 

Första ordningen är den metod som 
internationellt och nationellt används 
mest och som inte leder till förväntat 
resultat. Den går ut på att ledningen 
bestämmer allt och att organisationsut-
vecklingen ska gå mycket fort! 

Det optimala arbetssättet för att ge-
nomföra en omorganisation är en domi-
nans av Andra ordningen med mindre 
inslag av Första ordningen. Det vill säga 
fokus ligger på delaktighet och att det 
får ta lite längre tid! Se vidare faktaruta 1 
för en sammanfattande beskrivning av 
de olika arbetssätten.

För att lyckas med en omorganisa-
tion måste individen ”vilja av egen vil-
ja!”– annars blir det inget medarbeta-
rengagemang. Organisationen bör alltså 
arbeta med en dominans av delaktighet 
och mindre med inslag av ”peka med 
hela handen”. Först då blir medarbetarna 
en medkraft i stället för motkraft och 
organisationen kan dra nytta av den in-
dividuella kompetensen. Alla är med i 
organisationsförändringen. Det behöver 
inte innebära att alla gillar den, men 
man respekterar den och ställer upp på 
den. Vilket leder till ett positivt slut-
resultat!

Det låter teoretiskt enkelt eller hur? 
Men i praktiken kommer det att stäl-
las ett antal krav på chefen/ledaren. Som 
chef/ledare kan du aldrig förstå dina 
medarbetare mer än vad du först förstår 

Tabell 1

Metoder för organisationsutveckling

Två olika metoder att genomföra organisationsutveckling enligt Paul Watzlawick. 
Första ordningen är den metod som används mest och som inte leder till förväntat 
resultat. Den går ut på att ledningen bestämmer allt och att det ska gå snabbt. 
I Andra ordningen ligger fokus på delaktighet och att det får ta lite längre tid.
För att lyckas med omorganisationer krävs att arbeta med en dominans av meto-
den Andra ordningen med inslag av metoden Första ordningen.

FÖRSTA ORDNINGEN   ANDRA ORDNINGEN

Auktoritärt – Människan styrs   Delaktighet – Processen styrs
”Människan styrs som en maskin.”  Positiv psykologi – en tro på 
Man säger till individen att göra en  individens egna förmåga.
sak och tror sedan att den gör det.  All reell förändring börjar med 
   vilja till förändring hos individen 
   själv.  
     
Enfald – ”Ledningen har rätt”   Mångfald – ”Olikhet en styrka.” 
      
Man bortser från motstånd   Man emotser motstånd
”Bråkstakarna plockas bort.”   ”Bråkstakarna plockas med.”
   Man välkomnar deras engage- 
   mang.

Man ger information/envägs   Man kommunicerar/dialog

Det exakta resultatet är förutsett  Det exakta resultatet är oförutsett
(ledningen har exakt bestämt i förväg). (ledningen har inte exakt bestämt  
   i förväg).

Ledningen förändrar som förr   Ledningen förändrar på nytt sätt
(kopierar tidigare försök).   (lateralt tänk – prövar helt nya 
   vägar).

Processen genomfört snabbt!   Processen tar tid – långsiktigt  
Kort planeringsfas – sen kör man!  tänk
Längre genomförandefas – får ofta  Längre planeringsfas – kortare
”backa och göra om”.   genomförandefas.
     

dig själv. Därav värdet av ökad självkän-
nedom. Det vill säga att du vet vem du 
är och hur du beter dig i olika situationer 
som chef. Utifrån denna självkännedom 
kan du sedan utarbeta dina strategier för 
att bemöta de olika stegen.

I faktaruta 2 ser du vad som praktiskt 
händer vid en omorganisation med do-
minans av Andra ordningen men med 
inslag av Första ordningen – uppdelat 
i ”Ledarens egna process” och ”Organi-
sationens process”. Där kan du följa vad 
som sker från starten av en omorganisa-
tion – när ledaren presenterar sina mål 
och idéer – till slutet – när målen är upp-
nådda och organisationen kan fira! 

Vi får följa de olika motståndsfaserna 
och får tips kring hur ledaren kan och 
bör hantera dessa. Här följer en checklis-
ta för att lyckas med omorganisationen:

1.  Du måste som chef vilja! Ha tålamod 
och påminn dig dagligen om varför 
du startade omorganisationen! 

2.  Skaffa kunskap kring hur man arbe-
tar med omorganisationer.

3. Skapa struktur: besluta mål, syfte, 
tidplan och systemstöd för omorga-
nisationen. 

4. Arbeta med rollerna: ”förändrings-
ledare”, ”processtöd”, ”processgrupp, 
”styrgrupp” mm.

5. Arbeta enligt metoden ”Andra ord-
ningen med inslag av Första ord-
ningen”.

6. Om du är förändringsledare: Skaffa 
självkännedom – det vill säga vilka 
är dina styrkor, dina svagheter, ditt 
försvarsbeteende?

7. Tänk igenom dina strategier för att 
hantera din ökade självkännedom och 
koppla det till målen för omorgani-
sationen.

8. Se till att du som förändringsledare 
har ett strategiskt bollplank – internt 
eller externt. Det behövs!

Människokunskap – vad är det?
Människokunskap är den samlade kun-
skapen kring hur jag själv och andra tän-
ker och fungerar. Det vill säga vad det är 
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som driver oss, varför gör vi som vi gör 
och hur jag som enskild individ – genom 
kunskapen om mig själv och andra – kan 
förbättra min och andras produktivitet. 
Genom att möta den andre där den är i 
stället för där du själv är bidrar du till 
att vrida om nyckeln till ett välfungeran-
de samarbete där ni tillsammans strävar 
mot organisationens mål – men på olika 
sätt. Du undviker konflikter och ni slip-
per energikrävande konfliktlösning.

Precis som den klassiska leksaksclow-
nen av trä, består vi människor av olika 
delar. Det är de olika delarnas samman-
sättning som gör oss till individer. Ord-
ningen kan se lite olika ut i den indivi-
duella sammansättningen, men en sak 
har vi alla gemensamt – i botten ligger 
alltid vår drivkraft. Det är den som på-
verkar våra värderingar och hur vi reage-
rar/agerar på olika saker, och därmed vår 
prestation. Det är på drivkraften vi byg-
ger vår individuella personlighet – våra 
värderingar och vårt beteende.

Byt dina egna perspektiv en stund. 
Att byta perspektiv för att se världen ur 
en annan persons synvinkel gör att du 
möter henne där hon befinner – och inte 
där du själv är. Det är inte alltid lätt. 
Men när du ser världen genom hennes 
ögon kan du lättare förstå vad som moti-
verar henne, vilken drivkraft hon har. 

Du ser också styrkan i att ha olika 
personligheter i en och samma arbets-
grupp och förstår hur man kan få största 
möjliga affärsnytta ur dessa olikheter. Då 
kan du enklare få alla olika individer att 
nyttja sin potential för att hjälpa till att 
bära upp företaget. Motivationen ökar 
och på det sättet når du bättre resultat 
i organisationsförändringar och föränd-
ringsarbeten.

All reell organisationsförändring bör-
jar hos individen. En organisation består 
av olika delar – kultur, lokaler, teknik, 
produkt, med mera – där människan är 
den viktigaste resultatskapande delen. 

När man får alla att gå åt samma håll, 
trots sina olikheter, så är det lättare att 
nå fram till målen. Med andra ord är det 
alltså hos den enskilda människan du ska 
börja ett förändringsarbete. Det är hos 
individen du hittar den kraft som behövs 
för att förbättra resultatet – för det är i 
grunden alltid människorna som åstad-
kommer verksamhetsresultaten.

Beteende

Värderingar

Drivkrafter
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Drivkraften ligger ”under vattenytan” – den syns inte men märks vid laddade diskussioner 
(t ex när en organisation tvingas prioritera, välja fokus, dra ner på personalen mm). Den är 
stabil från sju års ålder. Det enda som kan rubba drivkraften är något stort, som en livskris, 
där vi börjar ifrågasätta meningen med livet. Värderingarna ligger också ”under vatteny-
tan”. De kan ändras utifrån livets mognad och erfarenhet. Beteendet är synligt och ligger 
”ovanför vattenytan”. De kan ändras ”från timme till timme” utifrån förutsättningarna runt 
omkring individen. Antingen kan beteendet vara produktivt eller improduktivt. 
Om individen får använda sin drivkraft blir beteendet produktivt och den nyttjar sina främ-
sta styrkor! Individen når sina mål och levererar resultat för verksamheten. Om individen 
inte får använda sin drivkraft blir beteendet improduktivt och den reagerar omedvetet med 
sitt försvarsbeteende/sina svagheter.
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De nio drivkrafterna®

ViljeKraft® är en praktiskt tillämpbar 
metod som har sin utgångspunkt i forsk-
ningen ”Arbetets drivkrafter” från 1992 
av fil dr Jan Erik Rendahl, Lunds Uni-
versitet. Forskningen är översatt av Inger 
Larsten till De nio drivkrafterna® och 
används vid strategisk ledarskapsrådgiv-
ning/coachning, ledarskapsutveckling/
ledningsgruppsutveckling, teambuil-

ding, konflikthantering, organisations-
förändringar, med mera.

Enligt metoden ViljeKraft® finns det 
nio olika drivkrafter. Varje människa har 
dominans av en drivkraft. Ett exempel på 
en drivkraft är att åstadkomma konkre-
ta mätbara resultat. Människor som har 
den drivkraften strävar efter att ”ha egen 
kontroll” och att göra ”egna val”. 
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Tabell  2
Omorganisation med dominans av Andra ordningen och med 
inslag av Första ordningen

LEDARENS EGNA PROCESS ORGANISATIONENS PROCESS
1.Introduktion/info av
Mål och idéer    1. Första motståndsfasen 
Varför man startar förändringen! Frågor från medarbetarna. 
    Problemtänk – Det här har vi gjort
    för fem år sedan (enl Första ordningen). 
    Det blev inget av det....
    Man tror inte på det ledaren säger! 

2. Ledarens tankar  2. Medarbetarna börjar tändas
”Hur ska jag ha kontrollen nu?”        
   
3. Ledaren upprepar sig (tjat)   3. Medarbetarna börjar
– mål, syfte, idéer + egen   känna entusiasm. 
reflexion (dvs är konsekvent).   

4. Ledaren måste ”härda ut” 4. Andra motståndsfasen
Visa på mål igen och igen  Medarbetarna hittar fel – ”vill inte 
och arbeta igenom sin egen förändra, förändras”. Tänker –
ambivalens och hitta tillbaka ”Det här passar inte hos oss –vi
till sin motivation.    är speciella här.”.

5. Ledaren kritiska fas!  5. Tredje motståndsfasen – 
Att vilja trots stor osäkerhet. ”Sabotage i handling” 
    Medarbetarna tänker ”Det funkar inte,
    Det blir fel.”. Organisationen börjar 
    agera praktiskt – t ex struntar i att
    komma på projekt-/info möten, har ”glömt” 
    datumet för nästa möte,
    läser inte anteckningar, ”glömmer”
    göra det man kommer överens om 
    (eftersom ledaren inte lyssnar och   
    avslutar projektet vill man visa i 
    konkret handling att ledaren har fel)

6. Ledaren måste ”härda ut”, 6. Medarbetarnas motkrafter avtar 
Visa på mål igen och igen   Kvarstår ett verbalt motstånd dvs
(här risk att välja Första ordningen ”bra tänkt” men tyvärr...”.
och ”peka med hela handen”)    

7. Ledaren upprepar sig   7. Medarbetarna tänker ”Ok”  
Visar på mål igen och igen...  – jag prövar – av egen vilja”

Ledarens trovärdighet 
börjar att öka    

Förtroendet från medarbetarna 8. Tänket–”Tusan det fungerar... ! ”
är erövrat!    ”Det här är inte som det brukar vara
    (Första ordningen). Det här är något 
    annat (Andra ordningen)!
 8. Egen insikt om processen

9. Situationsanpassat ledarskap 9. Övningsfas för medarbetarna
”ge vägledning och stöd”  – Visa mig!”, ”Hur gör jag?” –idéer
    och problemlösning från medarbetarna.

10. Ledaren återkopplar   10. Ny och ökad kompetens
resultat    1 + 1 = 3
                
11. Nya mål och idéer!  GEMENSAM FEST OCH FIRANDE!
   

Att arbeta i enlighet med sin driv-
kraft skapar en känsla av meningsfull-
het, ger naturlig motivation och ökad 
produktivitet. Att inte arbeta i enlighet 
med sin drivkraft skapar lägre produk-
tivitet, minskad motivation och någon 
form av frustration.

En chef med drivkraften att åstadkom-
ma konkreta mätbara resultat sökte extern 
hjälp. Hans arbetssituation var oerhört 
pressad. Vd:n hade givit honom ytterli-
gare ett ansvarsområde med följd att han 
”sprang på alla bollar”, inte hann följa 
upp, missade uppgifter, gjorde fel, fick 
störd sömn och började må riktigt fy-
siskt och psykiskt dåligt. Han befann sig 
i ett ”kaos” och åstadkom inte mätbara 
resultat och hade inte egen kontroll. Det 
vill säga han befann sig i en situation 
som var tvärtemot hans drivkraft. 

Han blev då improduktiv och hans för-
svarsbeteende utlöstes. Som exempel kan 
nämnas att han blev auktoritär, okänslig 
och började peka med hela handen. Hans 
medarbetare blev rädda, oroliga – vilket i 
sin tur sänkte deras produktivitet osv.

Med hjälp av externt stöd fick han rå-
det att arbeta fram en struktur för sin 
pressade situation. Efter diskussion valde 
han själv att ”varje tisdag kväll mellan kl 

     Som chef/
ledare kan du 
aldrig förstå 
dina medarbe-
tare mer än vad 
du först förstår 
dig själv. Därav 
värdet av ökad 
självkännedom.”
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Om författaren
Lena Wallsbeck är beteendevetare, licen-
sierad i metoden ViljeKraft® och har utbild-
ning och flerårig erfarenhet inom organisa-
tionsutveckling/förändringsprocesser. Hon 
driver sedan 1999 LeWa aB.

17–19 arbeta fram en arbetsplan för kom-
mande vecka.”. 

Han gjorde då en plan där han steg 
för steg prioriterade de olika arbetsupp-
gifterna, dokumenterade dem och följde 
upp veckan därpå. Denna struktur gjor-
de inte att arbetsmängden minskade men 
han fick tillbaka sin kontroll och kunde 
åter uppleva att han åstadkom konkreta 
mätbara resultat. Det vill säga han arbe-
tade i linje med sin drivkraft och ökade 
sin produktivitet. 

Här följer en checklista när du arbe-
tar med människokunskap (människo-
kunskap = kännedom om min egen- och 
andras drivkraft + kunskap att hantera 
detta):

1. Öka självkännedomen. Ta reda på/
fundera över din egen drivkraft och 
dina värderingar, det vill säga vad 
som är viktigast för dig i livet och 
arbetet.

2. Öka kunskapen och respekten kring 
vad som driver andra människor.

3. Bemöt andra människor där de är 
(inte där du själv är)!

Lena WaLLsbeck
organisationskonsult, LeWa ab

lena@lewa.se

     Varför tar vi oss alltid tid att 
göra om saker som inte blev rätt 
– i stället för att vi tar oss tid att 
göra rätt saker redan från början?”

ledarskap

4. Lär känna dina medarbetare – genom 
att ställa öppna frågor (frågor som 
inte går att besvara med ett ”ja” eller 
”nej”) och lyssna aktivt (utan översätt-
ning till dig själv).

5. Träna i möten – reflektera (vad gjorde 
jag bra, vad kan jag göra bättre vid 
nästa möte) – korrigera/förbättra  – 
träna – reflektera – korrigera och så 
vidare.

Enorm kraft frigörs
Rätt genomförd organisationsutveckling 
+ Människokunskap = Verksamhetsre-
sultat. 

Syftet med denna artikel har varit 
att ge kunskap kring vad som krävs för 
att omorganisationer ska leda till reella 
verksamhetsresultat.

80 procent av alla omorganisationer i 
dag leder inte till avsedda resultat. Har 
vi resurser för detta? Har vi chefer som 
vill leda fler omorganisationer? Har vi 
medarbetare som vill engagera sig och 
vara med i fler projektgrupper? Har vi 
ekonomi att inte lyckas?

Och varför tar vi oss alltid tid att göra 
om saker som inte blev rätt – i stället för 

att vi tar oss tid att göra rätt saker redan 
från början ?

För att öka andelen lyckade omorga-
nisationer och få människor att förknip-
pa omorganisationer med något positivt 
krävs en kombination av rätt genomför-
da förändringsprocesser och människo-
kunskap.

De organisationer som har lyckats kan 
intyga att det var värt det. Kraften som 
frigörs är enorm och både organisation, 
chefer och medarbetare står därmed rus-
tade att bemöta kommande omorganisa-
tioner! Organisationens självförtroende 
har satt sig i väggarna och det positiva 
ryktet har börjat spridas  
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GILEAD SCIENCES

Gilead Sciences grundades 1987.

Huvudkontor i Foster City utanför 
San Francisco.

Anställda i världen: cirka 4 000.

Omsättning 2008: 5,3 miljarder 
dollar.

Av inkomsten står hiv/aids-läkeme-
del för 80 procent.

Nordisk organisation start 2008.

Omsättning Norden: 55 miljoner 
euro
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De som har minnen från sön-
dagsskolan minns nog namnet 
Gilead från de gamla texterna. 

Stod det inte något i stil med ”en hjord 
av getter som strömma nedför Gileads 
berg” i Höga Visan? Jo, det stämmer, 
men en bättre koppling finns i Jeremia 
8:22 ”Finnes då ingen balsam i Gilead, 
finnes ingen läkare där? Eller varför bli-
ver dottern mitt folk icke helad från sina 
sår?”

Gilead Sciences har en klart uttalad 
mission att utveckla läkemedel för livs-
hotande sjukdomstillstånd för vilka det 
inte finns behandling tidigare. Företa-
get har också ett stort engagemang att 
hjälpa fattiga människor att få tillgång 
till livsnödvändig vård, främst i kampen 
mot hiv/aids.

Regionen Gilead ligger öster om Jor-
danfloden och är berömd sedan historisk 
tid för sin läkande balsam från ett visst 
träd. Ett löv från detta träd finns i Gi-
lead Sciences logotype.

– Företagsledningen har verkligen en 
passion för att ta fram läkemedel för svå-
ra och negligerade sjukdomar, berättar 
nordenchefen Kennet Brysting. Jag har 
träffat dem och det märks att de brinner 
för detta. Det är ju också ovanligt att de 

ursprungliga entreprenörerna i ett bio-
teknologiskt läkemedelsföretag är kvar 
efter tjugo år och fortfarande driver verk-
samheten.

Gilead Sciences grundades 1987 i Fos-
ter City utanför San Francisco. Huvud-
kontoret ligger kvar där.

Såg aids härjningar
Grundarna såg på nära håll i sin stad hur 
den nyupptäckta sjukdomen aids spred 
både lidande, död och skräck. Ur frus-
trationen att det inte fanns någon som 
helst behandling, startade de sitt företag 
med visionen att hitta behandlingar där 
det ännu inte existerar någon.

Inledningsvis fick Gilead fram två 
substanser, en för hiv och en för influ-
ensa. Influensamedicinen heter i dag Ta-
miflu och marknadsförs av Roche. I be-
gynnelsen gav royaltyn från Tamiflu en 
nödvändig intäkt för att kunna satsa på 
hivforskningen.

– Andan i Gilead är att det är oin-
tressant att forska där många andra re-
dan har varit. Att få fram en liten vari-
ant i en uppsjö av behandlingar är inte 
tillräckligt utmanande, säger Kennet 
Brysting.

Framgångarna lät inte vänta på sig 
och har fortsatt i en strid ström. Det för-
sta läkemedlet som Gilead lanserade var 
AmBisome mot svåra invärtes svampin-
fektioner. Det fick sitt första godkännan-
de i Europa 1990. 

Det stora genombrottet för Gilead 
kom 2001 med lanseringen av Viread, 
ett oralt endospreparat för behandling 
av hiv. 

Den senaste stora lanseringen var 
Atripla som godkändes i USA 2006 och 
i EU 2007. Atripla är en unik tre-i-en-
behandling av hiv som innebär att pa-
tienten i en enda daglig tablett får en 
kombination av tre tidigare lanserade 
preparat.

– Tidigare var hivpatienter tvung-
na att ta stora mängder tabletter flera 
gånger om dagen, berättar Vidar Wen-
del-Hansen, medicinsk chef på Gilead 
Norden. Sedan 90-talet vet man att det 
krävs tre olika läkemedelssubstanser för 
att effektivt behandla HIV. Det kunde 
vara besvärligt att ta med sig behovet för 
en dag och det blev också både psykiskt 
och socialt påfrestande att ta fram stora 
mängder piller ideligen. 

– Med Atripla har det förändrats. Pa-
tienterna upplever det mycket enklare 

Passion för kamp mot 

Svåra 
Sjukdomar
Passionen hos grundarna att hitta behandlingar för livshotande sjukdomar 
genomsyrar Gilead. Tjugo år och fjorton läkemedel efter starten har företa-
get global verksamhet, 4 000 anställda och ligger etta på Business Weeks 
lista. På nordenkontoret i Solna är tempot stimulerande högt och det heliga 
svenska gruppfikat inställt.
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och mindre påfrestande att ta sin medi-
cin. I och med att läkemedlet inte behö-
ver tas flera gånger om dagen minskar 
upplevelsen av att ständigt vara patient. 
Studier visar att patienterna mår psy-
kiskt bättre.

Just nu pågår studier på en tablett 
som kombinerar fyra substanser, vilket 
bland annat kan förbättra behandlingen 
för dem som byggt upp resistens mot ti-
digare behandlingar. Fas III-studier in-
leds nästa år där nordiska infektionskli-
niker kommer att medverka.

Gileads forskning och utveckling är 
inriktad på hiv/aids, leversjukdomar, all-
varliga hjärt-kärl- och lungsjukdomar. 
Satsningen på forskning och utveckling 
av nya läkemedel är betydande – hela 15 

procent av intäkterna används till forsk-
ning och utveckling.

I dagsläget marknadsför Gilead tolv 
läkemedel. Inte mindre än 18 preparat 
är under utveckling, varav tre i fas III 
och tio i fas II.

Gilead har under sina drygt 20 år 
vuxit fort. I dag har företaget ungefär 
4 000 anställda på fyra kontinenter.

Upp på plats nummer ett
Under åren har Gilead gjort några före-
tagsförvärv. Det senaste var CV Thera-
peutics vilket stärker företagets satsning 
på hjärt-kärlområdet.

Till skillnad från så många andra 
biopharmaföretag har Gilead de senas-
te åren redovisat sunda vinstsiffror. För 

år 2007 rankade Business Week Gilead 
som nummer två av de 50 bäst preste-
rande amerikanska företagen. På senaste 
listan för år 2008 hade Gilead åkt upp 
på plats nummer ett. Omsättningen för 
2008 uppgick till 5,3 miljarder dollar.

Vad beror framgångarna på?
– Det beror på flera faktorer, säger 

Kennet Brysting. En är att Gilead har 
lyckats behålla sin fokusering på ut-
valda svåra sjukdomar. Man är konse-
kvent i att fullfölja en ny substans ända 
ut till marknaden. Undantaget är Tami-
flu som låg utanför Gileads strategiska 
områden.

– En annan framgångsfaktor är filoso-
fin att jobba i små koncentrerade arbets-
lag. Gilead har relativt få anställda. Så 
har vi det här på det nordiska kontoret 

GILEADS FJORTON LÄKEMEDEL

Hiv/aids
Atripla
Truvada
Viread
Emtriva
Vistide
Hepatit
Viread
Hepsera

Hjärta/kärl
Ranexa 
(marknadsförs av Menarini i Europa)
Letairis 
(marknadsförs av GSK i Europa)
Flolan 
(marknadsförs av GSK i USA)
Lexiscan 
(marknadsförs av Astellas i USA/
Kanada)

Luftvägarna
Tamiflu (utvecklat av Gilead, mark-
nadsförs av Roche)

Övrigt
AmBisome, mot invärtes svampin-
fektion (marknadsförs av Astellas 
i USA/Kanada och Sumitomo i 
Japan)
Macugen, injektion mot synnedsätt-
ning (marknadsförs av OSI i USA 
och Pfizer i Europa)

Nordenchefen Kennet Brysting
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också. Jag tycker personligen att det är 
bra. Det gör prioriteringar nödvändiga, 
dödtid minimeras och alla måste hålla 
sig på tå och prestera optimalt.

Han sticker inte under stol med att 
företagskulturen är amerikanskt resul-
tatinriktad. Kontorets prestation mäts 
regelbundet och över alltihopa svävar 
ögonen från börsen Nasdaq.

Ett ofta upprepat motto som man le-
ver efter på Gilead är ”sense of urgency”, 
ungefär ”känsla för väsentligheter”.

– Självklart finns det en brytgräns där 
underbemanning och prestationskrav 
blir destruktivt. Men där är vi inte. Vi 
är lagom få för att ha en stimulerande 
press. Gilead kommer aldrig att bli ”Big 
Pharma”.

De medarbetare Pi träffar håller med 
sin chef. Noteras bör att intervjuerna 
sker enskilt.

– Man måste tycka om pressen för att 
jobba här och det gör jag, säger Anna-
Karin Svensson. Att vi är få gör att man 
hela tiden känner sig delaktig och vet 
vad som pågår. Vi hjälper varandra när 
det behövs.

– Det känns helt rätt för mig, säger 
Tomas Svensson, ansvarig för regulatory 
affairs. Vi har en bra kombination av per-
soner som jobbar tätt men utan motsätt-
ningar. Hellre lite för få än för många, då 
tappar man tempo. I en mindre grupp 
kan man vara med och påverka mer och 
försvinner inte i mängden.  

Kennet Brysting talar sig varm för en 
slimmad organisation.

– Det blir inga hierarkier och besluts-
vägarna kan hållas korta och informella. 
Min övertygelse är att varje ny anställd 
kräver mer tid som ägnas åt interna frå-
gor. Det är bättre att kunna fokusera 
utåt, på kontakter med läkare, patientor-
ganisationer och vårdens huvudmän.

Ett enda nordiskt kontor
På Gilead Nordic finns inte ett antal re-
presentanter per produkt som far runt på 
läkarmöten. Det finns en produktchef 
som ansvarar för både strategi, aktivitets-
planer och all kundkontakt.

– Vi kanske inte hinner med alla lä-
kare, men när vi kommer på besök kan 
vi alltid göra det intressant för dem och 
komma med något nytt, säger Kennet 
Brysting.

Vidar Wendel-
Hansen, medicinsk 
chef på Gilead 
Norden.

Han lockades till Gilead bland annat 
tack vare satsningen på svåra sjukdoms-
tillstånd.

– Inriktningen mot specialistläkare är 
spännande. Kunskapsnivån är hög och 
de brinner för samma saker som vi gör. 
Kraven på oss blir höga.

Gileads kontor i Solna Gate på Hem-
värnsgatan är det enda nordiska kontor 
som finns. Här arbetar tio personer. På 
fältet i Sverige, Danmark, Norge och 
Finland arbetar fem produktchefer och 
en ”medical science liaison” i Danmark 
– alla jobbar hemifrån. På Island finns 
enbart en distributör. Totalt är man 16 
anställda i Norden.

Om företaget ser till att vara så få 
som möjligt internt, så drar man sig 
inte för att söka samarbeten externt. På 
Gilead Sciences inser man att banbry-
tande forskning i dag nästan alltid sker 
i kompletterande samarbeten. Företaget 
har under sina två decennier ingått i flera 
långa partnerskap med såväl akademiska 

institutioner som bioteknik- och läke-
medelsföretag.

Det senaste stora samarbetsprojektet 
startade i maj 2004 då Gilead Sciences 
tog initiativ till att tillsammans med 
Bristol-Myers Squibb och Merck & Co 
utveckla en endoskombination av de tre 
hivläkemedlen Viread, Emtriva och Sto-
crin. Resultatet blev Atripla.

Samarbetet mellan Gileads interna-
tionella avdelningar är också intensivt. 
Utbildningar och kunskapsutbyte är en 
viktig del i framgångarna. 

– Minst fyra gånger per år träffar jag 
mina europeiska kollegor, berättar Vi-
dar Wendel-Hansen. Hela tiden drivs vi 
framåt av moderbolagets strävan efter att 
bli bättre. Det må finnas en amerikansk 
kultur i det, men jag tycker att det är 
jättebra. Fokus ligger på effektivitet och 
målet är i ovanligt hög grad patientnyt-
tan. Jag har sällan mött en sådan genuin 
strävan efter patienternas bästa.
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Han gillar den vetenskapsinriktade 
verksamheten på Gilead.

– Här ivrar man för att utveckla nå-
got nytt som kan möta icke tillgodosed-
da behandlingsbehov.

Även marknadschef Anna-Karin 
Svensson gillar det nordiska arbetet. Hon 
anställdes bland annat för att hon hade 
just den erfarenheten.

– Visst är det olika kulturer i de nord-
iska länderna, men här på Gilead har vi 
som policy att arbeta enligt samma linje 
i alla länder. Allt marknadsföringsmate-
rial är detsamma och på engelska. En-
bart patientmaterialet översätts till det 
lokala språket.

– Att bara ha ett kontor för hela den 
nordiska verksamheten är ett exempel på 
Gileads innovativa tänkande, framhåller 
Kennet Brysting. Vi måste förstå kultu-
ren i hela Norden. Därför anställer jag 
bara personer som klarar det.

Anna-Karin Svensson

      GILEADS MILSTOLPAR

1990 Första lanseringen blir 
AmBisome, mot allvarliga svampin-
fektioner.

1992 Gilead introduceras på 
Nasdaq.

1999 Tamiflu lanseras genom sam-
arbete med Hoffman-La Roche.

2001 Viread för behandling av hiv 
lanseras.

2002 Hepsera lanseras för behand-
ling av kronisk hepatit B.

2003 Emtriva lanseras för behand-
ling av hiv.

2004 Truvada lanseras för behand-
ling av hiv.

2006 Truvada blir det mest förskriv-
na hivläkemedlet globalt.

2006 Internationellt huvudkontor 
öppnar i London.

2006 Atripla lanseras, den första 
tre-i-en tabletten för endagsdos i 
behandling av hiv.

2008 Viread godkänns för behand-
ling av hepatit B.

2008 Nordiskt kontor öppnar i 
Solna, Sverige.

Att man har lyckats förstå, eller ib-
land utmana, den nordiska sjukvårdskul-
turen, visas av att tillväxten innevarande 
år blir 55 procent och beräknas fortsätta 
nästa år med över 30 procent.

Var är alla?
Det började med ett helt tomt kontor till 
vilket en ensam Kennet Brysting kom 
med en laptop i början av 2008. En ef-
ter en anställdes medarbetare. Den tredje 
var Anna-Karin Svensson.

– Det var ödsligt här då, minns hon. 
Samtidigt en speciell känsla av nystart 
och rivstart.

Men tio anställda senare kan det fort-
farande verka ödsligt ibland på åttonde 
våningen i Solna Gate. Att vara på Gi-
leads kontor runt kl 15 är en litet märk-
lig upplevelse. Det är något som inte 
stämmer. Just det! Det borde strömma 
folk från alla hörn till Den Svenska Fi-
kastunden! Var är alla?

– Vi har inte obligatoriska gemen-
samma fikastunder, säger danske Ken-
net Brysting lakoniskt. Det blir för 
mycket dödtid. 

Inga fikastunder kl 10 eller kl 15! Vad 
är det för danskt påfund? Är det inte 
dags för litet uppror à la Gustav Vasa?

Nej, runt om i kontorsrummen sitter 
nöjda medarbetare och njuter kaffe litet 
när det passar.

– Det kändes litet ovant i början, 
erkänner en inbiten fikare som Tomas 
Svensson. Med tiden kändes det bättre 
med ad hoc-fika i stället för tvångsfika. 

– Det är ingen som gråter för att vi 
inte har gemensamma kaffestunder, sä-
ger Anna-Karin Svensson.

Men visst fikas det, men mera spon-
tant när man känner ett behov att prata 
igenom något med en eller flera med-
arbetare. I köket står en fullmatad mo-
dern bryggmaskin med många valmöj-
ligheter. Och naturligtvis förekommer 
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gemensamma stunder med både kaffe 
och bakverk, exempelvis när en fram-
gång skall firas. Med tanke på utnäm-
ningen i Business Week kan det inte vara 
alltför sällan.

Inte under kontroll
Som framgått är Gileads prioriterade te-
rapiområde hiv/aids. Cirka 80 procent av 
intäkterna kommer från bromsmedici-
ner. Uppåt 75 procent av F&U-resurserna 
går till antivirala läkemedel, däribland 
hivpreparat.

När det gäller spridningen av hiv i 
världen är läget på intet sätt under kon-
troll. För varje patient som kommer un-
der behandling tillkommer två nya fall. 
De dystra siffrorna är en hivprevalens för 
vuxna på cirka 0,8 procent globalt.

Förutom i delar av Afrika sprids hiv 
snabbt i Baltikum och Ryssland.

Även i Sverige är situationen fortfa-
rande alarmerande, trots relativ tystnad 
i medierna.

– Medietystnaden gör tyvärr att all-
mänheten invaggats i en attityd att faran 
med hiv och aids är över, säger Anna-
Karin Svensson. Men det tillkommer 
drygt 400 fall varje år. Problemet är att 
många kommer sent till vården och får 
sin diagnos. 

Så länge hivpositiva personer är ove-
tande om sin smitta kan de sprida den 
ofrivilligt.

– Det finns okunskap både hos de 
smittade och hos sjukvården.

I Sverige finns i dag cirka 5 000 per-
soner med hivdiagnos. Man räknar med 

att ytterligare cirka 1 000–1 500 bär på 
viruset. 

– Situationen beror dels på att många 
inte förstår att de tillhör en riskgrupp, 
dels att vården inte i tid kan se att det rör 
sig om hiv, därför får många sin diagnos 
sent, berättar Vidar Wendel-Hansen.

Vad behövs för att vända trenden?
– Mer information, svarar Anna-Ka-

rin Svensson snabbt. Särskilt till ungdo-
mar. De unga har i ökande grad oskyd-
dat sex. Medvetenheten om könssjuk-
domar och hiv är låg.

Många nya fall av hiv upptäcks hos 
immigranter. 

– Det borde göras rutinmässiga hiv-
test på immigranter, säger Anna-Karin 
Svensson.

Hon lyfter fram patientorganisatio-
nernas viktiga roll. De kan dels sprida 
information och dels bidra till att mins-
ka stigmatiseringen kring att vara hiv-
smittad.

– En viktig del av Gileads arbete är 
att samarbeta med patientorganisationer 
och hjälpa till med utbildningar.

Gilead arrangerar också utbildningar 
inom vården. Ett uppskattat grepp i år 
var en utbildning riktad till läkare och 
sjuksköterskor samtidigt. 

– Utbildningen var ett samarbete med 
Karolinska Sjukhuset med deltagare från 
hela Norden. Den väckte uppmärksam-

Tomas Svensson, ansvarig för 
regulatory affairs. 

HIV/AIDS INTE UNDER KONTROLL

Världen

Hiv/aids-epidemin är inte under kontroll. För varje nytt fall som får behandling till-
kommer två nya.

Svårast är situationen i delar av Afrika, i Baltikum och Ryssland. Statistik från 2007 
visar på 33 miljoner kända hivinfekterade i världen. Mörkertalet är säkerligen stort.

Sverige

På grund av lågt medieintresse tycks den allmänna attityden i Sverige vara att 
faran är över. Det är den inte.

Varje år tillkommer 400–500 hivsmittade. 

Sedan 1985 år antalet anmälda fall av hiv 8 665 (Källa SMI).

Åren 1985–2008 år antalet anmälda fall av aids 2 247. Anmälda döda i aids (frivil-
lig anmälan) totalt drygt 2 000 personer.

Totalt finns i dag cirka 5 000 diagnostiserade fall. Till det kommer beräknat cirka 
1 000–1 500 som infekterats men som ännu inte vet om det.

Cirka 4 000 smittade är under behandling. 

Främsta smittokällan är sexuell kontakt utan kondom, men inte ens med skydd är 
smittorisken eliminerad.

Hiv/aids-epidemin är inte under kontroll. För varje nytt fall som får behandling till-
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het tack vare den ovanliga satsningen på 
bägge yrkesgrupperna. Vi kommer att 
göra liknande satsningar återkommande 
varje år.

Bland ovanliga satsningar som syftar 
till att öka förståelsen för hiv/aids näm-
ner Anna-Karin Svensson ett konstpro-
jekt i Danmark där elva hivsmittade gör 
var sin stor tavla under ledning av en 
konstnär.

– Projektet stöds av Gilead och är ett 
led i det vi gör för att minska fördomar-
na mot hiv.

Samhällsengagemang
Generellt är samhällsengagemang något 
utmärkande för Gilead Sciences. Listan 
på program och aktiviteter för att på 
olika sätt bidra till människors hälsa är 
lång.

En viktig del i arbetet är stiftelsen 
The Gilead Foundation som bildades 
2005. Syftet är att förbättra hälsan hos 
människor i underutvecklade länder, 
med fokus på att sprida kunskap om hiv 
och hepatit B, förebyggande hälsovård 
och sjukvård.

I Gileads Access Program inriktar 
man sig på att tillhandahålla hivläke-
medel till kraftigt subventionerade pri-
ser till fattiga länder.

I access programmet har Gilead inlett 
samarbete med ett tiotal generikaprodu-
cerande företag, flest i Indien, vilka på 
licens får tillverka Viread och till kon-
kurrenspressade priser kan erbjuda lä-
kemedlet till de nära 100 fattiga länder 
där cirka 95 procent av världens hivsmit-
tade lever.

– Gilead stöder ungefär 700 000 pa-
tienter genom access programmet, berät-
tar Kennet Brysting. Antalet ökar med 
hundratusentals varje år. Inom några år 

räknar man med att uppåt fem miljoner 
patienter ingår i olika stödprogram.

Han pekar på företagsledningens per-
sonliga engagemang som grunden till 
Gileads humanitära insatser.

– De har en nästan extrem iver att få 
fram hjälp till människor som inte kan 
nås av vanlig sjukvård och att utveckla 
behandlingar som få eller inga andra äg-
nar sig åt.

Han exemplifierar med cystisk fibros 
där ingen ny behandling kommit på över 
tio år, men där Gilead nu lanserar ett lä-
kemedel som förenklar för patienterna.

– Kommersiellt är det ingen höjdare. 
I hela Norden finns bara 1 300 patienter.

Gilead lever sin vision. Marknadsfö-
ringsbudgeten är liten. I stället satsas 
pengarna på utbildningar inom vården 
och till patienter.

Kennet Brysting ser ljust på Gileads 
framtid. 

– Jag tror på den fortsatta inriktning-
en mot specialistområden. Vi har också 
många lovande preparat under utveck-
ling, bland annat för behandling av hiv 
och hepatit C. Flera är färdiga för lanse-
ring om några år. En satsning är på gång 
i Baltikum där hiv är underbehandlat.

Han konstaterar också att Gilead har 
ett känsligt läge inför att hjärt-kärlom-
rådet också skall bli ett nytt fokusom-
råde.

– Det blir visserligen en satsning mot 
svåra och livshotande sjukdomstillstånd, 
men vi kommer att stå inför en bryt-
punkt hur mycket organisationen skall 
kunna växa och ändå behålla tempot. 
Den första produkten inom hjärt-kärl-
området förväntas bli lanserad 2012.

Stimulerande och utvecklande blir 
det säkert. Men kaffebryggaren kommer 
troligen att ställas in på enbart pyttesmå 
espressokoppar.

JEANETTE HÄGGLUND
fotograf

JAN-OLOF SMEDBERG, 
Smedbergs Skrifveri

HIV – KORT HISTORIK

1981 anses som året då aids 
upptäcktes. Den nya form av virus-
sjukdom som året före uppträtt 
hos homosexuella i USA hade då 
identifierats. Sjukdomen uppträd-
de även hos sprutnarkomaner, blö-
darssjuka och patienter som fått 
blodtransfusion. Samtidigt insjuk-
nade i Paris ett antal personer från 
Centralafrika. Definitionen och 
namnet aids kom 1982, av acqui-
red immune deficiency syndrome 
(förvärvat immunbristtillstånd).

Viruset som ger upphov till sjukdo-
men aids isolerades första gången 
1983 i Paris. I USA isolerades 
samma virus ett år senare. Efter 
forskarkäbbel enades man om 
benämningen hiv, human immune 
deficiency virus.

I dag känner man till två huvud-
former av hiv, benämnda 1 och 2. 
De liknar virusarter hos apor och 
det anses troligt att hiv har sitt 
ursprung i djurvärlden.

Det första aidstestet utvecklades 
1985 och 1986 offentliggjordes 
de första positiva kliniska behand-
lingsresultaten. Medlet kallas i dag 
zidovudin och har länge varit hörn-
sten i behandlingen.

Det existerar inga läkemedel som 
läker ut hiv/aids, det finns endast 
bromsande behandlingar.

Med bromsmediciner kan många 
hivpositiva leva nästan en normal 
livslängd. Det finns patienter som 
levt med medicinering i uppåt 20 
år.  
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för avancerad terapi
för avancerad terapi
för avancerad terapi

regulatory

Gemensamma regler 

De vetenskapliga framstegen inom cell- och molekylär-
bioteknik – som genterapi, cellterapi och vävnadstek-
nik – har lett till en ny gemensam lagstiftning inom EU, 
Förordningen om läkemedel för avancerad terapi, ATMP. 
Vera Franzén, registreringschef på SentoClone AB, skri-
ver om den nya lagstiftningen och vad den betyder för 
små och stora läkemedelsföretag.

Det har varit ett händelserikt år 
för alla som på ett eller annat 
sätt arbetar med läkemedel för 

avancerad terapi, ATMP (advanced the-
rapy medicinal products). Förordningen 
om läkemedel för avancerad terapi (EG) 
nr 1394/2007, som reglerar dessa läke-
medel trädde ikraft den 30 december 
2007 och tillämpas från den 30 decem-
ber 2008(1). 

En viktig bakgrund till den nya lag-
stiftningen är vetenskapliga framsteg 
inom cell- och molekylärbioteknik som 
har resulterat i utvecklingen av avancera-
de terapier som genterapi, somatisk cell-
terapi och vävnadsteknik, områden som 
kan erbjuda nya behandlingsmöjligheter 
för sjukdomar och kroppsliga dysfunk-
tioner hos människan.

Läkemedel för avancerad terapi kom-
bineras ibland med medicintekniska 
hjälpmedel och sådana kombinationer 
ska också betraktas som läkemedel enligt 
förordningen om ATMP. Då ska även vä-
sentliga krav i direktiven 93/42/EG och 
90/385/EG uppfyllas. Här är det således 
utgångsmaterialet snarare än funktionen 
som avgör vilken lagstiftning som ska 
tillämpas, något som varit föremål för 
en hel del diskussion.

Utöver regelverket för läkemedel mås-
te också regelverket för vävnader och cel-
ler uppfyllas. De regler som gäller för 

donation, tillvaratagande och kontroll i 
direktiv 2004/23/EG kompletterar kra-
ven i förordningen för ATMP.

Gemensamt europeiskt regelverk
Den nya lagstiftningen innebär att man 
nu har ett gemensamt regelverk i Eu-
ropa för dessa innovativa produkter som 
tidigare har reglerats på olika sätt i olika 
medlemsländer och förhoppningen är att 
de därmed snabbare ska bli tillgängliga 
för patienter i hela Europa. Avsikten är 
också att stärka konkurrenskraften för 
europeiska tillverkare.

Risk management är en mycket viktig 
aspekt för ATMP, och liksom för andra 
nya läkemedel bör ansökan om mark-
nadsföringstillstånd innehålla en risk 
management-plan. Utöver krav på upp-
följning av biverkningar finns också krav 
på uppföljning av effekten av ATMP.

För ATMP är den centrala godkän-
nandeproceduren obligatorisk och en ny 
vetenskaplig kommitté, CAT, har ska-
pats på den europeiska läkemedelsmyn-
digheten EMEA för att utvärdera ATMP 
och följa den vetenskapliga utvecklingen 
på området.

Många läkemedel för avancerad terapi 
är till sin natur komplicerade och även 
om kraven för godkännande av biologis-
ka läkemedel i princip gäller även för 
ATMP kan det ibland vara nödvändigt 
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att anpassa de tekniska kraven för dessa 
läkemedel.

Annex I till Direktiv 2001/83/EG 
innehåller en förteckning över vilken do-
kumentation som ska finnas som stöd 
för en ansökan om marknadsföringsgod-
kännande. Till följd av den nya ATMP-
förordningen har Annex I uppdaterats, 
i första hand för att inkludera krav med 
avseende på kvalitet, säkerhet och effekt 
för vävnadstekniska produkter – denna 
kategori har tidigare inte klassats som 
läkemedel – men också för att se över 
kraven för produkter baserade på cellte-
rapi och genterapi. Begreppet riskbase-
rat angreppssätt introducerades som ett 
verktyg för företag att bestämma omfatt-
ningen av den kvalitets-, säkerhets- och 
kliniska dokumentation som ska ingå i 
en ansökan. 

Redan innan den nya förordningen 
började gälla tillsattes en grupp, ”Spe-
cific advanced therapies task force”, för 
att förbereda implementeringen. Vissa 
vetenskapliga riktlinjer hade redan ut-
arbetats av arbetsgruppen för biologiska 
läkemedel och arbetsgrupperna för läke-
medel baserade på genterapi respektive 
cellterapi. Förordningen förutskickar en 
hel del nya riktlinjer som ska utarbetas 
av EMEA och kommissionen och flera 
av dessa har också tagits fram. Några 
har fastställts medan andra varit ute på 
remiss och ytterligare någon har ännu 
inte presenterats. Det gäller till exempel 
GMP (good manufacturing practice) för 
ATMP men den lär vara på väg.

Kommitté för avancerad terapi
CAT (committee for advanced therapies) 
är en mångdisciplinär grupp med exper-
ter från olika vetenskapliga discipliner 
och med representanter från varje med-
lemsland, från patientorganisationer och 
läkarkåren (se faktaruta). Den slutliga 
rekommendationen till kommissionen 
om godkännande avges av CHMP, den 
vetenskapliga kommittén för humanlä-
kemedel. 

Huvuduppgiften för CAT är att utvär-
dera ansökningar om marknadsförings-
godkännande. Det finns också möjlighet 
att vända sig till CAT för att få hjälp 
med att bedöma om ett läkemedel är ett 
ATMP och en annan viktig uppgift för 
CAT är att värdera dokumentation från 
små- och medelstora företag (SME) som 

Läkemedel för 
avancerad terapi 
utvecklas ofta 
av små innova-
tiva företag och 
förordningen 
innehåller ett 
antal stimu-
lansåtgärder för 
SME-företag.”



62   pharma industry nr 6 –09

vill ha sin kvalitetsdokumentation och/
eller icke-kliniska dokumentation certi-
fierad.

CAT medverkar också vid vetenskap-
lig rådgivning och kan konsulteras även 
för utredningar som rör andra läkeme-
del än ATMP. CAT ska också se till att 
det kommer fram vetenskapliga och re-
gulatoriska riktlinjer för olika aspekter 
av ATMP.

Sverige representeras i CAT av Len-
nart Åkerblom, gruppchef på enheten 
för farmaci och bioteknologi, och hans 
ställföreträdare Wing Cheng, utredare 
på medicintekniska enheten, båda på 
Läkemedelsverket. Ytterligare en svensk 
expert, Per Ljungman, chef för hematolo-
giska kliniken, Karolinska universitets-
sjukhuset, Huddinge, ingår i CAT som 
representant för läkarkåren.

Under sommaren inbjöd CAT icke 
kommersiella organisationer att bli ”in-
terested parties” till CAT och ett första 
möte med dessa hölls på EMEA den 11 
september. Denna grupp kommer ak-
tivt att informeras om dokument under 
framtagande och kommer att fungera 
som remissinstans till CAT. Ett antal 
möten kommer att hållas varje år för dis-
kussion om aktuella frågeställningar.

CAT har ansvaret för utredningen av 
ansökningar om marknadsföringstill-
stånd för ATMP. Rapportör och co-rap-
portör utses – av CHMP – inom CAT 
men till varje utredningsteam knyts 
också en CHMP-koordinator med an-
svar för informationsflödet mellan de 
två vetenskapliga kommittéerna och för 
diskussion och slutligt ställningstagande 
i CHMP. 

CAT samarbetar också med andra 
vetenskapliga kommittéer, som COMP, 
den vetenskapliga kommittén för särlä-
kemedel (orphan drugs) och PDCO, den 
vetenskapliga kommittén för kliniska 
studier på barn. Vidare deltar CAT ak-
tivt i vetenskaplig rådgivning och sam-
arbetar med ett stort antal arbetsgrup-
per, som arbetsgrupperna för cellbasera-
de läkemedel och för läkemedel baserade 
på genterapi.

Klassificering och certifiering
I vissa fall kan det råda osäkerhet om 
huruvida en viss produkt ska klassifice-
ras som en ATMP. Är man osäker på om 
en produkt faller under förordningen för 
ATMP kan man vända sig till CAT för 

Redan vid 
junimötet 
beslöt CAT 
att rekom-
mendera 
godkännande 
av den första 
produkten 
under den 
nya lagstift-
ningen.”

besked. För klassificering rådgör CAT 
med kommissionen och resultatet publi-
ceras i form av en kort beskrivning av 
produkten och tänkt användning, men 
utan namn på sökande eller produkt.

Läkemedel för avancerad terapi ut-
vecklas ofta av små innovativa företag 
och förordningen innehåller ett antal sti-
mulansåtgärder för SME-företag. Dessa 
har till exempel möjlighet att få sin kva-
litets- och icke-kliniska dokumentation 
certifierad av CAT. Möjligheten har till-
kommit för att underlätta för små fö-
retag som inte har möjlighet att ta sin 
produkt till klinisk fas att attrahera kö-
pare/kapital. 

Man kan ansöka om certifiering i oli-
ka skeden av utvecklingen och det görs 
en vetenskaplig bedömning av den do-
kumentation som finns tillgänglig vid 
ansökningstillfället. Förslag till riktlin-
jer för proceduren har nyligen varit ute 
på remiss liksom förslag till riktlinjer 
för omfattningen av data som krävs för 
en ansökan om certifiering. Det kommer 
att vara möjligt att ansöka om certifie-
ring flera gånger under utvecklingen av 
en ATMP.

Trots att lagstiftningen för ATMP 
nu har harmoniserats finns det ett par 
aspekter som medlemsländerna fritt kan 

tolka och besluta om. En viktig sådan är 
det så kallade sjukhusundantaget (arti-
kel 28.2), som säger att ett sjukhus kan 
få tillverka en produkt enligt ett icke-
rutinmässigt förfarande åt en enskild pa-
tient under en läkares exklusiva yrkes-
mässiga ansvar. Tillverkningen ska ske i 
enlighet med särskilda kvalitetsnormer. 

Denna artikel har fått stor uppmärk-
samhet och har delvis tolkats på olika 
sätt i olika länder. Ännu finns inte något 
officiellt förslag till svensk tolkning men 
det kommer att krävas ett tillstånd från 
Läkemedelsverket för tillverkning under 
sjukhusundantaget. Dessutom krävs ett 
system för uppföljning och rapportering 
av biverkningar.

Första produkten godkänd
Att utveckla och dokumentera läkeme-
del för avancerad terapi innebär en hel 
del utmaningar. På kvalitetssidan kan 
nämnas varierande utgångsmaterial, små 
tillverkningssatser – ofta en sats per pa-
tient – kort hållbarhetstid och därmed 
svårt att invänta resultatet av sterilitets-
test etc.

Det finns ofta inte lämpliga djurmo-
deller att tillgå och hur omfattande kli-
niska studier ska man kräva? 

En fråga som kommer att vålla pro-
blem är hur man ska hantera de pro-
dukter som redan finns på marknaden 
med någon form av nationellt tillstånd. 
För produkter baserade på genterapi och 
cellterapi medges en övergångstid på tre 
år och för vävnadstekniska produkter 
fyra år. Inom denna tid måste en ansö-
kan om europeiskt marknadsföringstill-
stånd inlämnas till EMEA – ska man 
kräva samma omfattning av klinisk do-
kumentation för dessa produkter som för 
nya ATMP?

Företag som utvecklar läkemedel för 
avancerad terapi rekommenderas att ti-
digt kontakta EMEA för att få veten-
skaplig rådgivning. SME-företag får 90 
procents rabatt på avgiften för veten-
skaplig rådgivning och har dessutom 
möjlighet att få god hjälp med regu-
latoriska och administrativa frågor av 
EMEA:s SME-kontor.

Fem år efter ikraftträdandet av för-
ordningen för ATMP ska kommissionen 
publicera en rapport om tillämpningen 
med detaljerad information om vilka 
olika typer av produkter för avancerad 
terapi som godkänts.

regulatory
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Redan vid junimötet beslöt CAT att 
rekommendera godkännande av den för-
sta produkten under den nya lagstift-
ningen. CHMP, avgav sitt slutliga ytt-
rande en vecka senare till kommissionen 
som den 6 oktober formellt godkände 
ChondroCelect, en autolog cellbaserad 
produkt för behandling av ledbandsska-
dor i knän. 

Nyligen har CAT publicerat ett så 
kallat ”reflection paper”: ”In-vitro cul-
tured chondrocyte containing produc-
ts for cartilage repair of the knee” som 
sannolikt baseras på utvärderingen av 
ChondroCelect. 

Vad händer nu?
EMEA har satsat mycket på att imple-
mentera den nya lagstiftningen. Bland 
annat arrangerades en workshop för till-
verkare av ATMP. Den skulle ha ägt 

rum redan i februari men fick ställas in 
på grund av snöoväder i London. I stäl-
let ägde den rum i början av april, vilket 
sannolikt var en fördel med tanke på att 
CAT då hade hunnit sammanträda tre 
gånger i stället för endast en. 

SME-företag kan få mycket hjälp av 
EMEA:s SME-kontor och det är glädjan-
de att CAT bjudit in intresseorganisatio-
ner, interested parties, till diskussion.

EMEA har regelbundna telefonkonfe-
renser med den amerikanska läkemedels-
myndigheten FDA angående ATMP och 
även den japanska myndigheten PMDA 
(pharmaceuticals and medical devices 
agency) diskuterar avancerade terapier 
och arrangerade i början av oktober en 
internationell konferens på temat ”The 
clinical evaluation of cell/tissue-based 
products”.

Vera Franzén
registreringschef på SentoClone aB

vera.franzen@sentoclone.com

Fotnot
1. Förordningen om läkemedel för avancerad 
terapi innebär också att direktiv 2001/83/
EG och förordning (EG) nr 726/2004 änd-
ras.

om FörFattarEn och SEntoclonE aB
Vera Franzén representerar också Iml 
(Innovativa mindre life-science-företag) 
som ”interested party” till cat. Sentoclone 
utvecklar en patenterad autolog cellterapi 
där immunförsvaret förstärks för att bekäm-
pa cancer, har fått tillstånd att tillverka 
läkemedel för kliniska prövningar i ett eget 
GmP-laboratorium och har nyligen startat 
en randomiserad kontrollerad fas II-studie 
på avancerade maligna melanom.

läS mEr
Information om atmP finns på EmEas hem-
sida http://www.emea.europa.eu/htms/
human/advanced_therapies/intro.htm. Där 
publiceras också fortlöpande rapporter från 
cat:s möten. Enligt senaste rapporten – 
från septembermötet – är ytterligare en 
ansökan om marknadsföringstillstånd under 
utredning medan en har dragits tillbaka.

Tillverkare av läkemedel för avancerad 
terapi i Sverige hade redan tidigare bildat 
ett informellt nätverk och har sedan lag-
stiftningen började gälla arrangerat två 
möten till vilka Sveriges CAT-medlem 
Lennart Åkerblom, tillsammans med 
andra från Läkemedelsverket, inbjudits 
för att informera om vad som pågår inom 
CAT och närliggande arbetsgrupper – 
CAT har till exempel nyligen tillsatt en 
arbetsgrupp med uppgift att ta fram ett 
snabbtest som kan användas för sterili-
tetstest. 

Vidare planeras ett reflection paper 
om relevanta icke-kliniska studier och 
nya riktlinjer för vektorbaserade vac-
ciner respektive genetiskt modifierade 
celler. Även på ICH-nivå (international 
conference on harmonisation) diskute-
ras ATMP och man planerar att ta fram 
riktlinjer för virus och genterapi vektorer 
och risk för spridning/utsöndring. 

Förhoppningsvis får vi se flera ansök-
ningar och flera godkännanden.



www.docsglobal.com

Att rekryterA 
människor till 
din business är 
vår business
Vi är den globala rekryterings experten för 
läkemedels-, biotech- och medtech industrin.

Antingen du är i behov av en enskild klinisk projektledare  
eller marknadschef för att täcka upp vid toppar, ett team  
av CRAs för att ta hand om en oförutsedd studie eller  
för att starta ett samarbeta med en Functionell Service  
Provider (FSP), så har vi möjlighet att tillgodose dina  
rekryterings önskemål.

Med över 1000 anställda i 25 länder, är vi företaget 
med global räckvidd och ett personligt fokus.

För att få veta mer hur vi kan hjälpa dig med  
dina rekryteringsbehov, vänligen kontakta  
oss på tel +46 8 505 211 36 eller maila till  
oss på lena.ek@docsglobal.com

Docs_A4_Ad.indd   1 20/10/09   10:28:00



66   pharma industry nr 6 –09

politik i industrin

Förbättrat 
ETISKT 
REGELVERK

Läkemedelsindustriföreningen LIF samlade för två år sedan ihop en rad överenskommelser och 
koder i Läkemedelsbranschens etiska regelverk, LER. I Pi 1/08 kommenterade advokat Helén 
Waxberg, Mannheimer Swartling advokatbyrå, och jur kand Torsten Brink, Brilex AB, den första 
versionen av det konsoliderade regelverket och fann att det fanns en hel del kvar att göra. Här 
följer de upp de revideringar som gjorts sedan dess och finner att det har blivit bättre, men att 
det ännu finns mer att göra.

Den 1 oktober 2007 trädde den 
första versionen av Läkeme-
delsbranschens etiska regelverk 

(LER) i kraft. LER innebär att man i ett 
och samma dokument fört samman en 
rad olika regelkällor för läkemedelsindu-
strins marknadsuppträdande. I en artikel 
i Pi nr 1/08 kommenterade vi det nya re-
gelverket och framhöll att det i delar av 
det fanns uppenbara brister och att det 
återstod ett omfattande arbete innan re-
gelverket skulle präglas av den tydlighet 
och stringens som borde eftersträvas. 

Under 2008 genomförde LIF ett antal 
förändringar av LER, förändringar som 
inte var föranledda av vår kritik. Den se-
naste revideringen, den 1 juli 2009, har 
sin bakgrund främst i olika omvärldsför-
ändringar, som de nya förutsättningarna 
för apoteksmarknaden och ny praxis från 
Nämnden för bedömning av läkemedels-
information (NBL). 

I denna revidering har man uppenbar-
ligen också tagit intryck av vår kritik, 
där vi bland annat framhöll att det i LER 
saknades vissa viktiga regler, att struk-
turen och begreppsbildningen ledde till 
oklarheter och att vissa regler till och 
med riskerade att leda till lagbrott från 
läkmedelsföretagens sida.  

Naturligtvis har inte alla våra syn-
punkter beaktats, men det är glädjande 
att flertalet av de allvarligaste anmärk-
ningarna har föranlett justeringar. LER 
har nu väsentligt förbättrats i den rikt-
ning som vi efterlyste. 

I det följande kommenterar vi några 
av förändringarna i den senaste revide-
ringen men pekar också på vissa brister 
som enligt vår mening kvarstår.

Mer komplett regelverk 
I våra synpunkter på den första versionen 
av LER framhöll vi att ett av de mark-
nadsföringsförbud som gäller enligt lag 
saknades, nämligen förbudet att rikta 
marknadsföring för läkemedel till barn. 
Detta har nu lagts till som ett nytt andra 
stycke i artikel 102 och LER har därige-
nom blivit mera komplett. 

Trots att begreppet ”barn” inte defi-
nieras i lagstiftningen har i LER angetts 
att läkemedelsinformation inte får rik-
tas till barn under 18 år. Att på detta 
sätt uttryckligen ange en åldersgräns kan 
innebära en risk om praxis enligt läke-
medelslagen skulle komma att visa att 
det är en annan åldersgräns som gäller, 
men å andra sidan tycks Läkemedelsver-
ket vid sin reklamgranskning tillämpa 

en 18-årsgräns. LIF:s åtgärd att i LER 
ange just denna gräns är därför moti-
verad.

I kommentaren till det nya LER påpe-
kade vi också att det helt saknades regler 
om vem som har rätt att till NBL över-
klaga beslut av LIF:s Compliance officer 
(CO) angående lämpliga eller olämpliga 
platser för olika slag av arrangemang för 
hälso- och sjukvårdspersonal och att det-
ta riskerade att leda till rättsförluster för 
olika intressenter. 

NBL:s praxis har dock bekräftat att 
vårt antagande – att den som kan visa 
något intresse av saken har rätt att över-
klaga till NBL – var korrekt. Denna 
oklarhet i reglerna är därför sedan ti-
digare undanröjd. Emellertid kvarstår 
enligt vår mening risken för att någon 
intressent, exempelvis en specialistfören-
ing utanför läkemedelsindustrin, missar 
att överklaga i rätt tid. 

Även om LIF snabbt, samma dag som 
CO fattar ett beslut eller dagen efter, 
lägger ut beslutet på sin hemsida kan 
man inte utgå från att alla som berörs 
av beslutet har en sådan bevakning av 
hemsidan att de hinner överklaga i rätt 
tid (inom tre veckor från beslutet). Som 
vi framhöll torde det visserligen följa av 
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allmänna rättsprinciper att den som har 
ursäktliga skäl för att ha missat tiden 
för överklagande inte behöver ha förlorat 
sin rätt att överklaga, men riskerna för 
rättsförluster skulle minska om regelver-
ket innehöll något om sådana ursäktliga 
skäl. Det finns dock hittills inga belägg 
för att sådana rättsförluster inträffat – 
tvärtom finns det exempel där en berörd 
intresseförening i rätt tid kunnat över-
klaga beslut av CO till NBL. Sannolikt 
är problemet inte så stort.

I artikel 105 har ett nytt andra stycke 
lagts till med kravet att information för 
humanläkemedel skall utformas så att 
det klart framgår att produkten är ett 
läkemedel. Kravet finns uttryckligen 
angivet i läkemedelslagen. Den nya reg-
leringen överensstämmer således med 
lagstiftningen. Det bör i detta samman-
hang också nämnas att Läkemedelsver-
ket under de senaste åren drivit denna 
fråga både i sin egen reklamgranskning 
och i ett avsevärt antal anmälningar till 
NBL. 

Bättre struktur
Vår mest omfattande kritik mot 2007 
års version av LER avsåg det förhållandet 
att man i kapitel I, Regler för läkeme-
delsinformation, genom ett ganska stort 
antal förändringar luckrade upp infor-
mationsreglernas sedan länge gällande, 
väl genomtänkta och tydliga struktur. 
Det är glädjande att se att denna kritik 
i stor utsträckning beaktats. Flertalet 
av de justeringar som nu gjorts innebär 
att man återgår till en enhetlig struk-
tur och reglerar en och samma sakfråga 
på ett ställe och inte här och var i olika 
artiklar.

Det kanske tydligaste exemplet på 
detta är artikel 10 (110). Traditionellt har 
här reglerats när referensangivelse skall 
finnas och hur en sådan skall utformas. 
Vid tillkomsten av LER 2007 infördes 
i denna artikel också vissa krav på att 
bilder inte får vara vilseledande och att 
bland annat citat och diagram skall vara 
korrekt återgivna. Som vi framhöll reg-
leras emellertid frågan om vilseledande 
information i artikel 4 (104) och frågan 
om hur ett åberopande skall utformas i 
artikel 11 (111), varför de nämnda ny-
heterna i artikel 10 (110) bättre hörde 
hemma i dessa artiklar. Detta är nu åt-
gärdat och de aktuella delarna av artikel 
10 (110) har förts över som en ny punkt 

(10) i artikel 4 respektive en ny punkt 
(6) i artikel 11.

Genom dessa omplaceringar av olika 
krav i den tidigare artikel 10 och vis-
sa följdförändringar i andra artiklar har 
också den allvarliga risk för misstolk-
ning av artikel 110, som vi framhöll i vår 
kommentar, undanröjts. Det låg nämli-

gen nära till hands att läsa den förra ver-
sionen av artikel 110 som om det i vissa 
avseenden ställdes lägre vederhäftighets-
krav vid information till allmänheten än 
vid information till hälso- och sjukvår-
den. Nu framgår av regelverket att det 
i bägge fallen handlar om väsentligen 
samma krav på vederhäftighet respektive 
krav på utformning av ett åberopande. 

Ett annat exempel på förbättring av 
strukturen är att kravet att förfrågning-
ar från allmänheten angående personli-
ga medicinska frågor skall hänvisas till 
hälso- och sjukvården har förts över från 
artikel 14 till artikel 114, där det rätte-
ligen hör hemma. 

Minskad risk för lagbrott
Ytterligare en förändring av artikel 14 
(114) är att det nu vid information så-
väl till hälso- och sjukvården som till 
allmänheten krävs att man håller ut-
sändningslistor för direktmarknadsfö-
ring uppdaterade och att enskildas öns-
kemål om att strykas från sådana listor 
skall respekteras. Tidigare gällde detta 
enbart vid information till hälso- och 
sjukvården, något vi framhöll stred mot 
personuppgiftslagen. Denna uppenbara 

felaktighet i regelverket är alltså nu åt-
gärdad.

Även övriga regler som riskerade leda 
till att läkemedelsföretag bröt mot gäl-
lande lag har åtgärdats. Således har det 
sista stycket i artikel 17 som tillät så kal-
lad påminnelsereklam i form av endast 
läkemedelsnamn och/eller generisk be-
nämning tagits bort. Detta stycke stred 
såväl mot grundtanken bakom informa-
tionsreglerna att läkemedelsinformation 
skall vara informativ, som mot kravet 
enligt läkemedelslagen att reklamen 
skall ha ett visst mått av minimiinfor-
mation. Det tycks inte som om något 
läkemedelsföretag sedan 2007 försökt 
utnyttja den nu borttagna möjligheten 
till sådan påminnelsereklam varför den 
knappast skapat några problem, men det 
är naturligtvis bra att den tagits bort 
från regelverket.

Även i ett annat avseende riskerade 
artikel 17 (117) att leda till att läkeme-
delsföretag bröt mot lagen. Kravet att 
läkemedelsföretag i sin läkemedelsinfor-
mation skulle ange utförsäljningspriset 
för förekommande förpackningar, det 
vill säga Apoteket AB:s pris, kunde leda 
till brott mot konkurrenslagen. Som vi 
betonade skulle denna risk bli så myck-
et större då apoteksmonopolet, såsom nu 
skett, skulle luckras upp. 

Kravet att ange pris har nu begränsats 
till att bara gälla när det marknadsförda 
läkemedlet omfattas av läkemedelsför-
månen. Enligt en uttrycklig anvisning 
i artikel 17.8 (iii) (117.6) kan detta ske 
genom en hänvisning till fass.se. Risken 
för att ett läkemedelsföretag genom att 
följa kraven på prisuppgift i sin informa-
tion bryter mot konkurrenslagen torde 
därmed ha eliminerats. 

Förtydliganden 
Artikel 17 (117) har också förtydligats 
och förenklats i flera avseenden. Nu tyd-
liggör  bestämmelsen den minimiinfor-
mation som skall finnas i läkemedelsin-
formationen. Således framgår nu genom 
en hänvisning till artikel 6 (106) att det 
även där finns vissa informationskrav, 
nämligen krav på aktualitets- och iden-
tifikationsuppgift. 

En bestämmelse som 2007 föranledde 
påtagliga tolkningsproblem var artikel 
17.8 (i) med krav på uppgift om senaste 
datum då ”informationen sammanställ-
des eller granskades”. Den har nu ändrats 

      
Utvecklingen på 
läkemedelsmark-
naden är spän-
nande och intres-
sant, men den 
ställer krav på 
ständig uppfölj-
ning av de etiska 
reglerna.”
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så att det uttryckligen anges att det är 
datum för översyn av produktresumén 
som skall anges.  

Samtidigt har motsvarande krav vid 
information till allmänheten tagits bort 
ur artikel 117. Detta får ses som en på-
taglig förbättring, eftersom uppgiften i 
fråga torde sakna all betydelse för all-
mänheten. Det bör dock observeras att 
enligt artikel 117a.6 krävs uppgift om 
datum för översyn av produktresumén 
vid information på förhandsgodkänd 
hemsida.

En nyhet i artikel 117 är att det vid 
vaccinationskampanjer riktade till all-
mänheten skall anges att marknadsfö-
ringen är förhandsgranskad och god-
känd. 

Vissa av informationskraven enligt 
artikel 17 (117) anges inte bara där utan 
även i andra artiklar i informationsreg-
lerna. Det gäller kravet att ange eventu-
ella av TLV fastställda begränsningar för 
att ett läkemedel skall vara förmånsbe-
rättigat och kraven på avsändaruppgif-
ter. Det första av dessa två informations-

krav tas också upp i artikel 2 (102) och 
det andra i artikel 5 (105). 

Viss osäkerhet uppkom genom 2007 
års version av regelverket eftersom dessa 
informationskrav då formulerades på oli-
ka sätt i de olika artiklarna. Detta är åt-
gärdat, och nu formuleras informations-
kraven på samma sätt på de ställen där 
de förekommer. 

Oklarhet om avsändaruppgifter
Trots det nyss sagda har man inte lyckats 
klargöra hur en korrekt avsändaruppgift 
skall se ut. Nu anges i artikel 5 (105) och 
artikel 17 (117) att det i läkemedelsin-
formation skall finnas:

”… uppgift om vederbörande tillverkare 
eller dennes ombud som ansvarar för läkeme-
delsinformationen i Sverige samt läkemedels-
företagets eller ombudets adress eller webb-
adress eller telefonnummer eller hänvisning 
till fass.se om informationen avser läkemedel 
för vilket vid varje tillfälle aktuell katalog-
text finns tillgänglig via fass.se”.

Formuleringen är inte helt lättill-
gänglig, särskilt inte när det gäller vad 

en hänvisning till fass.se kan ersätta. 
Den kan då läsas antingen som om en 
sådan hänvisning ersätter enbart adress-
uppgifter men inte företagets namn eller 
som om den kan ersätta uppgift om både 
företagets namn och adress. Enligt vad 
vi erfarit har företrädare för LIF i olika 
sammanhang hävdat än den ena och än 
den andra av dessa tolkningar. Vi är för 
vår del tveksamma till bägge.

I den nya marknadsföringslagen som 
trädde i kraft den 1 juli 2008 finns krav 
på avsändaruppgifter. Lagen är generell 
och gäller därför även läkemedelsföre-
tags marknadsföring. Mot bakgrund av 
dessa krav är det vår uppfattning att en 
hänvisning till fass.se aldrig kan ersätta 
uppgift om företagets namn. 

Enligt marknadsföringslagen torde 
i många fall adressuppgift i form av 
namn på en egen webbplats vara accep-
tabel, men det är högst osäkert om en 
hänvisning till en webbplats som fass.
se, som drivs av en branschorganisation, 
kan accepteras. Vi tolkar kraven enligt 
marknadsföringslagen så att företagets 
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namn så gott som alltid måste anges. 
Men vi vill råda läkemedelsföretag att i 
sin marknadsföring utöver företagsnam-
net som huvudregel alltid även sätta ut 
egna adressuppgifter. 

Ändringar i kapitel II
I kapitel II, Överenskommelse om sam-
verkansformer med hälso- och sjukvår-
den m fl, har hänvisningen till Apoteket 
AB genomgående bytts ut mot ”apotek”, 
”apoteksföretag”, ”medarbetare på apo-
tek” och liknande vilket medför att reg-
lerna nu gäller samverkan med alla apo-
tek och sannolikt även med de delar av 
dagligvaruhandeln, servicehandeln, etc, 
som kan komma att sälja receptfria läke-
medel direkt till konsumenterna. 

Åtgärden är naturligtvis välmotive-
rad i ljuset av de stora förändringarna 
på apoteksmarknaden, men vi ställer oss 
frågan varför man inte ändrade kapit-
lets rubrik till ”Samverkan med hälso- 
och sjukvården m fl” eller liknande. De 
nya apoteksföretagen omfattas ju inte av 
LIF:s avtal med Apoteket AB. Men detta 
är självfallet en bagatell i sammanhanget 
– det viktiga är att samma regler gäller 
för läkemedelsföretags samverkan med 
alla apotek.

Artikel 37 om sponsring har förtydli-
gats genom tillägget att ett läkemedels-
företag är skyldigt att i den för ända-
målet skapade databasen på lif.se lägga 
ut information om samarbetsavtal med 
bland annat specialistföreningar. 

I kommentaren till 2007 års version 
av LER var vi kritiska till förhållandet 
mellan artikel 37 om sponsring och den 
del av artikel 38 som handlar om do-
nationer. Vi framförde åsikten att det 
var svårt att begripa vad som egentligen 
gällde och att det fanns risk för att de 
otydliga reglerna skulle leda till konflik-
ter med syftet med reglerna om samver-
kan mellan industrin och vården. 

Hänvisningen i artikel 38 till artikel 
37 har nu ändrats till att ”I de fall dona-
tioner och naturaförmåner utgör spons-
ring, skall även reglerna om sponsring i 
artikel 37 tillämpas”. I vår rådgivande 
verksamhet har vi åtminstone hittills 
kunnat hantera de bägge artiklarna ge-
nom att hjälpligt definiera en aktivitet 
från ett läkemedelsföretag som antingen 
sponsring eller donation. Nu anges alltså 
uttryckligen att en donation eller natura-
förmån samtidigt kan utgöra sponsring, 

men detta underlättar på intet sätt tolk-
ningen av de bägge bestämmelserna. 

Behovet av vägledande praxis är så-
ledes stort. 

IGM (Läkemedelsindustrins infor-
mationsgranskningsman) har behand-
lat ett mindre antal ärenden angående 
dessa slag av frågor, men dessa ärenden 
ger liten eller ingen generell vägledning. 
NBL avgav nyligen sitt första uttalande 
i dessa ämnen (se referat av NBL 863/09 
på annan plats i detta nummer av Pi) 
som dock knappast skingrar oklarheten 
rörande de bägge bestämmelserna. NBL 
noterade här att artikel 38 inte hindrar 
läkemedelsföretag att genom gåvor stöd-
ja sjukvårdens ordinarie verksamhet. Ef-
tersom den nya kommentaren till artikel 
38 medför att en aktivitet samtidigt kan 
utgöra både gåva/donation och sponsring 
ligger det nära tillhands att ställa sig frå-
gan om den tämligen allmänt rådande 
uppfattningen att artikel 37 förbjuder 
sponsring av sjukvårdens ordinarie verk-
samhet inte är korrekt. 

I sitt avgörande konstaterar dock NBL 
att det i det aktuella fallet inte rörde sig 
om sponsring utan närmast om en gåva. 
Därför var endast artikel 38 tillämplig 
och ärendet ger inget klart svar på den 
frågan. Däremot måste fortfarande gälla 
att sponsring skall ha en tydlig projekt-
karaktär.  

Ett sätt att åtgärda de rådande tolk-
ningsproblemen vore att ytterligare tän-
ka igenom artiklarnas utformning och 
därvid söka definiera begreppen spons-
ring och gåvor/donationer så att man tyd-
ligare kan se när det ena eller det andra 
föreligger.

Avslutande kommentar
Den senaste revisionen av LER har otvi-
velaktigt rått bot på många av de bris-
ter som fanns i den första versionen av 
det konsoliderade regelverket. Viktigast 
är att de regler som då gavs en utform-
ning som riskerade leda till lagbrott nu 
har åtgärdats och att man återgått till en 
tydlig struktur där man reglerar ett och 
samma slag av frågor i ett sammanhang. 
Som framgått kvarstår emellertid en del 
oklarheter, varav vissa enligt vår mening 
är ganska allvarliga. 

Ett annat problem som vi pekade på 
i vår tidigare kommentar är regelverkets 
stora volym. Inte minst genom de til-
lägg som gjordes 2008 har detta problem 

ökat. Det är beklagligt att man inte i 
något fall tycks ha tagit bort de nya for-
muleringar och exempel, främst hämta-
de från den så kallade EFPIA-koden, som 
lades till i Regler för läkemedelsinfor-
mation vid 2007 års revision trots att de 
fullt ut omfattades och fortfarande om-
fattas av andra och äldre formuleringar. 
Som nämnts har dock dessa nya formu-
leringar nu placerats på mera adekvata 
ställen i reglerna. 

Problemet med den ökande volymen 
kommer med till visshet gränsande san-
nolikhet att bli större. Förändringarna i 
läkemedelsföretagens sätt att arbeta ge-
nom att bland annat komplettera sina 
läkemedel med en rad andra produkter 
såsom beslutstödsprogram, compliance-
program, utbildning och information för 
såväl hälso- och sjukvården som patien-
ten och dennes anhöriga och nya sätt att 
kommunicera med marknaden, bland 
annat via så kallade sociala medier, kom-
mer att leda till krav på nya regler. 

Faktum är att man i LER eller i praxis 
från NBL ganska sällan hittar klara svar 
på hur de nya företeelserna i läkemedel-
företagens marknadsföringsmix skall 
bedömas i ett regelmässigt och etiskt 
perspektiv. Man tvingas ofta till svåra 
och därmed något osäkra tolkningar av 
de befintliga reglerna i ljuset av den be-
gränsade praxis som finns. Inte sällan 
får man falla tillbaka på reglernas hu-
vudsyften. 

Utvecklingen på läkemedelsmarkna-
den är spännande och intressant, men 
den ställer krav på ständig uppföljning 
av de etiska reglerna om vi ska få till 
stånd en från allmän synpunkt väl fung-
erande marknad där marknadens parter 
agerar med ömsesidig respekt för varan-
dras oberoende ställning.

HELÉN WAXBERG
Mannheimer Swartling 

advokatbyrå
helen.waxberg@msa.se

politik i industrin
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Här presenteras siffrorna för försäljningen av 
läkemedel fram till och med oktober 2009. 
Vi tackar Margita Jacobson, IMS Health Swe-
den AB, för att hon levererat statistiken till oss. 
Redaktionen 

Denna månad har lugnet åter lagt sig på tera-
piområdeslistan. Nästa förändring kommer väl 
troligen när andningsorganens sjukdomar även 
de passerar hjärta/kretslopp. Ögon/öron har 
också en hög tillväxt och passerar nog relativt 
snart hudsjukdomarnas läkemedel.

Det är en ganska lugn bild på företagstopplis-
tan. GSK närmar sig så sakteliga Astrazene-
ca. Än har inte försäljningen av influensavac-
cin slagit igenom. Det kanske blir tungan på 
vågen till nästa gång. MSD fortsätter att tappa 
och halkar ned ett steg till och hamnar ned-
anför Baxter som går fortsatt bra. Dock kom-
mer så klart MSD att ta en grym revansch när 
försäljningen slås ihop med Schering-Plough 
framgent. 

Branschstatistik 
oktober 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   2 222  2 096  6,0  7,5
2 2 2 Astrazeneca  1 668  1 392  19,8  5,6
3 7 7 GlaxoSmithKlein 1 630  1 457  11,9  5,5
4 3 3 Novar�s  1 550  1 427  8,6  5,2
5 4 4 Schering-Plough 1 272  1 272  0,0  4,3
6 8 6 Roche   1 204  1 108  8,7  4,0
7 5 7 Wyeth   1 176  1 146  2,6  3,9
8 6 8 Johnson & Johnson 1 090  1 150  -5,2  3,7
9 9 9 Orifarm  1 040  1 089  -4,5  3,5
10 10 10 Sanofi-aven�s  963  978  -1,5  3,2
11 11 11 Meda   902  881  2,4  3,0
12 13 13 Novo Nordisk  867  796  8,8  2,9
13 14 14 Baxter Medical 822  767  7,2  2,8
14 12 13 MSD   818  848  -3,5  2,7
15 15 15 Abbo�   786  661  18,9  2,6
16 18 17 Boehringer Ing. 661  597  10,7  2,2
17 17 16 Lilly   651  613  6,2  2,2
18 19 18 Bayer Schering  538  538  0,0  1,8
19 21 19 Biophausia  528  559  -5,5  1,8
20 23 20 Merck-Serono  486  525  -7,4  1,6

Totala  försäljningen inkl. vet.   29 820  29 047  2,7  100,0     
            (70,0)*
* Siffran i parentes är de 20 största företagens andel av totala läkemdelsförsäljningen.
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Rank   Rank Rank  ATC1 Läkemedelsgrupp Mio SEK  Mio SEK  +-%  
2009 2008 2007      AIP 2009       AIP 2008           2009/2008

1 1 2 L Tumörer och Immunrubb. 5 697  5 233  8,9 
2 2 1 N Centrala nervsystemet 4 934  5 049  -2,3 
3 4 7 J Infek�onssjukdomar  2 936  2 711  8,3
4 3 3 A Matsmältning/Ämnesoms. 2 821  2 848  -0,9
5 6 5 B Blod och blodbildande org. 2 665  2 586  3,1
6 5 4 C Hjärta och kretslopp  2 616  2 701  -3,1
7 7 6 R Andningsorganen  2 459  2 270  8,3
8 8 8 G Urin och könsorgan etc. 1 386  1 417  -2,2
9 9 9 M Rörelseapparaten  946  1 028  -8,1
10 10 10 H Hormoner exkl. könshorm. 760  735  3,5
11 11 12 V+P Övrigt    716  688  4,0
12 12 11 D Hud    672  648  3,6
13 13 13 S Ögon och öron  645  593  8,7
     
Totalt humanläkemedel     29 253  28 508  2,6
Veterinärläkemedel      567  539  5,2
Läkemedelsmarknaden totalt     29 820  29 047  2,7

Terapiområdeslista oktober 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  727  659  10,4  2,4
2 2 2 SYMBICORT  563  470  19,8  1,9
3 4 3 Humira   519  394  31,9  1,7  
4 3 4 Remicade  476  442  7,7  1,6 
5 8 6 Atacand  350  345  1,4  1,2
6 5 5 Lipitor   348  349  -0,3  1,2
7 4 7 Cozaar   341  335  1,8  1,1
8 6 8 Zyprexa  312  311  0,3  1,0
9 11 9 Hercep�n  277  243  14,2  0,9
10 12 10 Nexium  255  236  8,2  0,9
11 15 11 Alvedon  244  221  10,6  0,8
12 13 12 Sere�de  232  224  3,5  0,8
13 22 13 Mabthera  223  200  11,4  0,7
14 19 14 Advate   218  220  -0,9  0,7
15 39 17 Lyrica   216  172  25,8  0,7
16 14 18 Pulmicort  215  214  0,6  0,7
17 21 15 Lantus   214  201  6,5  0,7
18 18 15 Plavix   212  207  2,3  0,7
19 25 19 Kiovig   203  174  17,2  0,7  
20 23 20 Glivec   201  186  8,1  0,7

Totala läkemedelsmarknaden inkl vet  29 820  29 047  2,7  100,0
                              ( 6346    5800    21,3)**

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 Ra�opharm
** siffrorna i parentes är de 20 största produkternas försäljning och andel av totalen.      
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För tredje gången i rad fortsätter Lyrica sin 
klättring och tog ytterligare två kliv upp på lis-
tan till en femtonde plats. Atacand hoppar upp 
ett steg till femte plats. I övrigt har det inte 
hänt så mycket på produktlistan.
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Bifall och avslag i TLV

hälsoekonomi

Här följer de beslut om läkemedelssubvention som tagits av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 
under perioden 27 augusti–11 november.

Generell subvention
Rebif från Merck Serono innehåller 
interferon beta-1a och används vid be-
handling av skovvis förlöpande multipel 
skleros. Rebif ingår sedan tidigare i läke-
medelsförmånerna som förfyllda sprutor 
för engångsbruk och tas tre gånger per 
vecka genom injektion under huden. 

Den nya multidosformen innehåller 
interferon beta-1a som fylls i cylinde-
rampuller (fyra stycken per kassett). För 
att administrera läkemedlet används ett 
elektroniskt injektionshjälpmedel som 
laddas med en ampull Rebif. Läkemed-
let tas tre gånger per vecka och vardera 
ampull räcker i en vecka (tre doser). In-
jektionshjälpmedlet lagrar information 
kring användningen vilket möjliggör att 
följsamheten till behandlingen kan föl-
jas. Injektionshjälpmedlet tillhandahålls 
utan kostnad av företaget. 

Landstingens läkemedelsförmåns-
grupp har inkommit med ett yttrande 
i ärendet. Gruppen anser att Rebif mul-
tidos är en intressant multidosbehand-
ling som skulle kunna öka patientens 
följsamhet till behandling. Behandlings-
kostnaden och den medicinska effekten 
med de två beredningsformerna bedöms 
som likvärdig. 

Enbrel från Wyeth är en TNF-al-
fahämmare och används vid en rad au-
toimmuna sjukdomar som reumatism, 
psoriasisartrit och plackpsoriasis. Läke-
medlet bromsar sjukdomen och minskar 
den inflammatoriska processen. Enbrel 
förfylld injektionspenna är en vidareut-
veckling av injektionsmekanismen för 
Enbrel. Den är framtagen för att under-
lätta för patienten att själv administrera 
läkemedlet. Företaget begär samma pris 
som för tidigare tillgängliga injektions-
hjälpmedel. Behandlingskostnaden med 
den nya injektionspennan blir densam-
ma som för de befintliga beredningar av 

Enbrel som redan ingår i läkemedels-
förmånerna. Den nya injektionsmeka-
nismen underlättar hanteringen för pa-
tienterna.

Trilafon från Schering-plough är en 
injektionsvätska som innehåller perfe-
nazin. Perfenazin är ett antipsykotiskt 
läkemedel som har funnits på markna-
den sedan lång tid tillbaka. Företaget 
har tidigare begärt att Trilafon dekano-
at ska utgå ur högkostnadsskyddet från 
och med den 27 oktober 2009. Den ak-
tuella ansökan gäller ett återinträde för 
produkten i läkemedelsförmånerna från 
och med samma dag. 

Till grund för ansökan ligger bland 
annat CATIE-studien som är statligt 
sponsrad och initierad av National In-
stitute of Mental Health. Författarna av 
studien konstaterar att olanzapin (Zy-
prexa) har en överlag positivare effekt på 
följsamhet och symtom men också större 
påverkan på metaboliska variabler. De 
konstaterar också att det inte tycks fin-
nas några stora skillnader i klinisk ef-
fekt mellan perfenazin och övriga andra 
generationens antipsykotika. 

Till ansökan har företaget bifogat en 
prisjämförelse med övriga antipsykotiska 
läkemedel som ges som depotberedning-
ar genom injektion. 

Givet resultatet i metaanalysen av 
Leucht (2009) och utfallet i CATIE-stu-
dien är det ett rimligt antagande att ha-
loperidol inte är det mest relevanta jäm-
förelsealternativet till Trilafon. En pris-
jämförelse som inkluderar kostnaderna 
för injektion av läkemedlen samt skill-
nader i dosering och administrations-
frekvens enligt ovan visar att Risperdal 
Consta är väsentligt mycket dyrare än 
övriga alternativ. Det ansökta priset för 
Trilafon dekanoat leder till att kostna-
den för behandling med läkemedlet är 
likvärdigt med den för Siqualone deka-

noat och Cisordinol Depot samt lägre 
än Flunaxol Depot vid ett antagande om 
att alla injektioner sker på öppenvårds-
mottagning. 

Ebetrex injektionsvätska från Nordic 
Drugs, innehåller metotrexat. Läkemed-
let används vid olika reumatiska sjuk-
domar och psoriasis. Det finns två läke-
medel inom förmånerna sedan tidigare. 
Kostnaden för att behandla med Ebetrex 
är densamma som kostnaden för det bil-
ligaste läkemedlet inom förmånerna.

Instanyl, från Nycomed är en ny bered-
ningsform av den verksamma substansen 
fentanyl. Den godkända indikationen är 
liknande den för Actiq och Abstral, vars 
indikation är ”för behandling av genom-
brottssmärta hos patienter som redan be-
handlas med opioider som underhållsbe-
handling vid långvarig cancersmärta”. 

Instanyl innehåller samma substans 
som Actiq och Abstral men i en ny be-
redningsform, nässpray. Effekten har 
studerats mot Actiq. Här var det vikti-
gaste måttet på effekt hur snabbt patien-
ten fick smärtlindring. I denna studie 
fick patienter som fick Instanyl snabbare 
smärtlindring än patienter som fick Ac-
tiq. Andelen patienter med ett snabbare 
tillslag av meningsfull smärtlindring 
med Instanyl var högre. Alla doserna 
Instanyl gav högre smärtsänkning än 
Actiq. 

I företagets hälsoekonomiska analys 
har Instanyl ett snabbare tillslag, kor-
tare duration och bättre smärtkontroll 
än Abstral och Actiq. Företaget ansöker 
om ett pris som är detsamma som det för 
Actiq, men 20 kronor högre än Abstral. 
När jämförelsealternativet är Abstral, vi-
sar företagets beräkningar en kostnad på 
197 000 kr per kvalitetsjusterat levnads-
år (QALY). I jämförelsen mellan Instanyl 
och Actiq visar Instanyl bättre effekt till 
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samma pris. Det gör att Instanyl ger en 
mindre kostnad per vunnen QALY än 
Actiq.
  
Begränsad subvention
Efient från Eli Lilly innehåller prasug-
rel, vilket är en trombocythämmare som 
tillhör gruppen ADP-antagonister (ade-
nosindifosfat). Efient ges tillsammans 
med acetylsalicylsyra för att förhindra 
problem som orsakas av blodproppar 
och åderförkalkning (aterotrombotis-
ka händelser) hos patienter med akut 
kranskärlssjukdom som genomgår bal-
longvidgning i hjärtats kranskärl. Den 
rekommenderade dosen av Efient är 60 
mg som laddningsdos och 10 mg un-
derhållsdos. 

Den viktigaste kliniska dokumenta-
tionen baseras på resultaten från TRI-
TON-TIMI 38, en randomiserad dub-
belblind multinationell fas III-studie där 
man jämförde prasugrel med klopidog-
rel. Resultatet från studien visar att pa-
tienter som behandlades med prasugrel 
(60 mg som laddningsdos följt av en un-
derhållsdos på 10 mg/dag) fick en sig-
nifikant minskning av händelser såväl 
i det primära effektmåttet (kardiovas-
kulär död/hjärtinfarkt/stroke) som i ett 
antal sekundära effektmått (till exempel 
stenttrombos) jämfört med patienter som 
behandlades med klopidogrel med den 
godkända standarddosen (300 mg som 
laddningsdos följt av en underhållsdos 
på 75 mg/dag). 

Företaget har skickat in en hälsoeko-
nomisk modell med långtidsperspektiv. 
I modellen jämförs Efient mot klopido-
grel. Modellen bygger på behandlingsre-
sultaten från TRITON-studien och visar 
att Efient är dominant, det vill säga ger 
bättre effekt till en lägre kostnad. 

Landstingens läkemedelsförmåns-
grupp har i ett yttrande till TLV för-
ordat att Efient inte ska ingå i läkeme-
delsförmånerna till ansökt pris. Gruppen 
har anfört: ”Efient är ett nytt läkeme-
del där det fortfarande behövs alterna-
tiv. Landstingens läkemedelsförmåns-
grupp ser att Efient är något effektivare 
och biverkningsbenäget än klopidogrel. 
Landstingens läkemedelsförmånsgrupp 
anser att skillnaden i effekt är liten och 
att Efient bör erhålla samma pris som 
klopidogrel.” 

TLV gör följande bedömning. 
TLV har haft överläggning med företa-
get och gör följande bedömning. Klopi-
dogrel framstår som det mest relevanta 
jämförelsealternativet till Efient hos pa-
tienter med akut kranskärlssjukdom som 
genomgår ballongvidgning i hjärtats 
kranskärl (PCI). Priset för Efient är cirka 
30 procent högre än priset för klopidog-
rel. Den hälsoekonomiska analys företa-
get gjort bygger på effektskillnader som 
visats i TRITON-TIMI 38-studien. 

TLV anser dock inte att denna analys 
är gjord mot det mest relevanta jämfö-
relsealternativet. I studien användes en 
lägre dos av klopidogrel än vad som i dag 
används i klinisk praxis. 600 mg ladd-
ningsdos av klopidogrel, som ett flertal 
behandlingsriktlinjer rekommenderar i 
dag, är mest relevant att jämföra med. 
Då modellen inte visar att Efient har 
några fördelar jämfört med den högre 
dosen klopidogrel kan Efient därmed 
inte anses vara ett kostnadseffektivt be-
handlingsalternativ för hela den avsedda 
patientgruppen. 

Det är dock visat att Efient kan ha ett 
kliniskt värde för vissa patientgrupper. 
Dessa är patienter med behov av snabbt 
insättande trombocythämmande effekt 
samt patienter som svarar otillräckligt 
på klopidogrelbehandling. De patienter 
som kan behöva en snabbt insättande ef-
fekt är de som har en svår hjärtinfarkt 
med ST-höjning och som är i behov av 
akut PCI-ingrepp. Dessa patienter han-
teras dock i slutenvården och kostnaden 
för läkemedlet hanteras därför inte inom 
läkemedelsförmånen. 

Det är känt att upp till en tredjedel 
av patienter som får klopidogrel löper en 
högre risk att inte få tillräcklig effekt av 

läkemedlet. Det är dock svårt att i det 
akuta omhändertagandet bedöma vilka 
som inte svarar adekvat på klopidogrel. 
Om en patient drabbas av stenttrombos 
efter ett PCI-ingrepp trots klopidogrel-
behandling, kan detta vara ett tecken på 
otillräcklig effekt av klopidogrel. Efient 
framstår då som ett bättre alternativ än 
dagens tillgängliga behandlingar. 

Sammantaget anser TLV att det inte 
är visat att Efient är kostnadseffektivt för 
hela den avsedda patientgruppen. Det är 
dock visat att effekten sannolikt är bätt-
re för vissa subgrupper av patienter där 
behov finns av snabbt insättande effekt 
eller där otillräcklig effekt av klopidog-
rel har observerats. För dessa patienter är 
det sannolikt att Efient kan anses kost-
nadseffektivt. Då den första patientgrup-
pen inte berörs av läkemedelsförmånerna 
lämnar TLV denna fråga. För den grupp 
patienter som får stenttrombos efter PCI 
trots klopidogrelbehandling får kriteri-
erna i 15 § anses uppfyllda och ansökan 
ska därför beviljas med begränsning till 
denna patientgrupp. 

Företaget åläggs att i all sin mark-
nadsföring och annan information om 
läkemedlet tydligt informera om denna 
begränsning. 

 
 

Nya ärenden

Produkt/beredning  Behandlingsområde   Företag

 

Rebif     Multipel skleros    Merck Serono

Enbrel     Reumatiska sjukdomar   Wyeth

Trilafon    Antipsykotika    Schering-Plough

Ebetrex    Reumatiska sjukdomar   Nordic Drugs

Instanyl    Genombrottssmärta vid cancer Nycomed

Generell subvention

Begränsad subvention

 

Efient     Trombocythämning   Eli Lilly
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I ärende NBL 863/09 prövade nämn-
den för första gången frågor i anslutning 
till artikel 37 om sponsring och de nya 
avsnitten i artikel 38 om gåvor och do-
nationer. Genom ett privat vårdföretag 
erbjöd Sanofi-aventis vårdcentraler att 
kostnadsfritt få hjälp av en särskilt ut-
bildad vårdutvecklingssköterska. Syftet 
var att stödja primärvården och åstad-
komma en högre måluppfyllelse avse-
ende blodsockerkontroll hos typ 2-dia-
betiker. Enligt det avtal som användes 
fanns det inga förväntningar på förskriv-
ning eller användning av produkter från 
Sanofi-aventis. Sköterskan skulle heller 
inte ges några uppgifter inom ramen 
för vårdcentralens ordinarie verksam-
het men kunde anlitas för t ex behand-
lingsråd, utredning och uppföljning av 
patienter, patientbesök samt utbildning 
och information till patienterna.

Läkemedelsenheten vid Västra Göta-
landsregionen begärde prövning av om 
avtalet var förenligt med läkemedels-
branschens etiska regelverk, i synnerhet 
reglerna om information, sponsring, gå-
vor och hjälpmedel. 

NBL noterade att det fanns en viss 
motsättning mellan å ena sidan avtalets 
föreskrifter om att sköterskan inte fick 
tilldelas uppgifter inom ramen för den 
ordinarie verksamheten och å andra si-
dan de beskrivna arbetsuppgifterna där 
det angavs att hon kunde delta i exem-
pelvis patientbesök samt vid informa-
tion och utbildning av patienterna.

Först gjorde NBL en bedömning en-
ligt artikel 37 om sponsring. Nämnden 
noterade att enligt ett för LIF och SKL 
gemensamt tolkningsdokument är av-
sikten med reglerna om sponsring att 
hindra företag från att ge ekonomiskt 
stöd till rent relationsfrämjande aktivi-
teter. Enligt samma dokument omfattar 
sponsringsreglerna dock inte eventuella 

86
3/
09

86
2/
09

W
10
82
/0

8
anmälningärenden

NBLs första uttalanden under hösten
I början av november kom NBL med sina första uttalanden efter sommaren. Två av dem är särskilt 
intressanta eftersom de avser frågor som NBL hittills getts få tillfällen att ta ställning till. IGMs 
avgöranden under oktober var ganska få, men i de två fall vi här tar upp speglas väl den fasta praxi-
sen i det slag av frågor ärendena gäller.
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bidrag till exempelvis kostnader för en 
sköterska som ger information till all-
mänheten.  Detta anges vara en fråga 
som måste beslutas av berört landsting. 
Av dessa skäl förelåg enligt NBL inte 
sponsring enligt artikel 37.

Eftersom avtalet utan krav på ersätt-
ning erbjöds vårdcentraler hade det ett 
inslag av gåva och skulle bedömas enligt 
artikel 38. NBL konstaterade att det inte 
fanns något som tydde på att avtalet ut-
gjorde ett incitament för vårdcentraler-
na att favorisera produkter från Sanofi-
aventis samt att det i regel 38 inte finns 
något förbud för företag att genom gåvor 
stödja sjukvårdens ordinarie verksamhet. 
Avtalet riskerade därför inte att komma 
i konflikt med artikel 38.

Avtalet stred således varken mot ar-
tikel 37 eller 38 och inte heller mot nå-
gon annan regel i det etiska regelverket. 
Under förutsättning att det accepterades 
av ansvarig sjukvårdshuvudman ansåg 
NBL inte att några invändningar mot 
avtalet kunde göras av de skäl som an-
förts i anmälan.

Ärende NBL 862/09 avsåg anbuds-
material som Novartis lämnat i samband 
med upphandling av bifosfonater. I an-
budet hade företaget berättat bland an-
nat om nya studier med Zometa angåen-
de en ny indikation för läkemedlet. Det 
angavs att indikationen förväntades bli 
godkänd mot slutet av 2009, dvs. inom 
den period som upphandlingen avsåg. 
Efter anmälan av Roche fann IGM i be-
slut W1082/08 att det här rörde sig om 
prelansering i strid med artikel 2 i infor-
mationsreglerna. Novartis överklagade 
till NBL och hävdade att en upphand-
lingssituation i sig bör anses medge ett 
undantag från prelanseringsförbudet. 
Bland annat menade Novartis att det 
finns klara likheter med den situation 

som lett fram till att artikel 23 gör det 
möjligt att i ett bokningsbrev för munt-
lig information ta upp ett ännu ej regist-
rerat läkemedel eller indikation. Företa-
get framhöll också att det är tillåtet att 
på förfrågan från vården berätta om nya 
indikationer och att så kallad Horizon 
Scanning-möten, där kommande medi-
cinska nyheter diskuteras med vården, 
blivit allt vanligare. 

NBL hänvisade inledningsvis till 
den så kallade EFPIA-koden, som gäller 
även i Sverige. Den innehåller ett krav 
att informationen inte får avse ett läke-
medel eller en indikation som ännu inte 
godkänts. Enligt nämnden var det inte 
möjligt att på nationell nivå, utan stöd 
i koden, göra undantag från detta för-
bud. Artikel 23 i de svenska informa-
tionsreglerna avser en speciell situation 
rörande bokningsbrev och enligt NBL 
har en upphandlingssituation inte så-
dana likheter med avisering av muntlig 
information att den analogitolkning av 
artikeln som Novartis gjort skulle vara 
möjlig. Vidare sade nämnden att Hori-
zon Scanning-möten och upphandlingar 
som företeelser är så olika att en jämfö-
relse inte är möjlig.

NBL uttalade att man sammantaget 
inte fann något utrymme för att såsom 
Novartis önskade medge undantag från 
prelanseringsförbudet i artikel 2. Över-
klagandet avslogs och IGMs beslut fast-
ställdes. Eftersom Novartis tidigare fällts 
för prelansering hade IGM satt ut en av-
gift om hela 300 000  kronor. Eftersom 
överklagandet inte var framgångsrikt 
kom avgiften att hamna på 340 000 
kronor. 

IGMs ärende W1137/09 gällde Nordic 
Drugs marknadsföring av Comfora och 
är ett bra exempel på gällande praxis i 
fråga om så kallad indikationsglidning. 
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Den godkända indikationen för läke-
medlet är: ”Symtomlindring vid lätt till 
måttlig knäartros.” I anslutning till en 
monterutställning tillhandahölls olika 
informationsmaterial för Comfora. I ett 
block med rubriken ”Rörelseschema vid 
höftledsartros” fanns en annons för läke-
medlet där den godkända indikationens 
begränsning till knäartros bara återgavs 
i en finstilt så kallad plikttext. I ett frå-
geformulär förekom direkta jämförelser 
mellan Comfora och Pfizers Artrox. Där 
talades om artros i allmänhet, alltså inte 
enbart om knäartros. Till skillnad från 
Comfora har Artrox den vidare indi-
kationen ”symtomlindring vid lätt till 
måttlig artros”. 

Informationen anmäldes av Pfizer till 
IGM, som fann att informationsmateria-
let var vilseledande genom att det gav 
intrycket att Comfora har en vidare in-
dikation än knäartros. Frågeformulärets 
jämförelser mellan Comfora och Artrox 
ansågs vara ej rättvisande, och informa-
tionen stred därmed mot artiklarna 4 
och 12 i informationsreglerna. Nordic 
Drugs ålades att betala en IGM-avgift 
om 80 000 kronor.

I ärende W1142/09 tog IGM på eget 
initiativ upp en artikelliknande annons 
från Janssen-Cilag AB, införd i en sjuk-
vårdsbilaga – ”Kampen mot cancer” 
– till en dagstidning. Annonsen hade 

rubriken ”Vi hjälper patienten att käm-
pa” och var inriktad på behandling mot 
multipelt myelom med ett nytt läkeme-
del från företaget. Läkemedlet nämndes 
varken med namn eller med generisk be-
nämning. Se bild. 

IGM gjorde en tämligen noggrann 
genomgång av annonsen och ansåg att 
den i så gott som alla delar var tydligt 
fokuserad på företagets nya läkemedel 
mot multipelt myelom. Endast det sista 
stycket under rubriken ”Längre liv och 
bättre livskvalitet” hade enligt IGM 
institutionell prägel. Annonsen ansågs 

därmed utgöra information för Jans-
sen-Cilags nya läkemedel Velcade, som 
självfallet är receptbelagt, och den stred 
därför mot förbudet i artikel 102 att rik-
ta reklam för receptbelagda läkemedel 
till allmänheten. Eftersom företaget för 
åtta år sedan fälldes av NBL för en lik-
nande förseelse sattes IGM-avgiften till 
150 000 kronor.  

MÅRTEN BRINK
Skribent

Brilex AB

 Läkemedlet nämndes varken med namn eller med generisk benämning.

God Jul önskar PI

3 ton gröt blir årets julklapp! 
 
Gröten ges främst till allvarligt undernärda barn mellan sex månader 
och fem år, gravida och ammande kvinnor samt andra särskilt utsatta 
grupper. Gröten blandas med tre delar vatten och kokas under om-
rörning. 2 kg oblandad gröt räcker för att mätta en person under en 
vecka, ett dagligt intag på ca 1 000 kcal. 
 
Vi hoppas ni har förståelse för att ni inte får några salladsbestick i år 
heller........
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Regulatory

Direkt vid öppnandet av årets 
TOPRA-symposium (The or-
ganisation for professionals in 

regulatory affairs) sattes en ton av öp-
penhet som sedan präglade hela evene-
manget. Alla presentationer följdes av 
paneldiskussioner där publiken bjöds in 
att ställa frågor. Den möjligheten togs på 
allvar och ovanligt många frågor, kring 
stort och smått, ställdes och besvarades 
under de tre dagarna.

Stockholm valde att mestadels visa 
upp sig från sin soligaste sida, så även 
om det var kyligt verkade utländska del-
tagare påtagligt förtjusta över resmålet. 

TOPRA:s årliga symposium har ett 
mycket användbart upplägg. Parallellt 
med huvudmötet arrangeras endagsmö-
ten specifikt kring veterinärläkemedel 
respektive medicintekniska produkter 
(device). I år erbjöds dessutom ett tred-
je alternativt endagsprogram specifikt 
sammansatt för SME-företag (små och 
medelstora företag). Initiativet till det 
programmet togs av Margareth Jorvid, 
ordförande för den arbetsgrupp som or-
ganiserade symposiet. 

Som anställd vid ett SME-bolag kan 
jag själv se att möjligheten att delta vid 
ett sådant endagsmöte är helt avgöran-
de för att många kolleger från mindre 
bolag ska kunna delta i internationella 
arrangemang av det här slaget. Delta-
garavgiften för hela tredagarsmötet är 
ofta övermäktig medan endagsmötena 

prissätts på ett förhållandevis sympa-
tiskt sätt. Ett mycket uppskattat initia-
tiv som man hoppas ska inspirera fler 
mötesorganisatörer.

Här följer ett urval av de teman som 
avhandlades under symposiet. 

Små bolag får rabatt
SME-bolag behöver bli bättre på att han-
tera de vetenskapliga råd man får. Ett 
hett ämne var en presentation kring an-
talet SME-bolag som misslyckas med 
att få sina ansökningar om marknadsfö-
ringstillstånd godkända. Melanie Carr 
från den europeiska läkemedelsmyndig-
heten EMEA:s SME-kontor (the Euro-
pean Medicines Agency) tillhandahöll 
den senaste informationen från ”SME-
initiativet” som startades 2006 för att 
inspirera innovation och utveckling av 
nya produkter genom ett antal morötter 
och fördelar. Däribland kan nämnas att 
SME-bolag erhåller 90 procents rabatt 
på den normala avgiften för vetenskaplig 
rådgivning hos EMEA. 

EMEA ser positivt på det växande 
antal företag som innehar SME-status. 
Dessvärre är det hittills inte så många av 
de företagen som lyckats erhålla mark-
nadsföringstillstånd för nya produkter, 
och Melanie Carr konstaterade att många 
företag inte följt de vetenskapliga råd de 
fått av myndigheten. 

En annan talare framhöll att veten-
skaplig rådgivning är en kritisk faktor 

för SME-företag, och väljer man att fråga 
myndigheten om råd måste man också 
vara beredd att lyssna på och förhålla sig 
till de svar man får. 

Melanie Carr kommenterade att ut-
vecklingen fortfarande är ung. SME-in-
itiativet finns bara sedan tre år och inom 
EMEA ser man att de huvudsakliga pro-
blemen hittills uppstått inom områdena 
klinisk effekt och produktkvalitet. Hen-
nes rekommendationen är att SME-före-
tag ska söka vetenskaplig rådgivning så 
tidigt som möjligt och undvika alltför 
tidiga, ofärdiga ansökningar om mark-
nadsföringstillstånd. 

Den goda nyheten är dock att många 
av de företag som inte nådde ända fram 
i sin första ansökan nu har fortsatt bygga 
på sin dokumentation och är i färd med 
förnyade ansökningar till EMEA. 

Kombinationsprodukter
Medicintekniska produkter hade en hel-
dag med ett dedikerat program. Tidigare 
initiativ med skräddarsydda presentatio-
ner kring medicintekniska produkter har 
haft lite svårt att locka de stora skarorna, 
men deltagandet den här gången var en 
rejäl och glädjande rekordnotering. Åter-
igen skapar de parallella programmen ett 
gyllene tillfälle för ”pharmafolket” att en 
stund smita ifrån den vanliga human-
läkemedelsinriktade delen av symposiet 
och bredda sig genom att öka kompeten-

TOPRA-symposiet

Medicinteknik och 
mindre företag i fokus

TOPRA:s internationella symposium, som i år hölls på Clarion Hotel i 
Stockholm i oktober, lockade cirka 450 deltagare från hela världen inom 
området regulatory affairs. Symposiet, som organiserades i samarbete 
med Läkemedelsverket, präglades av öppenhet och nya möjligheter att 
bredda sig inom områden man inte sysslar med till vardags. En hel dag 
med eget program för medicintekniska produkter är exempel på ett 
sådant lyckat drag, skriver Åsa Holmgren, vice president regulatory 
affairs, Orexo, som rapporterar från symposiet.
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sen inom områden man inte får inblick 
i till vardags.

Inledningen av programmet hölls 
gemensamt med huvudsymposiet och 
behandlade det komplexa området 
med kombinationsprodukter. Det var 
ett medvetet och klokt upplägg, då vi 
högst sannolikt kommer att se utveck-
landet av fler och fler innovativa pro-
dukter som rör sig i gränslanden mellan 
dagens definitioner och klassificeringar 
av produkter. 

Många som i dag är verksamma inom 
regulatory affairs och anser sig kunna 
begränsa sina regulatoriska kunskaper 
till läkemedel kommer troligen att få ett 
abrupt uppvaknande när de inser att re-
gelverken kring andra typer av produk-
ter inte längre kan ignoreras. 

Åhörarna fick inblickar i att förr av-
sågs vanligtvis kombinationen läkeme-
del + device, men nu står man inför att 
bedöma även flera andra typer av kom-
binationer. 

Resten av dagen leddes av Lennart 
Philipsson från Läkemedelsverket, till-
sammans med Neil Adams, the British 
Standards Institution, BSI, Storbritan-
nien. Bland annat gavs fördjupade pre-
sentationer kring olika gränsfall av hur 
produkter ska klassificeras. Ett oerhört 
viktigt ämne för företagen att ha kun-
skap om, då en felklassificering kan visa 
sig bli ett mycket dyrbart misstag.

Nya regler inte långt borta
Den reviderade förordningen ”new varia-
tions regulation” kommer att träda i kraft 
från och med den 1 januari 2010. Det är 

inte långt borta, och de flesta inom den 
regulatoriska professionen har en längre 
tid något stressat undrat när nyheterna 
ska komma och vad de ska innebära. Till 
att börja med kommer revideringen att 
gälla de ömsesidiga, decentrala och cen-
trala procedurerna. För de procedurerna 
cirkulerades det senaste utkastet av rikt-
linjer till branschorganisationerna så sent 
som i början av oktober. 

Hilde Boone från EMEA uppdatera-
de mötesdeltagarna på status för riktlin-
jen. Målsättningen är att publicera slut-
ligt utkast på kommissionens hemsida 
i november i år och att publikationen 
i ”Official Journal” förhoppningsvis ska 
finnas tillgänglig i december 2009.

Zena Smith, från Pfizer Ltd kom-
menterade den nya förordningen och 
utkastet till riktlinje. Hon menade att 
industrin stödjer målsättningen och in-
väntar implementeringen för att kunna 
bedöma eventuella effektiviseringar. 
Bristen på slutliga riktlinjer gör det dock 

utmanande för industrin att kunna klara 
tidsplanen för implementering.

Hilde Boone avslutade med att säga 
att revideringen kommer att göra hante-
ringen av variationer mer effektiv, flexi-
bel och harmoniserad inom EU. 

Dramatisk ökning – exempel öst
Det är vid det här laget väl känt att det 
finns många och stora delar av världen 
som utvecklas i en takt som vida översti-
ger de hittills dominerande västländer-
nas. Det gäller inte minst den farmaceu-
tiska industrin och vi kommer att se en 
dramatiskt ökande andel produkter och 
produktutveckling med rötter i till ex-
empel Indien, Kina och övriga Asien.

Murray Lumpkin, deputy commis-
sioner vid den amerikanska läkemedels-
myndigheten FDA, beskrev hur man ar-
betar med att tackla den ökande globa-
liseringen. FDA har nu överenskommel-
ser om konfidentiellt informationsutbyte 
med en lång rad länder. Man har även 
hunnit öppna lokala posteringar i Pe-
king, Guangzhou och Shanghai i Kina, 
New Delhi och Mumbai i Indien, San 
José och Santiago i Mellan- och Sydame-
rika. Man håller på att etablera sig även 
i Mexico City. 

I Europa har man sin huvudpost i 
Bryssel, men har representanter även vid 
EMEA i London och EFSA (European 
Food Safety Agency) i Parma. Eventu-
ella poster i mellanöstern diskuteras för 
närvarande. I fokus för FDA är förstås 
att jobba för att säkerställa säkerheten 

      SME-bolag 
behöver bli 
bättre på att 
hantera de 
vetenskapliga 
råd man får.”
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hos de produkter som så småningom 
kommer in över USA:s gränser och an-
vänds av amerikanska medborgare.

Masatomi Akana från Eisai, Stor-
britannien, presenterade hur den japan-
ska myndigheten PMDA arbetar för att 
uppmuntra ett större japanskt deltagan-
de i tidig, global läkemedelsutveckling 
och därmed få nya produkter snabbare 
till japanska patienter. David Jefferys, 
från samma företag, fortsatte med att 
beskriva nuvarande marknader i den vi-
dare Asien-Stillahavsregionen och hur 
man kan optimera läkemedelsutveck-
ling där.

Christer Säfholm från AstraZeneca, 
Södertälje, gav till sist en målande och 
insiktsfull bild av hur rasande fort ut-
vecklingen har gått och fortsätter att gå 
i Kina. Det är till exempel uppenbart 
att tillgången till högutbildade och dis-
puterade personer ökar lavinartat i Kina 
medan det i många andra länder snara-
re går baklänges. Inte minst är det fler 
och fler som efter avklarad utbildning 
till exempel i USA väljer att återvända 
till Kina. 

Farmakovigilans med svagheter
Sarah Daniels, TranScrip Partners, 
Storbritannien, gick igenom nuvarande 
utmaningar för industrin med biverk-
ningsregleringen, ”the pharmacovigi-
lance regulation”. Hon kommenterade 
att reglerna är komplexa och oklara med 
överlappande ansvar mellan olika par-
ter, vilket leder till dålig efterlevnad. 
De snåriga reglerna för till exempel ”ex-
pedited ADR reporting” resulterar i att 
samma rapporter skickas i olika format, 

från flera avsändare till flera mottagare, 
vilket förorsakar en allvarlig byråkratisk 
belastning. 

Jan Petracek, Pharmacovigilance and 
Risk Management team, EMEA, förkla-

rade att det nuvarande systemet för far-
makovigilans har kända svagheter och 
att riskhantering (risk management) kan 
bidra till att brygga över mellan drug 
safety och patientsäkerhet.  

Risk management är en uppsättning 
aktiviteter inom farmakovigilans som är 
avsedda att identifiera, karaktärisera och 
förebygga eller minimera risker i sam-
band med medicinska produkter. 

Sarah Daniels framhöll att risk ma-
nagement har potential att kunna före-
bygga framtida läkemedelsindragningar 
och därmed leda till ökat förtroende för 
läkemedelsindustrin och läkemedels-
myndigheter. 

Dr Vincenzo Costigiola, President, 
EMA (European Medical Association) 
bidrog med läkarperspektivet. Han no-
terade att utbildning inom farmakovi-
gilans har rekommenderats som en hög-
sta prioritet och borde diskuteras inom 
medicinutbildningar och universitets-
sjukhus. 

Med en titt in i framtiden presente-
rade till sist Irene Sacristan Sanchez 
från EU-kommissionen uppdateringar av 

”pharmapaketet”. Det innehåller ett lag-
förslag kring  farmakovigilans, i syfte att 
säkerställa starkare skydd för allmänhe-
ten genom att klargöra regelverken. 

Svårt med patientinformation
Kommissionen presenterade även de 
utmaningar man ser med ”the patient 
information proposal”. Irene Sacristan 
Sanchez konstaterade att flera med-
lemsländer är missnöjda med förslaget 
för närvarande och några har uttryckt 
starka invändningar. Hon menade att 
kommissionen med sitt förslag försökte 
göra alla nöjda, men i stället har gjort att 
en del medlemsländer finner det alltför 
liberalt och andra tycker att det är för 
begränsande.  

Förbudet mot att marknadsföra re-
ceptbelagda läkemedel till allmänheten 
kvarstår, men Irene Sacristan Sanchez 
påpekade att det behövs harmoniserade 
regler kring möjligheterna att tillhanda-
hålla information till patienterna. Hon 
beskrev att det behövs klara och detal-
jerade regler för vilken information som 
ges och hur den ges, för att säkerställa att 
det inte är ren marknadsföring. 

Kommissionen har föreslagit diverse 
sätt att kunna identifiera olika typer av 
information, distributionskanaler och 
kvalitetskriterier för att därmed kunna 
skilja mellan marknadsföring och infor-
mation.

Till skillnad från förslagen kring far-
makovigilans och läkemedelsförfalsk-
ningar, så är medlemsländerna långt ifrån 
nöjda med förslagen kring patientinfor-
mation. Missnöjet uppstår ur två vinklar. 
För det första menar medlemsländer som 
har problem med att industrin tillhan-
dahåller information att det är en omöj-
lighet att skilja mellan marknadsföring 
och information. Alternativt menar man 
att om informationen kommer från in-
dustrin så kommer den, per definition, 
att vara av karaktären marknadsföring 
eftersom industrin alltid kommer att 
sträva efter att öka sin försäljning. För 
det andra framförs meningen att de före-
slagna reglerna kring distributionskana-
ler och kvalitetskriterier skulle innebära 
begränsningar av yttrandefriheten. 

Lagstiftningen kring patientinforma-
tion har hittills diskuterats under varje 
EU-ordförandeskap, men kommer inte 
att tas upp under det nuvarande svenska 
ordförandeskapet eftersom man priori-

    De parallella 
programmen 
skapar ett gyl-
lene tillfälle för 
pharmafolket att 
en stund smita 
ifrån den van-
liga humanläke-
medelsinriktade 
delen av sympo-
siet och bredda 
sin kompetens.”

Lennart Philipson, 
Läkemedelsverket
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patienter och sjukvårdspersonal

www.medicininstruktioner.se är en internetbaserad tjänst där 
läkemedelsföretag kan publicera sina behandlingsinstruktioner.

Enkel och tydlig information ökar möjligheten för patienten att ta 
sin medicin korrekt och på så sätt få ett bra behandlingsresultat.

Vill du också synas på  
www.medicininstruktioner.se?

Kontakta oss via  
info@medicininstruktioner.se  

eller 031-779 99 87 

All information på en plats! 
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Neutral och reklamfri 
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Hög seriositet och trovärdighet•	
Tydligt fokus på instruktionerna•	
Lätt att navigera•	

Trygghet för 
sjukvården och 
patienten

Rätt behandlad patient  •	
= nöjd patient
Positivt för användandet •	
av läkemedlet
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terat diskussionerna kring farmakovigi-
lans och förfalskade läkemedel. Dock har 
EU-parlamentet under senare tid stött på 
kommissionen och påpekat att man vill 
se förslaget diskuteras. 

Förslaget kommer att tas till parla-
mentet tillsammans med övriga förslag 
i pharmapaketet, för att kunna bli klart 
för omröstning under 2010. 

Scoop – endast för TOPRA 
Jean Marimbert, generaldirektör för 
den franska läkemedelsmyndigheten Afs-
saps, delgav mötesdeltagarna ett smärre 
scoop när han avslöjade HMA:s (Heads 
of Medicines Agencies) nya mandat till 
2019. Det skulle formellt tas vid HMA:s 
nästa möte den 28 oktober i Uppsala, 
men meddelades alltså redan några veck-
or tidigare. I HMA (Heads of Medici-
nes Agencies) träffas medlemsländernas 
myndighetschefer regelbundet bland an-
nat för att sätta fokus på ledarskap inom 
det regulatoriska samarbetet.

Huvudpunkter i förslaget till mandat 
inkluderar en bedömning av implemen-
teringen av nuvarande strategidokument 
(HMA strategy paper) och utarbetande 
av förslag till ett nytt strategidokument. 
Det senare ska göras av en arbetsgrupp 
ledd av Kent Woods från den engelska 
myndigheten och med representation 

från HMA och de nationella myndig-
heterna. 

Arbetsgruppen ska överväga nya äm-
nen och områden, med beaktande av nya 
vetenskapliga trender och utmaningar i 
samband med ökande globalisering. 
Man ska även säkerställa nära samarbe-
te med framtagandet av EMEA:s ”Road 
map to 2015”.

”Road map to 2015”
Thomas Lönngren, generaldirektör 
för EMEA, beskrev detaljer ur EMEA:s 
”Road map to 2015”, som är en fortsätt-
ning av den tidigare ”Road map 2010” 
och som kommer att publiceras för syn-
punkter i januari 2010.

Mötesdeltagarna fick en inblick i de 
fyra strategiska områden som identifie-
rats för de kommande fem åren, varav ett 
kommer att vara att ytterligare förbättra 
kärnverksamheten. I detta ska ingå fokus 
på att fortsatt höja kvaliteten, vetenskap-
ligt och regulatoriskt, i utfallet av de ut-
redningar som görs. Thomas Lönngren 
menade att en av de viktigaste uppgif-
terna kommer att vara att förbättra risk/
nytta-bedömningarna, kanske genom att 
söka en mer systematisk modell. 

Detta genererade en kommentar och 
fråga från publiken. Om det faktiskt ut-
vecklas nya sätt att analysera och bedö-

TOPRA – The organisation för professionals in regulatory affairs

Global organisation
TOPRA är en global intresseorganisation för dem som är verksamma inom regu-
latory affairs eller som har ett intresse för området. 
Medlemmarna kommer för närvarande från mer än 40 länder med representa-
tion från industrin, myndigheter och konsultfirmor. De är verksamma inom områ-
den som medicinteknik, bioteknologi, avancerade terapier, veterinär- och human-
läkemedel.

Utbildning och utveckling
TOPRA är en icke vinstdrivande, opolitisk organisation som strävar efter att 
utveckla den regulatoriska professionen genom utbildning och tillhandahållan-
de av information till medlemmarna. Medlemmarna får tillgång till strukturerade 
utbildningsprogram till förmånliga priser, med en nivå som spänner från en inten-
siv introduktionskurs, till ett program som resulterar i en ”Master of Science in 
Regulatory Affairs”. Som medlem får man även en internationell tidning med nyhe-
ter på området.

Medlemskap
Det finns en dedikerad, mindre TOPRA-stab som hanterar organisationen, men 
verksamheten är helt beroende av medlemmarnas engagemang och bidrag med 
kunskap. 
Mer information och möjlighet att bli medlem finns på TOPRA:s hemsida             
http://www.topra.org/ ÅSA HOLMGREN

vice president regulatory affairs, 
Orexo AB och TOPRA-medlem

ma risk/nytta, så behöver industrin förstå 
hur det skulle kunna se ut för att också 
förstå hur deras dokument och data kan 
komma att utvärderas. Man undrade om 
EMEA har en tidplan för dessa diskus-
sioner? 

Thomas Lönngren svarade att det 
kommer att ta många år och kräva myck-
et diskussion för att se hur beslutsfat-
tande skulle kunna förbättras ur ett ve-
tenskapligt perspektiv.

Deltagarna vid TOPRA-symposiet 
fick här också en tidig inblick i EMEA:s 
nya organisation, som är tänkt att vara 
genomförd i december i år.  

Vidgat perspektiv
Lena Björk från Läkemedelsverket sum-
merade symposiet med reflektioner över 
hur det hade vidgat perspektivet för del-
tagarna ur tre olika synvinklar: 1. geo-
grafi/globalisering, 2. tid – vad vi vet i 
dag och var vi kommer att vara i fram-
tiden och 3. inblickar i nya ämnesom-
råden.

Vi behöver sträva efter en ökad global 
samsyn, men har samtidigt blivit påmin-
da om att detta globala perspektiv även 
behöver översättas till nationell nivå. 
Vad betyder det i användningen av ett 
läkemedel i ett enskilt land, för den en-
skilda patienten? Det finns utmaningar 
i distribution, prissättning och subven-
tionering av läkemedel, områden som 
fortfarande regleras nationellt. 

Till sist kommenterade Lena Björk 
det faktum att symposiet fört samman 
olika ämnesområden, som till exempel 
medicintekniska produkter och veteri-
närläkemedel, som ofta behandlas på 
olika sätt, både sinsemellan och jämfört 
med humanläkemedel. Det är viktigt att 
dela erfarenheter över områdesgränserna 
eftersom det bidrar till att hitta mer ra-
tionella sätt att arbeta. 

Lena Björk avslutade med att tacka 
TOPRA för att ha organiserat mötet, och 
med en förhoppning att deltagarna hun-
nit se något mer av Stockholm än insidan 
av mötesrummet. 

Regulatory
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Har du energi att tillföra?

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

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

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

Ny kompetens. Nya möjligheter. Ny karriär.

Postadress: Box 531, 451 21 Uddevalla. Besöksadress: Kämpegatan 6, 451 31 Uddevalla. Tel: 0522-64 65 75. www.almagest.se

Almagest är ett innovativt och ledande konsultföretag med fokus på kvalifi cerad marknadsföring & försäljning av läkemedel 
och läkemedelsnära tjänster. Vi introducerade den moderna CSO-verksamheten i Sverige 1993. Då som nu lever vi i takt 
med marknadens förändring och utvecklar kunskapsdrivna tjänster som skapar mervärde för våra uppdragsgivare.

För att tillgodose marknadens växande efterfrågan på operativa, strategiskt kompetenta Key Account Mgrs och 
drivna projektledare söker vi nu ett tiotal nya konsulter i Stockholm/Mälardalen, VGR och Region Skåne.  

Som konsult på Almagest krävs att du har viljan och förmågan att lyckas och att du ser nya arbetsuppgifter som en 
stimulerande väg att utvecklas tillsammans med kunder, kolleger och företaget. Du tror på reciprocitetsprincipen och 
ursäktar inte halvhjärtade insatser med att skylla på andra. Arbetsuppgifter och territorium varierar mellan  uppdragen 
så du måste vara fl exibel och öppen för förändring. Vi väljer inte uppdragen, kunderna väljer oss. För framgång i konsult-
rollen krävs rätt mix av personlig mognad, fantasi, drivkraft, kommunikativ glädje, struktur, och att kunna mixa nya 
kreativa lösningar med traditionella metoder. Detta förutsätter fl erårig framgångsrik branscherfarenhet, minimum 
2–3 år av kvalifi cerad försäljning. Du behöver också vara duktig på CRM och övrig IT, samt kunna arbeta på engelska. 
LIF examen och körkort förutsättes.

Vi erbjuder en möjlighet att utveckla dina talanger och bli en av de bästa, men du får själv göra jobbet. 
Samtliga anställs som konsulter i en platt funktionsorganisation. 

Sänd konfi dentiell intresseanmälan med CV inkl. 2 referenser till 
Almagest Pharma, vvd Christer Cederborg på cc@almagest.se.
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När du behöver nya, branschkunniga leverantörer av 
produkter och tjänster så letar du i Leverantörsboken. 
Du hittar den på www.pharma-industry.se
Titta efter loggan och klicka där så hamnar du rätt.

Varför platsannonsera 
i Pharma Industry?

Jo, därför att:

• Du når nästan alla som arbetar på läkemedelsföretagen i Sverige.  
   (c:a 7200 pers.)
• Du slipper hanteringen av ansökningar från icke kvalifi cerade kandidater.
• Du stärker företagets image och visar att det händer något i ditt företag.
• Du får dessutom från den dag vi har materialet, ut platsannonsen på vår sajt  
   www.pharma-industry.se
• Vi hjälper dig om du vill att utan kostnad att ta fram en tryckfärdig annons.
• Dessutom förser vi dig med en gratis branschtidning 6ggr/år.  :-)

Ring oss på 08 - 570 10 520 och boka för 
nästa nummer som kommer ut 10 december.




