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Packat och klart 
på Abbott 

SFE Europe 2010
8th ANNUAL

EUROPE’S MUST ATTEND PHARMA EVENT

3 Day Conference  //  27-29 April
Hotel Rey Juan Carlos  //  Barcelona

Researched and 
organised by 

Insights from 15 of the top 20 pharma – with strong VP-level presence 

SAVE
500
Register before 
February 26th

The new selling environment: 
How can change work for you? 

Benchmark Your Strategies 
Against Our Expert Speakers

Plus many more – Go to 
www.eyeforpharma.com/sales 

for the full programme 
and speaker line up

Jane Griffi ths
International Vice President 
Johnson & Johnson

Eric Rambeaux
Vice President
Solvay 

Veronique Toully
Vice President
UCB

Tyrone Edwards
Senior Vice President
Merck & Co (ret)

Charlotte Sibley
Senior Vice President
Shire

Gonzalo Rodríguez
Head of Sales 
Novartis

Our keynote 
track puts you 
directly in touch 
with plans from 
VP and C-level 
executives. 
Starts here.

Don’t leave it 
to HR: Make 
sure the talent 
stays with you. 
Achieve the 
right balance 
of out-sourced 
and in-house 
training

How are your 
Accounts? 
Increase the 
understanding 
of your customer 
with KAM and 
an ‘infl uence 
network’ in our 
KAM track.

Navigate 
organisational 
change with a 
proven change 
management, 
CSOs and market 
access. Head 
for the Business 
Excellence track.

Are you a 
Gadget freak? 
Maybe not, but 
you will still 
need to have 
a grasp of the 
new technology 
which supports 
your goals. 
Come to our 
Sales Tools 
track.

Now is a good 
time to look 
outside the box. 
Our Exhibiton 
puts you in touch 
with plenty of 
extra resources 
and expert 
minds available 
to you right now 

A ‘must’ for the sales force 
effectiveness community
Frank Zarifi an, SFE Manager, SFE 2009 attendee
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Patientmakt och framtida        
hälsointeraktion

Lämpliga och olämpliga platser 
enligt CO

Sociala medier och lagen



Mer kunskap.
Mer kreativitet.

Lindh & Partners är relationsbyggare. Våra copywriters är läkare och forskare inom 

medicin och vi har projektledare från läkemedelsindustrin. Vi kan något som 

en vanlig reklambyrå inte kan – stärka relationen till era förskrivare. 

Hur mycket är ett sådant reklambyråsamarbete värt för er?

Hertziahuset, Packhusplatsen 2, 411 13 Göteborg.  www.lopgbg.se
Tel 031 779 99 90

Hertziahuset, Packhusplatsen 2, 411 13 Göteborg.  www.lopgbg.se
Tel 031 779 99 90
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Sluta grubbla på trivialiteter – hjälp Haiti!
I bilen på väg till redaktionen satt jag som vanligt och smågrubblade 
på sådana småsaker som man lätt kan bli irriterad över. Julklappar som 
ska bytas, varför det är dåligt plogat, hur det går med finanskrisen etc. 
Saker som ockuperar hjärnan och som i ens eget lilla mikroperspektiv 
faktiskt är störande. 

Mitt i allt detta hör jag på nyheterna i P1 om jordbävningen på Haiti. 
Pang! 

Man slås i skallen med en batong och inser att allt man grubblat på 
och oroats över inte är annat än små obetydliga i-landsproblem. Plötsligt 
skäms man över att överhuvudtaget ha slösat energi på oväsentligheter. 
Det talades omedelbart om 100 000 döda. Förutom alla de lemlästade, 
hemlösa, familjelösa och utblottade människor som hade det tufft redan 
före katastrofen, men som nu inte har någonting kvar. 

Dagen efter gjorde vi på Pharma Industry en insättning till Röda Kor-
set. 

Min uppmaning är enkel och rak. Du som privatperson eller företag 
har nog trots tuffa tider några kronor att avstå till de stackars utsatta 
människorna på Haiti. 

En annan uppmaning är att i stället för att grubbla på trivialiteter vara 
tacksam och glad för att vi svenskar har det så bra. 

Det är en uppmaning jag själv ständigt måste ge mig.

le
da

re

Niclas Ahlberg
chefredaktör Pharma Industry

Foto: Talia Frenkel/Amerikanska 
Röda Korset

Foto: Talia Frenkel/
Amerikanska Röda Korset
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Moveup Consulting AB
Stockholm • Göteborg • Malmö • Köpenhamn • Oslo • Helsingfors

Moveup har sedan starten 2001 utvecklats till att vara en av Sveriges 

mest efterfrågade rekryteringspartner inom läkemedelsindustrin, 

den medicintekniska sektorn och IT-branschen. Idag täcker vi 

hela den skandinaviska marknaden via egna kontor och partners. 

Vi kan flytta fram även dina positioner – låt din rekrytering gå via oss!

www.moveup.se
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Ny chef för affärsutveckling          
på IMS
Jenny Wuori är ny affärsutvecklingschef  
på IMS Health. Hon kommer att ha det 
övergripande ansvaret för utvecklingen av 
konsultverksamheten. Under de senaste 
åren har efterfrågan på konsulttjänster-
na ökat markant och IMS Health är i dag 
ett av de världsledande företagen inom 
konsultverksamhet till läkemedelsindu-

strin. Jenny Wuori kommer närmast från Bristol-Myers Squibb där hon var 
affärsområdeschef inom CV/Met. Hon är civilekonom från Lunds universi-
tet och har en Executive MBA från Handelshögskolan i Stockholm. (Källa: 
IMS Health)

Ny rekryteringskonsult på PeakSearch
Malin Jackendi är ny rekryteringskonsult för Peak-
Search AB i Stockholm. Hon har många års erfaren-
het inom den medicintekniska branschen och inom 
läkemedelsindustrin där hon haft ett flertal olika 
funktioner genom åren. Nu närmast kommer hon 
från Pfizer där hon bland annat jobbat som projekt-
ledare inom konceptutveckling. Malin är även utbil-
dad mentor/coach och har arbetat med egna adep-
ter och personalgrupper med fokus på personlig 
utveckling och gruppdynamik.

Ny vd på Allergan Norden AB
Magnus Wassén har tillträtt på en nyska-
pad vd-tjänst på Allergan Norden AB. 
Han blir ansvarig för de tre områdena 
Neuroscience, Opthalmology och Med-
ical Aesthetics och detta för hela Nor-
den och sitter på Nordenkontoret i Upp-
lands Väsby.. Tidigare har Magnus job-
bat på Wyeth/Pfizer i Sverige och i Kana-
da. Han har en bred erfarenhet av försälj-
ning och marknad med 18 års erfarenhet 
i branschen från 10 olika terapiområden i 
både prelansering och lanserad fas. 

– Det blir en suverän utmaning och möjlighet. Allergan befinner sig i en 
växande fas där vi skall lansera ett antal nya indikationer och produkter de 
närmaste fyra åren. 

 
Ny medarbetare på Mix Public Relations
Sten Erik Jensen lämnar ledarredaktionen på 
Dagens Medicin och blir seniorkonsult på Mix 
Public Relations, en kommunikationsbyrå specia-
liserad på medicin och hälsa. Sten Erik Jensen var 
med redan vid starten av Dagens Medicin och har 
totalt arbetat i drygt tio år för tidningen som med-
icinreporter, medicinsk redaktionschef för tidning-
ens sajt och som ledarskribent. Dessförinnan star-
tade han tidningarna Medicinsk Teknik och Medi-
cinsk Ekonomi +Teknik. Sammanlagt har Sten Erik 
Jensen varit medicinjournalist i 25 år.

      

notiser och pressklipp

Ny vd för Läke-
medelsförsäk-
ringen
Anders Öhlén har 
utsetts till ny vd för 
Läkemedelsförsäk-
ringen. Han kom-
mer närmast från en 
tjänst som medicinsk 
direktör för Norden 
och Irland på Bris-

tol-Myers Squibb. Anders Öhlén tillträdde 
den 1 januari 2010 och efterträdde då Eva 
Benson Lindholm, som har varit vd för LFF 
sedan 2006. Eva Benson Lindholm kommer 
att fortsätta som styrelsemedlem i Svenska 
Läkemedelsförsäkringen AB. 

Anders är disputerad läkare och har arbe-
tat inom läkemedelsindustrin i 20 år, främst 
inom forskning och utveckling. Han har sut-
tit i LFF:s styrelse sedan 2002 och var sty-
relseordförande mellan 2004–2008. 

– Jag ser verkligen fram emot att fortsät-
ta vidareutveckla LFF, som efter 30 år är 
väl etablerad och ger trygghet till svenska 
patienter som skadats av läkemedel. (Källa: 
LFF)

Ny Sverigechef 
på ACO Hud
ACO vässar klorna 
med en ny Sverige-
chef och en ny orga-
nisation för att möta 
den nya, avreglerade 
apoteksmarknaden i 
Sverige. Elisabet 
Tengqvist, tidigare 
nordisk marknads-

direktör, tillträder tjänsten som Sverigechef. 
Hon har som marknadsdirektör för ACO:s 
nordiska verksamhet lång erfarenhet från 
avreglerade marknader. Samtidigt bildas en 
ny enhet, marketing and innovation, för att 
ytterligare stärka en snabb och marknadsnä-
ra produktutveckling. (Källa: ACO Hud)

Ny teknisk chef på Isconova
Karl-Åke Malmelöv börjar som teknisk chef 
på Isconova AB den 11 januari. Han var tidi-
gare projektledare på Pharmadule i Stock-
holm och har dessförinnan arbetat på Knigh-
tec, Pfizer och Fresenius Kabi.  

– Karl-Åkes uppdrag är att leda Isconovas 
uppskalningsprojekt, vilket är av stor strate-
gisk betydelse för oss. Det innebär en vik-
tig förstärkning av vår tekniska kompetens, 
kommenterar Lena Söderström, vd Isconova 
(Källa: Isconova)



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 vån., 113 51 Stockholm. 

Nyheter NyhetSbreV
Nr 1, 2010

 
Takeda är ett forskningsbaserat 
företag inom läkemedelsindustrin; 
det är det största läkemedels- 
bolaget i Japan och ett globalt 
ledande företag inom läkemedels-
industrin. Nyligen valde företaget 
att starta ett nära samarbete med 
pharmexx Nordic för att bygga upp 
sin försäljningsorganisation på den 
nordiska marknaden.

Takeda är dedikerade i sin strävan  
att förbättra hälsan för individer och 
att göra framsteg inom det medi-
cinska området genom att utveckla 
”överlägsna farmaceutiska produkter”; 
något som vi på pharmexx Nordic är 
stolta över att vara en del av. 

De egentillverkade läkemedlen mark-
nadsförs i cirka 90 länder runt om 
i världen och har erkänts som varu-

Takeda valde pharmexx för sin 
nordiska lansering

märke i många länder världen över. Nu är det dags att lansera pro-
dukterna på den nordiska marknaden.

Vägledda av företagsfilosofin som kallas Takeda-ism, höga etiska 
normer och en stark känsla för sin uppgift som har utvecklats under 
företagets 220-åriga historia av att förstå och uppskatta livets värde,  
gör att Takeda också förstår värdet av goda kundrelationer. 

”Vi är glada över att ha ett välkänt företag som pharmexx som 
vår partner när Takeda ska bygga upp sin säljorganisation för att 
göra läkemedlen tillgängliga för patienter i Skandinavien”, säger 
Nico Bruyniks, VD för Takeda Norden.

Som strategisk och oberoende partner arbetar pharmexx med flera företag som vill etablera sig på den nordiska  
marknaden, eller finna samarbetspartners. Vi hjälper till med utvärdering och analys av marknaden, med investerings- och 
resursplanering och kan även hjälpa till med att snabbt få en nordisk organisation på plats. För de som vill nå den globala mark-
naden har vi genom vårt moderföretag alla kontakter som behövs. Kontakta oss gärna för mer information på 08-614 34 00.

 

Pharma Industry nr 1 2010 SWEDIS1   1 2010-01-25   10:49:40
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notiser och pressklipp

Ny rekryteringskonsult på Bondi 
Peter Singer är ny rekryteringskonsult med 
fokus på Life Science på Bondi Chefsre-
krytering. Peter är nyligen återkommen från 
USA där han har arbetat inom Pharma Part-
nering på Roche.  Han har bred erfarenhet 
från industrin inom försäljning, klinisk pröv-
ning, projektledning, affärsutveckling och 
ledarskap i Sverige och internationellt.

Sveriges Apoteksförenings           
första vd
Johan Wallér blir vd för den nystartade 
branschföreningen Sveriges Apoteks-
förening. Johan Wallér är för närvarande 
stabschef inom Apoteket AB-koncernen 
och har erfarenhet från olika poster inom 
apoteksområdet. 

Sveriges Apoteksförening kommer att 
företräda den svenska apoteksbranschen 
både nationellt och internationellt och kom-
mer att bedriva verksamhet inom för med-
lemmarna angelägna frågor. Speciellt vik-
tiga områden är bland annat att utveck-
la goda relationer med myndigheter och 
statliga bolag med verksamhetsområden 
på apoteksmarknaden, att vara remissin-
stans, att främja kvalitets- och patientsä-
kerhetsfrågor och att driva kompetens- och 
utbildningsfrågor.

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

Stefanos Tsamousis ny VD för 
Roche AB i Sverige
Stefanos Tsamousis är från den 1 janua-
ri 2010 ny vd för Roche AB med placering 
i Stockholm. Stefanos har varit anställd i 
Roche-koncernen sedan 1995 och inne-
haft ett flertal ledande befattningar på glo-
bal och dotterbolagsnivå inom olika terapi-
områden. Stefanos kommer närmast ifrån 
en position som marknadsdirektör för 
Roche i Italien. Stefanos Tsamousis ersät-
ter Paul Brown som varit vd för Roche AB 
sedan 2006. Paul Brown har tillträtt tjäns-
ten som ansvarig för affärsområdet Roche 
Molecular Diagnostics i Pleasanton, Kali-
fornien. Roche Molecular Diagnostics är 
ledande inom utvecklingen av testmetoder 
för skräddarsydda behandlingar.

Effektiv tablett för patienter med skovvis MS
I slutet av januari publicerades de fullständiga resultaten från den så kal-
lade CLARITY-studien. Fas III-studien har undersökt effekten av cladribin, 
för tablettbehandling av patienter med skovvis förlöpande multipel skleros, 
MS. Behandlingen tas endast under två veckor per år.

”Studierna visar på en ny horisont för patienter med skovvis förlöpande 
MS och är ett välkommet tillskott i urvalet av behandlingsalternativ”, skri-
ver The New England Journal of Medicine i veckans ledare.

CLARITY-studien genomfördes som en randomiserad, dubbelblind, pla-
cebokontrollerad studie över två år. I studien deltog 1 326 patienter med 
skovvis fortlöpande MS. Flera av studieresultaten presenterades i april 
förra året på The 61 Annual Meeting of the American Academy of Neu-
rology (AAN). 

Studien mätte följande parametrar: skovfrekvens, andelen skovfria 
patienter, ärrbildning i centrala nervsystemet och sjukdomsprogression. 
I samtliga fall uppmättes mycket positiva resultat. Även biverkningsprofi-
len vid cladribinbehandling visade mycket goda resultat och biverkningar 
i linje med placebogruppens. 

Merck Serono har ansökt om registrering av cladribin-tabletter hos den 
europeiska läkemedelsmyndigheten EMA och hos den amerikanska läke-
medelsmyndigheten FDA. Cladribin kan komma att finnas tillgängligt som 
tablettbehandling för svenska MS-patienter under slutet av 2010. 
(Källa: Merck Serono)



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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notiser och pressklipp

Kapitalbrist i Medicon Valley
Hälften av bolagen i Medicon Valley i Öresundsregionen kommer att 
vara borta inom sex månader om de inte tillförs nytt kapital. 2010 ser ut 
att bli ett mörkt år för en rad danska och svenska biotekbolag. Det visar 
en undersökning som Medicon Valley Alliance just har genomfört bland 
Öresundsregionens totalt 49 ännu inte börsnoterade biotekbolag. 

Enligt undersökningen måste de 47 av bolagen som ingår i undersök-
ningen totalt få ihop ungefär 130 miljoner euro 2010 för att säkerställa en 
oförändrad aktivitetsnivå. Hälften av bolagen kommer att vara borta inom 
sex månader om de inte tillförs nytt kapital i en storleksordning av unge-
fär 17 miljoner euro under de kommande månaderna. 

Forskning i miljonklass kan gå förlorad. Nästan en fjärdedel av de kon-
kurshotade bolagen bedömer att de har mindre än 25 procents chans 
att tillföra nödvändigt kapital. Dessa icke börsnoterade biotekbolag har 
samlat totalt omkring 50 projekt i kliniska försök, och de har tillsammans 
fått ihop cirka 770 miljoner euro sedan de grundades. 

Med den uppskattade kapitalbristen riskerar bolagen i regionen att 
dessa relativt mogna projekt säljs för en spottstyver eller i värsta fall helt 
ges upp, vilket skulle innebära att potentiella nya behandlingar går förlo-
rade. (Källa: Medicon Valley Alliance)

Registreringsstudie för hemofili 
B-behandling igång 
Biogen Idec och Swedish Orphan Bio-
vitrum har inkluderat den första patien-
ten i en öppen global registreringsstu-
die av långverkande faktor IX för hemofi-
li B-behandling som kommer att genom-
föras vid flera kliniska center. Studien har 
utformats för att analysera säkerhet, far-
makokinetik och effekt hos företagens 
långtidsverkande, rekombinanta faktor 
IX Fc-fusionsprotein (rFIXFc) i hemo-
fili B-patienter. Prövningen, som kallas 
B-LONG-studien, kommer att utvärdera 
effekten av rFIXFc i förebyggande och 
akut behandling av blödningar hos cirka 
75 tidigare behandlade patienter med 
svår hemofili B. (Källa: Biovitrum)

Ny informationschef på Roche
Tommy Ringart börjar den 1 februari som 
informationschef på Roche AB i Sverige. 
Tommy Ringart kommer närmast från posten 
som informationschef på MSD i Sverige där 
han varit anställd i nio år.

– Det känns intressant att börja på ett före-
tag som tillhör de ledande inom expansiva 
områden som cancer och reumatologi, säger 
Tommy Ringart.  Roche har en stor verksam-
het inom diagnostikområdet och har därmed 
goda förutsättningar att bli marknadsledan-
de inom det växande området ”personalized 
medicine”, menar han.

FDA har godkänt Victoza för 
behandling av diabetes typ 2
I slutet av januari godkände den amerikan-
ska läkemedelsmyndigheten FDA Victoza 
(liraglutide) för behandling av dibetes typ 
2 hos vuxna. Victoza är den första GLP-
1-analogen som tas i endos. Produkten 
skall användas i kombination med diet och 
motion för att förbättra kontrollen av sock-
er. Lansering av produkten är planerad 
inom några veckor. (Källa: Novo Nordisk) 

Reductil försvinner från marknaden
På grund av att riskerna för hjärtkärlsjukdom 
överväger den nytta man ser av läkemedlet 
försvinner Reductil från marknaden. Sibutra-
min som ingår i läkemedlet Reductil är god-
känt för att minska kroppsvikten hos kraftigt 
överviktiga (BMI över 30) eller överviktiga 
(BMI  27–30) med ytterligare sjukdomar, t 
ex diabetes typ 2. 

Läkemedelsverket rekommenderar nu 
att Reductil inte längre skrivs ut och att 
de patienter som för närvarande behand-
las med detta läkemedel bokar en tid för 
läkarbesök för att diskutera den fortsatta 
behandlingen. Bakgrunden till indragning-
en är att den Europeiska läkemedelsmyn-
digheten (EMA) gjort en noggrann utred-
ning av en ny studie som visar att det finns 
ökad risk för hjärtkärlsjukdom som hjärtin-
farkt eller stroke hos patienter som behand-
las med sibutramin. 

Det har sedan tidigare funnits en miss-
tanke att sibutramin kan öka risken för allvar-
liga hjärt-kärlkomplikationer. Rekommenda-
tionen har därför varit att ge Reductil endast 
under begränsad tid och att inte använda 
detta läkemedel till patienter med högt blod-
tryck eller andra hjärtkärlsjukdomar. 

Nu gör EMA bedömningen att risken för 
hjärtkärlsjukdomar är tätt förknippad med 
övervikt och att riskerna för sådana kompli-
kationer därför finns för hela denna patient-
grupp. Därmed överstiger riskerna den nytta 
man ser av läkemedlet. (Källa: Läkemedels-
verket)

Läkemedelsföretagen bidrar till 
katastrofhjälpen på Haiti
Det är glädjande att se att personer i läke-
medelsindustrin tar sitt ansvar som med-
människor och bidrar till katastrofhjälpen. 
Novartis, Abbott, Sanofi-Aventis och GSK 
har alla bidragit med miljontals dollar i finan-
siellt stöd. Både i termer av läkemedel och 
utrustning och reda pengar. (Källa: PI)
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Det finns en förväntan 
på att ha brist på tid, 
för då verkar man vara 
viktig och eftertraktad.”
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Jag har inte tid! Hur ofta uttrycker du 
det en vanlig dag i ditt liv?
Tid har verkligen blivit en bristvara 

i dagens arbetsliv, eller i alla fall upple-
ver vi det så. Dessutom finns det en för-
väntan på att ha brist på tid, för då ver-
kar man vara viktig och eftertraktad. En 
fulltecknad almanacka ger prestige. Det 
visar ju att man är behövd. Men samti-
digt innebär det negativ stress för indi-
viden. Ingen mår ju bra av att knappt 
kunna andas mellan alla åtaganden. 

Men vi människor hanterar tid och 
tidspress på väldigt olika vis. En del 
människor tycks aldrig komma i tid och 
kan lägga tid på de mest oväsentliga sa-
ker, medan andra har järnkoll på var-
enda minut och skulle aldrig någonsin 
kunna tänka sig något så slarvigt som att 
komma med andan i halsen till ett av-
talat möte. Vi har helt enkelt olika tids-
personligheter. 

Här är självkännedomen viktig som 
i all personlig utveckling. Vem är du i 
förhållande till klockan? Vad tycker du 
är viktigt att hinna med för att du ska 
må bra? Vad vill du lägga din tid på – 
egentligen? 

Detta är viktiga frågor att ställa sig 
lite då och då – innan ekorrhjulet bör-

jar snurra allt fortare och man varken 
hinner eller får ut det man vill av sina 
timmar på jobbet, eller hemma heller 
för den delen. 

Det finns många tidstjuvar
Vi önskar nog alla att vi hade mer makt 
över våra liv och vår tid. Att ta makten 
över sin tid handlar om att ta mer med-
vetna beslut om hur man verkligen vill 
använda sin tid. Ett sätt är att identifiera 
vilka olika tidstjuvar som slukar den tid 
du kanske ville eller behövde använda 
till något helt annat.  

Ta en titt på vilken eller vilka tidstju-
var du känner igen som dina. Självkän-
nedom är en bra väg till att på sikt få 
mer gjort på mindre tid och därför också 
få mer tid över till att bara vara. 

Om målet är att bli effektivare och 
jobba undan saker på kortare tid då blir 
det även mer tid över till välbehövlig 
paus och vila. Det i sin tur gör så att 
man får mer energi och blir gladare och 
därför jobbar ännu bättre och så, vips är 
den goda spiralen igång. 

Här följer några exempel på vanliga 
tidstjuvar. 

Människor hanterar tidspress på väldigt olika sätt. Oavsett tidsper-
sonlighet kan tidspressen göra dig ineffektiv! Jobbcoachen Nina 
Jansdotter går här igenom ett antal tidstjuvar på jobbet och ger 
några snabba tips för de tillfällen då det går för fort. 

Om tidstjuvar 
på jobbet
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Vi människor hanterar tid 
och tidspress på väldigt 
olika vis.”

ledarskap

PERFEKTIONISM  
Den kanske allra vanligaste tidstjuven 
är strävan efter perfektion. Att allt du 
gör måste vara perfekt eller i alla fall 
väldigt bra. Att du i grunden alltid har 
mer eller mindre orimliga krav på dig 
själv och på din prestationsförmåga. Att 
du inte tillåter dig slarva oavsett hur 
många saker du har igång samtidigt. 
Visst är det så att vissa arbetsuppgifter 
kräver mer precision än andra men det 
handlar också mycket om ett förhåll-
ningssätt och många tillåter sig aldrig 
att minska sina inre krav.  

De blir aldrig någonsin nöjda och det 
tär så klart både på energi och motiva-
tion i längden att ha denna föreställning 
om sig själv och det man åstadkommer. 
En perfektionistisk människa jämför sig 
dessutom alltid med andra och drar all-
tid själv det kortaste strået. Andra job-
bar bättre, snabbare och är bättre helt 
enkelt. 

Tänk i stället ”jag är ok och duger 
även om jag inte alltid är bäst”. Då vin-
ner du också mer tid än om du måste 
dubbelkontrollera allt hela tiden. Du 
duger ändå. Även solen har fläckar.  

SKJUTA UPP  
En annan vanlig tidstjuv är att ha 
uppskjutande – så kallad prokrasti-
nation på psykologspråk – som ar-
betsmetod. Du skjuter ofta upp saker, 
vilket leder till att det blir väldigt 
mycket oavslutat på ditt bord och det 
i sin tur tar en massa energi i onö-
dan. Varje gång något känns tungt 
blir det lättare att skjuta upp än att 
ta tag i det. 

Visst är det bra att prioritera det 
som är viktigast, men ju mer surde-
gar som blir liggandes desto jobbiga-
re blir det att ta tag i det och till slut 
blir det mer eller mindre övermäktigt 
att orka reda ut hela härvan av oavslu-
tade grejer som ligger här och där. 

Det tar också mycket tid att tänka 
på hur jobbigt det blir den dagen du 
ändå måste ta tag i det hela och sam-
vetet över att andra kanske väntar på 
att få ett besked eller uppgifter från 
dig tynger dig, för det är ju inte så här 
du vill agera egentligen.

SIMULTANKAPACITET  
Tillhör du dem som har hög simultan-
kapacitet och kan hålla igång många 
projekt samtidigt?  Grattis, det är en 
bra förmåga i dessa tider. Men det kan 
bli för mycket av det goda – även för 
den bäste simultankonstnären. 

När man springer hit och dit blir 
det ofta varken hackat eller malet, även 
om man tror att det är effektivt att fo-
kusera på många saker samtidigt. Som 
person har du ofta mer energi än andra 
och du är ofta nyfiken på att starta nya 
projekt. Mycket verkar spännande och 
det är ju bra att lusten att göra saker 
finns. 

Men risken är att splittrandet gör att 
du tappar fokus på vägen, att du glöm-
mer bort dig själv och att du inte heller 
är närvarande i det du gör. Du är hela 
tiden på väg någon annanstans. 

Hur tråkigt det än kan verka, är ”en 
sak i taget” ibland den snabbaste vägen 
till mål. Sätt dig ner och skriv en lista 

på alla ”måste” och ”borde”, rangordna 
sedan, delegera och stryk en del. Att 
kunna säga nej är också en nödvändig 
konst. Ingen är oumbärlig och lär du 
dig sätta gränser säger du samtidigt 
mer ja till dig själv. 

Det ger en skön känsla av att ha 
kontroll över sin egen tidsagenda.
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MÖTEN  
Mycket tid läggs på möten. Även det 
har både för- och nackdelar. Möten kan 
vara enormt givande, men de kan också 
upplevas som ett stort slöseri med vär-
defull tid och skapa en känsla av att 
man bara ”sitter av” tiden. Är det verk-
ligen effektivt att ha möten hela tiden? 
Måste alla verkligen vara med på alla 
möten? Vem säger det? 

Att bara sitta av tiden i sammanhang 
där man egentligen inte har så mycket 
att tillföra är helt onödigt och kostar 
mycket tid som skulle kunna läggas på 
något som är viktigare. Här krävs att 
hela företaget gör en ordentlig mötesre-
volution och att man ordentligt funde-
rar över hur man kan effektivisera hela 
mötesprocessen. För här går mycket tid 
till spillo för alla. 

STÄNDIGT UPPKOPPLAD  
Den nya tekniken innebär många nya 
spännande möten. Man kan jobba var 
som helst i världen och samtidigt kom-
municera med sina arbetskamrater, che-
fer och kunder. Om du känner igen dig 
i det här innebär det att du ständigt 
och jämt är nåbar och uppkopplad – på 
gott och ont. 

Den nya tekniken gör att man kan 
få snabb tillgång till all tänkbar infor-
mation även sådant som man inte har 
någon nytta av. Det är också svårt att 
”koppla bort” sig från informationsflö-

det och från kraven på att vara tillgäng-
lig. Det kan vara jobbigt att alla kan nå 
en alla dygnets timmar. 

De flesta behöver ändå obruten tid 
för att jobba ostört och tänka klart – i 
alla fall någon gång på dygnet. Alla be-
höver tid att dra sig undan utan att nå-
gon pockar på att man ska kommunice-
ra, oavsett hur kul det är med Facebook, 
Twitter eller att du får många sms. 

Träna dig på att stänga av och koppla 
bort dig ibland. På att inte vara upp-
kopplad, nåbar och social. 

Karlavägen 58, 114 49 Stockholm

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

läkemedelsreklam och medicinska utbildningar

Istället för svart polo

eow_annons PI_100119.indd   1 2010-01-19   10.48
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NINA JANSDOTTER,
jobbcoach i projektet Drömjobbet 

mail@ninajansdotter.se  

NÅGRA SNABBA TIDSTIPS NÄR TIDEN GÅR FÖR FORT  

 1 
Ta en kort paus
Sätt dig ner och andas en kort stund om du känner att du har för mycket att 
göra. Ju mer du stimmar upp dig, desto stimmigare blir det i huvudet och desto 
svårare blir det att tänka klart. 

 2 
Skriv en lista
Skriv ner allt du har på ditt bord just nu, stort som smått. 

 3 
Gå igenom listan 
Beta sedan av punkt för punkt. Vad behöver göras nu? Vad kan vänta några 
dagar? Vad kan du faktiskt skippa helt? Är det något som kan delegeras? 

 4 
Skriv en ny lista på det mest akuta
Formulera nu de saker som måste prioriteras bums. Sätt igång med någon av 
dessa punkter genast. Antingen det svåraste, om du har mycket energi, eller 
det lättaste, för att du ska få känslan att du är ”på gång”. 

 5 
Be om hjälp
Skippa prestigen med att ”själv är bäste dräng”. Be om hjälp med det du inte 
kan, tycker är kul eller har tillräckligt med kunskap om själv. Då går det oftast 
mycket snabbare att komma ikapp.

 6 
Vad fungerar för dig?
När är du som mest effektiv? Planera in de svåraste uppgifterna när du brukar 
jobba bäst och de lite lättare när du brukar vara lite mer trött och ofokuserad. 
Hitta dina egna lösningar och bygg vidare på det som passar dig bäst. Använder 
du dina talanger? Du är som mest effektiv när du gör det du är bra på.

 7 
Stanna upp ibland
Reflektera över dig själv och det liv du vill leva. Vem är du? Vad vill du åstad-
komma? Vad vill du med ditt liv och din karriär?  När du vet vad som verkligen 
är viktigt för dig blir det lättare att prioritera och att sätta gränser. 

 8 
Be om tid 
Bryt den automatiska vanan att alltid svara ja direkt utan att du hunnit checka 
om du har tid. Be att få återkomma när du tänkt på saken. 

 9 
Var själv en god förebild
Var beredd på att inte alla kommer att jubla åt alla dina beslut när du tar mak-
ten över din egen tid. För en del är det verkligen svårt att ta ett nej, men det är 
ju deras eget problem. Du kan vara en god förebild själv genom att uppmuntra 
och hjälpa andra att säga nej.

Om författaren
Nina Jansdotter är aktuell med boken 
”Ta makten över tiden”, Norstedts 2009 
Hon är också kursledare på e-kursen 
”tidsbalans” på www.tidsbalans.nu, som 
är gratis.

ledarskap
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Kombinations
produKter 
en regulatorisk utmaning

regulatory
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Kombinationsprodukter domineras av en kom-
bination av läkemedel och medicintekniska 
produkter. Men nya mer komplexa kombina-
tioner – som genterapi med medicinteknik 
eller in vitro-diagnostik med läkemedel – 
kommer att öka den regulatoriska utmaningen 
i framtiden. Regelverket för kombinations-
produkter utvecklas ständigt. Här presenterar 
konsulten Margareth Jorvid den lagstiftning 
och de godkännandeprocedurer som gäller 
och som kan vara bra att känna till.

Kombinationsprodukter (drug-
device) utgör en regulatorisk 
utmaning i dag och så kommer 

det att vara även i framtiden. Det finns 
redan många kombinationsprodukter 
mellan läkemedel och medicinteknisk 
produkt på marknaden och många är un-
der utveckling. De regulatoriska proces-
serna för att nå marknadsgodkännande 
är olika beroende på om produkten klas-
sas som läkemedel eller medicinteknisk 
produkt. Denna artikel kommer att be-
skriva lagstiftningen, de olika godkän-
nandeprocesserna och skillnader mellan 
Europa och USA. Artikeln avslutas med 
några länkar för den som söker mer in-
formation inom detta område.

Definitioner enligt EU-direktiv
Läkemedel och medicintekniska produk-
ter definieras i Europa enligt respektive 
direktiv, läkemedel enligt direktivet för 
läkemedel (MPD 2001/83/EC med änd-
ringar 2004/27/EC) och medicinteknis-
ka produkter enligt det medicintekniska 
direktivet (MDD 93/42/EEC med änd-
ringar 2007/47/EC). Nyligen har Läke-
medelsverket publicerat en definition i 
föreskriften LVFS 2009:18 (se faktaruta 
1). 

Läkemedel godkänns antingen ge-
nom den centrala proceduren, där an-
sökan skickas till den europeiska läke-
medelsmyndigheten EMEA i London, 
eller genom proceduren för ömsesidigt 
erkännande (mutual recognition proce-
dure, MRP) alternativt den decentrali-
serade proceduren (decentralised proce-
dure, DCP). I den centrala proceduren 
sker godkännandet i alla EU/EES-län-
der genom EU-kommissionen i Bryssel, 
i MRP- och DCP-procedurerna agerar 
ett EU-lands lokala myndighet, till ex-
empel Läkemedelsverket i Sverige, som 
referensland (reference member state, 
RMS) för övriga EU/EES-länder där an-
sökan gäller.

Medicintekniska produkter CE-märks av 
tillverkaren för att få försäljas på mark-
naden. För klass IIa, IIb och III-produk-
ter sker det i samarbete med ett anmält 
organ (Notified Body), ett provning- och 
certifieringsorgan (till exempel Intertek 
i Sverige), medan klass I-produkter an-
mäls till och registreras av Läkemedels-
verket. CE-märket innebär alltså inte att 
en myndighet godkänt produkten. Klass 
I-produkter anmäls av tillverkaren, med-
an för klass IIa, IIb och III-produkter har 
ett anmält organ anlitats och deltagit i 
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utvärderingen för att styrka att produk-
ten uppfyller gällande krav. 

Vägledning vid klassificering
En kombinationsprodukt kan bara sättas 
på marknaden enligt ett av regelverken, 
antingen det som gäller för läkemedel 
eller det som gäller för medicintekniska 
produkter. I LVFS 2009:18 om medicin-
tekniska produkter kan vidare läsas:

”När en produkt är avsedd att adminis-
trera ett läkemedel skall den produkten om-
fattas av lagen om medicintekniska produkter 
och dessa föreskrifter. Läkemedlet omfattas av 
läkemedelslagen.” 

Ett exempel kan vara en tom spru-
ta som CE-märks enligt regelverket för 
medicintekniska produkter, medan ak-
tuellt läkemedel godkänns enligt regel-
verket för läkemedel. Om däremot spru-
tan är förfylld med läkemedel godkänns 
hela kombinationsprodukten enligt re-
gelverket för läkemedel. Så här står det 
i LVFS 2009:18:

”Om emellertid en sådan produkt släpps 
ut på marknaden på ett sådant sätt att pro-
dukten och läkemedlet utgör en integrerad 
enhet och uteslutande är att användas till-
sammans och inte går att återanvända, skall 
den integrerade produkten regleras av läke-
medelslagen.”

LVFS 2009:18 om medicintekniska 
produkter fortsätter: 

”När ett ämne, som om det används sepa-
rat får anses vara ett sådant läkemedel som 
avses i läkemedelslagen, är integrerat i en 
medicinteknisk produkt och kan ha en ver-
kan på människokroppen som understödjer 
produktens verkan, ska produkten värderas 
och godkännas i enlighet med dessa föreskrif-
ter.”

Om tveksamhet råder angående klas-
sificering av en kombinationsprodukt 

Regelverket för kombinationsprodukter 
utvecklas ständigt, liksom olika pro-
dukter. Det ger utmaningar inom det 
regulatoriska arbetet för både industri 
och myndigheter.”

regulatory

kan tillverkaren rådgöra med Läkeme-
delsverket. Tillsammans med represen-
tanter från EU-kommissionen, övriga 
läkemedelsmyndigheter, anmälda organ 
och industrin deltar Läkemedelsverket i 
en grupp under namnet ”Borderline clas-
sification group”. Vid klassificering av 
olika kombinationsprodukter uppdateras 
en ”manual on borderline and classifica-
tion” som kan utgöra vägledning. 

Ytterligare ett dokument som kan 
vara till hjälp är EU-kommissionens 
nyligen publicerade MEDDEV-riktlinje 
2.1/3, revision 3 (Borderline products, 
drug-delivery products and medical de-
vices incorporating, as integral part, an 
ancillary medicinal substance or an an-
cillary human blood derivative). Detta 
gäller från 21 mars 2010.

Olika godkännandeprocesser
Om kombinationsprodukten klassifice-
ras som läkemedel genomgår den en av de 
för läkemedel gällande tre procedurerna. 
Relevanta delar av väsentliga krav (annex 
I av MDD-direktivet) skall dock uppfyl-
las för den medicintekniska komponen-
ten vad gäller säkerhet och prestanda.

Om kombinationsprodukten klassifi-
ceras som medicinteknisk produkt, där lä-
kemedelskomponenten understödjer den 
primära verkan av den medicintekniska 
produkten, CE-märks denna produkt 
(som alltid är en klass III-produkt) en-
ligt en konsultationsprocess. Läkemed-
lets verkan ska vara underordnad den 
medicintekniska produktens funktion 
(till exempel bencement med antibak-
teriellt läkemedel, blodpåsar med anti-
koagulantia, etc). 

Det anmälda organet har det slutgil-
tiga ansvaret för att bedöma om produk-
ten uppfyller relevanta legala krav. För 
att kunna göra detta behövs en konsul-
tation hos en behörig läkemedelsmyn-
dighet, som ska verifiera kvalitet och 

säkerhet hos läkemedelskomponenten, 
när den utgör en integrerad del av den 
medicintekniska produkten. 

Läkemedelsmyndighetens rekom-
mendation ingår som en del i helhets-
bedömningen som det anmälda organet 
gör av den medicintekniska produkten. 
Tillverkaren skickar dokumentationen 
till det anmälda organet – exempelvis 
provningsorganen BSI, Storbritannien, 
KEMA, Nederländerna och TÜV, Tysk-
land – som under utredningen konsulte-
rar en läkemedelsmyndighet, exempelvis 
Läkemedelsverket i Sverige, eller motsva-
rande myndighet (Competent Authority) 
i Storbritannien, Irland, Nederländerna 
eller Tyskland.

Kombinationsprodukter i USA
I USA utreds både läkemedel och med-
icintekniska produkter av den ameri-
kanska läkemedelsmyndigheten FDA. 
Avdelningen Center for drug evaluation 
and research (CDER) hanterar läkemedel 
medan Center for devices and radiologi-
cal health (CDRH) hanterar medicintek-
niska produkter. 

FDA insåg för flera år sedan att an-
talet ansökningar för kombinationspro-
dukter ökade och öppnade år 2002 ett 
kontor för kombinationsprodukter (of-
fice of combination products, OCP). En 
grupp på i dag sju personer fungerar som 
rådgivare till tillverkare som utvecklar 
kombinationsprodukter. De publice-
rar nyttig information på sin hemsida, 
tar hand om klassificeringsansökningar 
(request for designation, RFD) och av-
gör vilket center som får huvudansva-
ret (lead center) för granskningen av en 
ansökan om godkännande. Om till ex-
empel kombinationsproduktens huvud-
användning (primary mode of action, 
PMOA) fastställs vara läkemedlets får 
CDER huvudansvaret och konsulterar 
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EEC of 14 June 1993 concerning medi-
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July 1993, p. 1-43, as amended by EC 
(2007). Directive 2007/47/EC, Official 
Journal L 247, 21 September 2007, p. 
21-55 (consolidated version)

•  EC (2001) Directive 2001/83/EC of the 
European Parliament and the Council of 
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code relating to medicinal products of 
human use, Official Journal L311, 28 
November 2001, p. 67-128, as amended 
by EC Directive 2004/27/EC, Official 
Journal L136, 30 April 2004, p. 34-57 
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•  LVFS 2009:18, Föreskrifter om ändring 
i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 
2003:11) om medicintekniska produkter, 
8 oktober 2009, 

•  Lag 1993:584, om medicintekniska 
produkter, utfärdad 1993-06-03, ändrad 
tom SFS 2009:457

•  MEDDEV 2.1/3 rev 3, Borderline produc-
ts, drug-delivery products and medical 
devices incorporating, as integral part, an 
ancillary medicinal substance or an ancil-
lary human blood derivative, July 2009 

•  Office of Combination Products, FDA, 

Faktaruta 1

Direktiv och föreskrifter
LÄKEMEDEL  

Definition enligt EU:s direktiv för läkemedel (Medicinal Products Directive, 
MPD 2001/83/EC med ändringar 2004/27/EC):
”(a) varje substans eller kombination av substanser som tillhandahålls 
med uppgift om att den har egenskaper för att behandla eller förebygga 
sjukdom hos människor, eller

(b) varje substans eller kombination av substanser som kan användas på 
eller administreras till människor i syfte att återställa, korrigera eller mo-
difiera fysiologiska funktioner genom farmakologisk, immunologisk eller 
metabolisk verkan eller att ställa diagnos.”

MEDICINTEKNISKA PRODUKTER

Definition enligt EU:s direktiv för medicintekniska produkter (Medical De-
vice Directive, MDD 93/42/EEC med ändringar 2007/47/EC):
”Med en medicinteknisk produkt avses i lagen en produkt som enligt till-
verkarens uppgift ska användas, separat eller i kombination med annat, 
för att hos människor
1. påvisa, förebygga, övervaka, behandla eller lindra en sjukdom,

2. påvisa, övervaka, behandla, lindra eller kompensera en skada eller en 
funktionsnedsättning,

3. undersöka, ändra eller ersätta anatomin eller en fysiologisk process, 
eller

4. kontrollera befruktning.

Om produkten uppnår sin huvudsakligen avsedda verkan med hjälp av 
farmakologiska, immunologiska eller metaboliska medel är den dock inte 
en medicinteknisk produkt enligt denna lag.” (SFS, Lag (1993:584))
Läkemedelsverket har nyligen publicerat en definition i föreskriften LVFS 
2009:18: 
”Dessa föreskrifter skall tillsammans med bilagorna tillämpas på 
instrument, apparater, programvaror, material, artiklar eller andra anord-
ningar som omfattas av definitionen av medicintekniska produkter samt
tillbehör till medicintekniska produkter”

CDRH angående den medicintekniska 
komponenten och tvärtom.

En ständig utveckling
Även om en del av processerna har bli-
vit tydligare de senaste åren pågår en 
ständig utveckling. Nya kombinationer 
består inte bara av kombinationen lä-
kemedel och medicinteknisk produkt, 
utan omfattar kombinationer av avan-
cerad terapi (såsom genterapi, celltera-
pi, vävnadsteknik) med medicinteknisk 
produkt, in vitro diagnostik i kombina-
tion med läkemedel eller växtbaserade 

läkemedel med medicinteknisk produkt. 
Kombinationerna blir mer komplexa och 
processerna med dem. Det kvarstår ock-
så frågor kring kliniska studier av kom-
binationsprodukterna, stabilitetsstudier 
av desamma och hur de skall följas upp 
på marknaden vad gäller biverknings-
rapportering och ändringar.

Regelverket för kombinationsproduk-
ter utvecklas ständigt, liksom olika pro-
dukter. Det ställer krav på uppdaterad 
kunskap och ger utmaningar inom det 
regulatoriska arbetet för både industri 
och myndigheter.

regulatory
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Omkring 200 personer från in-
dustrin och vården tog plats i 
auditoriet när den fjärde läke-

medelsriksdagen genomfördes på City 
Conference i Stockholm den 21 januari. 
Temat för årets riksdag var ”Läkemedels-
behandling – höga ideal och krass verk-
lighet”. Deltagarna hälsades välkomna 
av Läkemedelsverkets generaldirektör 
Christina R Åkerman. 

Socialminister Göran Hägglund in-
ledde riksdagen. Han talade om vikten 
av samarbete över gränserna och sade att 
det behövs gemensamma krafter för att 
ta fram nya antibiotika. Göran Hägg-
lund talade vidare om de utmaningar 
som vården har att möta, som de ökade 
kostnaderna för läkemedel, läkemedlens 
miljöpåverkan, tillgänglighet och lika 
vård över hela landet. Mest drivande för 
kostnaderna är nya läkemedel och nya 
indikationer. 

Socialministern berättade också om 
ett pågående europasamarbete. London 
School of Economics har fått i uppdrag 
av EU-kommissionen att ta fram ett sys-
tem för att ge läkemedelsföretag ett inci-
tament att ta fram nya antibiotika. 

Därefter talade han om en nationell 
läkemedelsstrategi för att samordna, 
koordinera och prioritera det nationella 
arbetet inom läkemedelsområdet, med 
målsättningen att uppnå en mer effek-
tiv förskrivning och en förbättrad an-
vändning av läkemedel. En arbetsgrupp 
är tillsatt. Den leds av statssekreterare 
Karin Johansson. I dess ledningsgrupp 
sitter bland annat generaldirektörerna 
Christina R Åkerman, Läkemedelsver-

ket, Gunilla Hulth Backman, TLV, 
och Lars-Erik Holm, Socialstyrelsen. En 
förstudie skall presenteras under våren.

Uppföljningsstudier
Första tema på årets riksdag var ”Sub-
vention med uppföljningsvillkor, till 
vilken nytta?”. Rune Dahlquist, leda-
mot i TLV, och Christoffer Holmberg, 
hälsoekonom på Roche, höll varsin pre-
sentation. Rune Dahlquist började med 
att gå igenom TLV:s uppdrag och vad 
det innebär. Möjligheten att godkänna 
subvention med uppföljningsvillkor är 
en möjlighet för TLV att godkänna en 
produkt med ofullständiga data men 
med stort medicinskt behov. En upp-
följningsstudie kan visa hur produkten 
verkligen används, vilka biverkningar 
den ger, etc. 

Christoffer Holmberg talade om att 
visa nyttan med läkemedlet. Studier i 
klinisk vardag är bra som ett komple-
ment, menade han. Det är viktigt att 
titta på hela vårdkedjan och inte bara 
på delarna. Han gjorde jämförelser med 
bilar där alla delar behövs för att man 
ska kunna köra. Alla delar av sjukdoms-
behandlingen måste följas upp, inte bara 
läkemedelsbehandlingen. 

Därefter följde en paneldebatt med 
talarna förstärkta med Roger Hen-
riksson, chef för Radiumhemmet, och 
Göran Stiernstedt, avdelningschef för 
vård och omsorg, Sveriges kommuner 
och landsting. Det diskuteras hur man 
får vården att bättre följa TLV:s rekom-
mendationer, hur man förbättrar kvali-
teten på uppföljningsregister och om det 

IDEAL OCH VERKLIGHET 
på Läkemedelsriksdagen
Läkemedelsriksdagen 2010 kom att handla mycket om nyttan av olika studier. En av slutsatserna på 
denna den fjärde riksdagen i ordningen blev att den kliniska forskningen behöver förstärkas. Det sker 
bäst genom en starkare rekrytering av forskare, bättre infrastruktur kring forskningen, att bättre 
kunna implementera ny kunskap och att förtydliga universitetssjukhusens ansvar för sjukvårdsutbild-
ning och forskning. En stark klinisk forskning är en förutsättning för bra uppföljnings- och behand-
lingsstudier.

referat

Christina R Åkerman

Göran Hägglund
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är okej att ta hjälp av industrin för att 
bygga upp bra register. 

De flesta tyckte att registren skall 
vara offentligt finansierade. Därefter 
hölls en mentometeromröstning där 
publiken kom fram till att det kommer 
fram bra resultat vid uppföljningsstudier 
till TLV. Podiet tyckte också att TLV 
borde använda begränsningsmöjligheten 
oftare än vad de gör.

Nästa ämne var ”Epidemiologisk 
uppföljning – vad är den värd?”. Johan 
Askling, professor vid Centrum för lä-
kemedelsepidemiologi, CPE, och Paul 

Hjelmdal, professor i klinisk farmako-
logi, Karolinska universitetssjukhuset, 
höll varsin presentation. Askling talade 
för nyttan av uppföljningsstudier efter-
som de flesta kliniska prövningar är för 
korta. Hjelmdal talade för randomise-
rade kliniska prövningar. Det finns för 
många osäkerhetsfaktorer som kan på-
verka resultatet vid uppföljningsstudier, 
anser han. 

Efter presentationerna hölls en panel-
debatt där förutom talarna Sofia Gud-
björnsdottir, registerhållare vid diabe-
tesregistret, och Kjell Jansson, biträ-

dande chef på Hjärtcentrum i Linköping, 
deltog. I stort kom panelen med vissa 
meningsskiljaktigheter fram till att båda 
typer av studier behövs men att kvalite-
ten på studierna måste vara bra oavsett 
om det är en klinisk prövning eller en 
registerstudie. 

Om man har möjlighet att randomi-
sera är det alltid att föredra. Publiken 
svarade via mentometer att registerstu-
die kan visa om ett läkemedel har effekt 
i klinisk vardag. 

Direkt jämförande studier
Efter lunch höll Harald Sox, ordförande 
i den amerikanska hälsovårdsmyndighe-
ten NIH, en föreläsning om CER – com-
parative effectiveness research. Det som 
driver kostnaderna mest är osäkerheten 
om effektivitet, sade han. Det görs all-
deles för många åtgärder, inte bara inom 
läkemedel, utan att effekten av åtgärden 
är klarlagd. 

Han visade på en studie där man tit-
tat på behandlingskostnad och antal åt-
gärder där områden som kostade 3–4 
gånger mer än andra inte nödvändigt-
vis fick en bättre effekt av behandlingen 
utan ofta till och med sämre. Essensen 
av CER är att man bara gör direkt jäm-
förande studier och att man tittar på alla 
delar av behandlingen, inte bara läke-
medel. 

Den tredje avdelningen fokuserade på 
ämnet ”Vem betalar uppföljningsstudier 
som alla vill se?”. Olle Stendahl, profes-
sor vid Hälsouniversitetet i Linköping, 
inledde med en presentation om klinisk 
forskning. Han menade att klinisk forsk-
ning är en process som tar tid men som 

Göran Stjernstedt Roger Henriksson Runde Dahlquist ChristofferHolmberg

Måns Rosen Christina R Åkerman Lars-Erik Holm Gunilla Hulth Backman

Johan Askling Sofia Gudbjörnsdottir Paul Hjelmdal Kjell Jansson

Harald Sox
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lönar sig samhällsekonomiskt. Sverige 
ligger bra till i Norden (framförallt Ka-
rolinska universitetssjukhuset) när det 
gäller antal studier men får se sig passe-
rade av Danmark när det gäller kvalitet, 
mätt i antal medelciteringar. 

Sammanfattningsvis: Det som be-
hövs för att stärka den kliniska forsk-
ningen är att förstärka rekryteringen av 
forskare, förstärka infrastrukturen kring 
forskningen, skapa möjligheter för bättre 
implementering av ny kunskap och för-
tydliga universitetssjukhusens ansvar för 
sjukvårdsutbildning och forskning. En 
stark klinisk forskning är en förutsätt-
ning för bra uppföljnings- och behand-
lingsstudier. 

Richard Bergström visade en bild 
som Thomas Lönngren, chef på den eu-
ropeiska läkemedelsmyndigheten EMA 
(European Medicines Agency) gjort. Den 
visade att den hälsoekonomiska utvärde-
ringen av ett läkemedel hamnar allt när-
mare tidpunkten för ett läkemedels god-
kännande. Detta medför att det finns för 
litet kunskap om läkemedlets hälsoeko-
nomiska värde vid bedömningen vilket 
ställer högre krav på att läkemedlet följs 
upp. Richard Bergström tycker att det är 
självklart att den som initierar en studie 
också står för kostnaderna. 

I mentometeromröstningarna tyckte 
plenumet att staten skulle initiera upp-
följningsstudierna men industrin skulle 
ta kostnaden.

 

Observationsstudier
Till sist diskuterade generaldirektörerna 
Christina R Åkerman, Gunilla Hulth 
Backman, Lars-Erik Holm, och Måns 
Rosén, SBU, hur de trodde att idealen 
skulle kunna bli verklighet. Måns Ro-
sén poängterade vikten av att inte bara 
jämföra olika läkemedel om vad som är 
”best practice” utan att det är viktigt att 
se på andra interventioner. SBU skall ar-
beta med att identifiera forskningsluckor 
men saknar dessvärre medel för att täppa 
till dem. 

Han förespråkar observationsstu-
dier baserade på våra register. Gunilla 
Hulth Backlund talade om att man har 
hög kunskap om kostnaden av läkeme-
del, men dålig kunskap om kostnaden 
för allt annat inom vården. Där borde 
det finnas mycket resurser att spara, me-
nade hon. 

Nina Rehnqvist avslutade mötet 
med att sammanfatta dagen. Hon upp-
manade också folk i vården att tänka på 
vilken nytta man har gjort under en dag 
i stället för vad det kostat. Hon menar 
också att det är viktigt att de olika par-
terna i vården och industrin litar på var-
andra och respekterar varandra. 

Hon säger med ett leende att man till 
och med borde kunna glädjas med läke-
medelsindustrin om de går med vinst. 
Det behöver inte nödvändigtvis vara av 
ondo.

NICLAS AHLBERG
chefredaktör 

referat
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Richard Bergström

Olle Stendahl

Nina Rehnqvist



Yasuragi
ett nYtt sätt att mötas

Yasuragi Hasseludden utgör en perfekt miljö för idéer som ger säljkonferenser, 
möten och event en extra dimension tack vare en fridfull men ändå kreativt stimulerande  
omgivning. Hos oss får ni inspiration och ny energi vilket gör er konferens mer effektiv.  
Vi har mötesrum som passar sällskap från 2 personer ända upp till 400 personer.  
Ett nytt sätt att mötas, helt enkelt.

fakta; 26 mötesrum, 344 sängar, 2 japanska restauranger, sakebar, karaoke lounge, 
team-aktiviteter, japanskt bad, japansk trädgård, 2 butiker och mycket mer.

Endast 20 minuter från Stockholm City. Hamndalsvägen 6, 132 81 Saltsjö Boo.

Ring eller maila Jeanette så berättar hon vad vi kan tillföra er nästa 
säljkonferens. Tel. 08-747 61 93, jeanette@yasuragi.se



30   pharma industry nr 1 –10

politik

Sjukvård efterfrågas oftast tämligen 
lokalt, och ännu är det relativt få 
svenskar eller andra EU-medbor-

gare som utnyttjar möjligheten att få 
planerad vård i ett annat EU-land. För-
utom i vissa gränsregioner, där den bäs-
ta och mest tillgängliga sjukvården kan 
ligga på andra sidan nationsgränsen. Det 
har gjort samutnyttjande både naturligt 
och ekonomiskt fördelaktigt för berörda 
parter. Och speciellt attraktivt om inte 
heller språket skiljer mer än marginellt. 

Men många bedömare ser dessutom 
framför sig att allt fler och allt mer med-
vetna och kunniga patienter kommer att 
efterfråga bästa möjliga sjukvård, obero-
ende av i vilket EU-land den erbjuds. In-
förandet av vårdval inom Sveriges grän-
ser kan nog i sammanhanget ses som ett 
första steg i denna riktning.

Ökad valfrihet väcker i sin tur behov 
av att kunna jämföra utbudet inom Eu-
ropa av vad de olika nationella sjukvård-
systemen och framför allt vad enskilda 
sjukvårdsproducenter erbjuder i form av 
bland annat kvalitet och säkerhet – och 
vad de faktiskt förmår leverera. Sådana 
jämförelser kan ge starka incitament till 
utveckling av hela den europeiska hälso- 

och sjukvårdbranschen, en värdeskapan-
de framtidbransch som rimligen har stor 
tillväxtpotential med tanke på demogra-
fisk och teknologisk utveckling. 

Sedan mycket lång tid är internatio-
nell samverkan etablerad och fullstän-
digt självklar inom forskning kring sjuk-
domars patogenes och inom utveckling 
av diagnostik och terapi – men betydligt 
mindre utvecklad inom organisering, 
uppföljning och analys av själva sjuk-
vårdssystemen, ledningen av sjukvården 
och utvärderingen av produktionsresul-
tat och kostnadseffektivitet.

Regionalt engagemang 
På många håll finns visserligen nu en be-
svikelse över att det direktiv om gränsö-
verskridande sjukvård som Kommissio-
nen lagt fram blockerades av fem stater 
vid en omröstning bland hälsoministrar-
na den 1 december 2009. Men i prak-
tiken har europeiskt samverkansarbete 
inom hälso- och sjukvård ändå redan ta-
git fart, och förväntas också komma att 
vidgas och accelerera.

Svensk och annan europeisk hälso- 
och sjukvård påverkas dessutom av EU-
beslut på många andra sätt – genom ge-

nerella EU-regler om till exempel upp-
handling, arbetsmiljö, arbetstider och 
erkännande av nationella examina, lik-
som genom specifika strategier, program 
och regler. Sådana generella regler finns 
till exempel inom organdonations- och 
transplantationsområdet, för motverkan-
de av antibiotikaresistens, vid bekämp-
ning av smittspridning, för kunskaps-
bildning kring neurodegenerativa sjuk-
domar, inom läkemedelsområdet, för ut-
veckling av e-hälsorelaterade system och 
tjänster med mera. Områden inom vilka 
varje EU-nation, som så önskar och har 
ambitioner, har möjligheter att delta för 
att kunna påverka utvecklingen.

I Sverige, liksom i ett antal andra eu-
ropeiska länder, är ju hälso- och sjuk-
vården till väsentlig del en landstings-
kommunal eller regional angelägenhet. 
Det är därför högst naturligt att Västra 
Götalandsregionen, som en av Europas 
regioner, aktivt söker arenor för europe-
isk samverkan. Hittills har detta framför 
allt skett indirekt via Sveriges kommu-
ner och landsting (SKL), men med ökade 
insikter om betydelsen av europasamar-
betet finns nu ett uttalat såväl politiskt 
som tjänstemannaintresse av eget enga-

Hälso- och sjukvård ur ett EU-perspektiv

Västra Götalandsregionen söker 

samaRbete med euRopa

Varje medlemsland inom EU avgör själv hur hälso- och sjukvården skall 
finansieras, organiseras och utformas, men EU:s regler för den inre 
marknaden har öppnat upp för ökad patient- och personalrörlighet 
över nationsgränserna. Det skulle enligt många bedömare kunna utgöra 
ett för EU-medborgarna välkommet och konkret bevis för verklig nytta 
med europasamarbetet, skriver med dr Robert Sinclair, som här refe-

rerar en konferens i Bryssel under det svenska ministerrådsordförandeskapet om spetskvalitet inom 
den gränsöverskridande hälso- och sjukvården i EU.
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gemang och deltagande, inte minst stra-
tegiskt viktigt ur lärandesynvinkel.

Mot denna bakgrund fattade det po-
litiska hälso- och sjukvårdsutskottet i 
Västra Götalandsregionen ett beslut om 
att, i samverkan med bland annat Re-
gionkommittén och Västsveriges EU- 
och representationskontor West Swe-
den, arrangera en konferens med hälso- 
och sjukvårdstema i Bryssel under det 
svenska ministerrådsordförandeskapet 
hösten 2009. 

Syftet var att tydligt markera viljan 
till utveckling av kontakter och sam-
arbeten med andra europeiska regioner 
och organisationer inom hälso- och sjuk-
vårdsområdet och att skapa möjligheter 
att lära av andra och samtidigt kunna 
dela med sig av egna framgångsrika 
satsningar inom ramen för utveckling 
av kvalitet och patientsäkerhet.

Konferens om spetsvård
Temat för konferensen blev ”kvalitet och 
patientsäkerhet”, områden med största 
betydelse inte bara för Europas patienter 
och för hälsoläget i Europa utan också för 
den fortsatta utvecklingen av hälso- och 
sjukvården som innovationsfält och vär-

deskapande tillväxtbransch. Konferens-
titeln ”Cutting edge healthcare quality 
for a competitive Europe” valdes för att 
markera och lyfta fram just dessa olika 
perspektiv.

Planeringsarbetet inför konferensen 
innehöll en hel del pionjärinslag, efter-
som det från svensk sida inte tidigare ar-
rangerats någon liknande aktivitet inom 
hälso- och sjukvårdsområdet i Bryssel. 
Men med medverkan av många goda 
interna och externa krafter, de senare 
framför allt inom West Sweden, gick det 
alldeles utmärkt. Inte minst genom till-
gång till utmärkta lokaler för plenarföre-
dragningar, workshopar, lunch och nät-
verkande mingel, i Regionkommitténs 
moderna byggnad på Rue Belliard.

Målgruppen för deltagande var be-
slutsfattare, politiker och tjänstemän, 
inom EU-kommissionen, europaparla-
mentet och regionkontoren, och andra 
intressenter inom hälso- och sjukvårds-
administration, klinisk och forsknings-
inriktad verksamhet, universitet och 
näringsliv. Mer än 150 deltagare mötte 
upp, en i sammanhanget mycket god 
siffra som säkerligen kan tillskrivas både 

ämnets aktualitet och en namnkunnig 
talarlista.

Programmet modererades av professor 
Nina Rehnqvist, ordförande i nämnden 
för svenska Statens beredning för med-
icinsk utvärdering (SBU), och inleddes 
med ett välkomstanförande av Johan 
Sauwens, som representant för Region-
kommittén. Därefter följde anföranden 
på dagens tema av statssekreterare Maria 
Åsenius, som gav svenska ordförande-
skapets synpunkter, och Andrzej Rys, 
som redogjorde för generaldirektoratet 
för hälsa och konsumentfrågor och där-
med också kommissionens aspekter. 

Jo Leinen, ordförande i den kom-
mitté i parlamentet som bland annat 
handlägger hälsofrågor, hade rest till 
USA men bidrog i stället med ett inne-
hållsrikt och mycket välformulerat brev 
riktat direkt till konferensens deltagare 
och arrangörer. Vidare talade professor 
Arvid Carlsson, västsvensk nobelprista-
gare i medicin och fysiologi år 2000, om 
de stora framsteg vi i vår tid sett inom 
hälso- och sjukvårdsområdet, men också 
om vilka utmaningar vi gemensamt står 
inför och där inte minst europeiskt fram-
gångsrikt arbete kan få stor betydelse. 

Syftet var att tyd-
ligt markera vil-
jan till utveckling 
av kontakter och 
samarbeten med 
andra europeiska 
regioner och orga-
nisationer inom 
hälso- och sjuk-
vårdsområdet.”
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Jonas Andersson, ordförande i Västra 
Götalandsregionens hälso- och sjuk-
vårdutskott, utgick från beståndsdelar-
na i konceptet ”God vård” från svenska 
Socialstyrelsen och beskrev bland annat 
hur europeisk samverkan kan stödja ut-
vecklingen av dessa.

Ett framtidsscenario
Därefter följde en intressant framåtblick, 
sprungen ur en svensk studie kring vad 
framtidens hälsokonsument, de kom-
mande decenniernas EU-medborgare 
mitt i informationssamhället, kommer 
att vilja ha och kräva av hälso- och sjuk-
vården. Scenariet målades upp av Mats 
Olsson, framtidsstrateg på Kairos Fu-
ture i Stockholm. 

Därefter tog professor Kieran Walsche, 
Manchester Business School, över podiet 
och gav en initierad översikt över hur 
kvalitetsutvecklingsarbete inom hälso- 
och sjukvård bedrivs inom EU:s olika 
stater, vad som saknas och vilka poten-
tiella möjligheter som föreligger. Bland 
annat poängterades att system för kva-
litetssäkring finns för yrkesgruppers ut-

bildning och kompetens inom sjukvår-
den. Likaså finns väl utvecklade kvali-
tetssäkringssystem för medicinskteknisk 
utrustning och läkemedel. Däremot be-
dömdes system för systematiska kvali-
tetsförbättringar på organisationsnivå 
vara relativt litet utvecklade inom sjuk-
vården, varför lärdomar finns att häm-
ta såväl från andra branscher som från 
andra europeiska hälso- och sjukvårds-
system

Eftermiddagen inleddes med tre 
parallella workshopar, som var och en 
speglade viktiga drivkrafter till kvali-
tetsutveckling där europasamarbeten 
kan komma att addera väsentliga vär-
den. De områden som behandlades var 
hur patienters och närståendes engage-
mang och medverkan i vården kan ut-
vecklas och stimuleras som led i kvali-
tetsutvecklingsarbeten. Vidare hur ut-
veckling av metoder för öppna jämförel-
ser på systemnivå och mellan vårdgivare 
kan sporra och stimulera till kvalitetsför-
bättringar. Och slutligen hur nya grepp 
kring styrning och ledning av sjukvård, 
med kvalitetsutveckling som ledstjärna, 

kan göra att till buds stående resurser ut-
nyttjas effektivare, bättre och säkrare.

Moderatorerna för varje workshop 
hade därefter, som avslutning på efter-
middagen, till uppgift att in plenum re-
dovisa vad som framkommit, och föreslå 
fortsatta steg. 

Resultat och slutsatser
Sammanfattningsvis konstaterades att 
regionalt arbete, inte minst i europe-
isk samverkan, för utveckling av kvali-
tet och patientsäkerhet inom europeisk 
hälso- och sjukvård har stor betydelse 
tillsammans med motsvarande natio-
nella arbete. 

Det slogs vidare fast att politiskt le-
darskap är av väsentlig betydelse för 
att området och frågorna skall få den 
uppmärksamhet som fordras för att ut-
vecklingen skall bli verkligt dynamisk. 
Samtidigt bedömdes det vara av största 
vikt att patienterna själva får möjlighe-
ter till insyn i och kunskap om bland 
annat den tekniska och farmakologiska 
utvecklingen, med alla dess möjligheter 
men också tillkortakommanden, så att 

politik

Andrzej Jan Rys, Haleh Lindqvist 
och Arvid Carlsson



   pharma industry nr 1 –10   33

Nu behöver du inte längre åka till Göteborg för att träffa en 
av Nordens mest eftertraktade reklambyråer med fokus på 
välmående och läkemedel. Ellermore, som för andra året 
i rad blivit topplacerad i Årets Byrå, har öppnat kontor på 
Blasieholmsgatan 5 i Stockholm.

Jag heter Charlotte och arbetar som strategisk projekt-
ledare. Tillsammans med mina kollegor, en härlig blandning 
kompetenser med allt från läkare och analytiska ingenjörer 
till marknadsförare och gränsöverskridande kreatörer, gör 
vi kommunikation som hjälper dig nå dina mål.

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

Välkommen till Ellermore !

Ellermore AB, Stora Nygatan 29, 411 08 Göteborg, tel. 031-60 84 60, 
Blasieholmsgatan 5, 111 48 Stockholm, tel. 08-669 50 50, www.ellermore.com

Bland våra kunder finns Astra Tech HealthCare, AstraZeneca, Cederroth International  
(Allévo och Pharbio), Etac, Fruktdax, Galderma, Getinge International (MAQUET),  

KvalitetsMässan, Mundipharma, Mölnlycke Health Care, Orion Pharma, Pfizer, Risenta,  
Roche Diagnostics och UCB Nordic.

Sveriges framsida – nu även i Stockholm

Charlotte Hallberg  
strategisk projektledare  
0706-14 84 55 
charlotte.hallberg@ellermore.com

RobeRt SinclaiR
med dr, medicinsk rådgivare, 

hälso- och sjukvårdsavdelningen, 
Västra Götalandsregionen

det skapas möjligheter för den enskilde att göra 
egna bedömningar som grund för kunskapsstyrda 
och väl avvägda val. 

Och samtidigt måste en öppen diskussion fö-
ras om gränserna för den solidariskt finansierade 
sjukvårdens uppdrag och åtaganden, eftersom de 
gemensamma resurserna inte kommer att räcka till 
att erbjuda precis allt, som kan komma att efter-
frågas, åt alla. 

Med det tydliga målet att alla EU-medborgare, 
inom ramen för de resurser som skapas, skall ha 
tillgång till kvalitativt god och säker vård följer 
därför behov av prioritering och styrning – som 
likaså kan utvecklas i europeisk samverkan. Lång-
siktighet och hållbarhet, inte minst beträffande fi-
nansieringssystemen, lyftes också fram som viktiga 
beståndsdelar i det fortsatta bygget av en högkva-
litativ europeisk sjukvård. Liksom utveckling av 
möjligheter till jämförelser av gemensamt använda 
kvalitetsindikatorer och genom frekvent utbyte av 
goda exempel. 

EU bedömdes härvid kunna bli en allt mer bety-
delsefull möjliggörare, inom alla dessa områden, för 
en europeisk hälso- och sjukvård i absolut världs-
klass. 

Som nämnts var syftet med konferensen, ur 
Västra Götalandsregionens perspektiv, att tydligt 
markera viljan till utveckling av samarbeten med 
andra europeiska regioner och organisationer inom 
hälso- och sjukvårdområdet, att ta del av andras 
erfarenheter och dela med sig av egna – och att eta-
blera nya, för framtiden intressanta kontakter. Sam-
manfattningsvis kan konstateras att dessa i förväg 
uppsatta mål nåddes över förväntan. Till detta skall 
dock också läggas lärandet och den stora glädjen i 
själva arbetet med att arrangera ett möte av denna 
karaktär, inte minst genom alla de intressanta dis-
kussioner och allt det kontaktskapande som sker 
på vägen. 

Läs mer
Ytterligare information om och material från konferen-
sen finns på nätet på www.vgregion.se/healthqbrus-
sels.
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Samverkan inom den kliniska forskningen 

ALLA VINNER       – ingen förlorar!

Delegationen för samverkan inom den kliniska 

forskningen har avslutat sitt arbete. Vid en 

konferens i december presenterade ordfö-

rande Nina Rehnqvist delegationens förslag 

till bättre samverkan i fyra punkter. Även om 

regeringen ännu inte reagerat med någon 

stor satsning har det börjat puttra idéer i de 

kliniska forskningsgrytorna runt om i lan-

det, skriver forskningsdirektör Karin Eriksson, 

Läkemedelsindustriföreningen, LIF. Här sam-

manfattar hon delegationens förslag.

Nu när ångan är 
uppe och aktörer-
na är med på tåget 
har vi chansen.”

referat
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AllA vinner       – ingen förlorar!
Den 16 december hade Delega-

tionen för samverkan inom den 
kliniska forskningen sin avslut-

ningskonferens. Efter drygt tre års arbete 
med en budget på 30 miljoner kronor var 
nu uppdraget utfört och resultatet skulle 
presenteras för representanter från såväl 
akademi, sjukvård, näringsliv som de tre 
inblandade departementen; social-, nä-
rings- och utbildningsdepartementen. 

Delegationens uppdrag (direktiv 
2006:74) var att stärka samverkan inom 
den kliniska forskningen genom att för-
bättra förutsättningarna för samarbete 
mellan aktörer som är verksamma inom 
klinisk forskning. Målet var att aktö-
rerna ska verka så att systemet fungerar 
optimalt. Ledamöterna har bestått av 
representanter från akademien, lands-
tinget, näringslivet och myndigheterna. 
Delegationens uppdrag gick ut den 31 
december 2009.

Försökt hitta läsningar
Ordförande Nina Rehnqvist berättade 
att arbetet med delegationen har varit 
stimulerande och lärorikt och förhopp-
ningsvis framgångsrikt. Mottot för arbe-
tet har varit ”Alla vinner utan att någon 
förlorar”, men hon poängterade att alla 
inte vinner samtidigt utan att det krävs 
både långsiktighet, uthållighet och en 
förståelse för de olika aktörernas behov. 

Delegationen har inte bara identifierat 
vilka samverkansproblem som finns utan 
även försökt hitta lösningar på dessa. 
Man har bland annat anordnat regionala 
konferenser för att stimulera samverkan 
och dialog mellan akademi, sjukvård och 
industri ute i landet. 

Ett projekt av många som initierats är 
Klinisk utveckling via register (KUR) 
där man utvecklar möjligheterna att 
systematiskt använda kvalitetsregistren 
till stöd för både forskning och sjukvård. 
Andra aktiviteter är införandet av så kal-

lat forskningsbokslut som är verktyg för 
att följa upp landstingens forskning och 
som nu är på väg att implementeras. 
Delegationen har även arbetat nära Olle 
Stendahls utredning om den kliniska 
forskningen.

Nina Rehnqvist sammanfattade de-
legationens förslag för bättre förutsätt-
ningar för samverkan i fyra punkter:

Infrastruktursatsning för kvalitetsre-•	
gister, biobanker, patientdataregister 
och IT-stöd.
Inrätta en fond för behandlingsforsk-•	
ning.
Skapa samarbetsorgan för kliniska •	
forskningscenter (SAMS).
Bilda en nod för nationell samordning •	
mellan de tre parterna – sjukvården, 
akademien och industrin – och myn-
digheter och patientföreningar.
 

Syftet med förslagen är att identifie-
ra och stödja behovsmotiverad forskning, 
öka den värdeskapande vården, stärka 
klinisk forskning och skapa nya produk-
ter, tjänster och processer. Allt detta be-
hövs för att Sverige ska vara en bra miljö 
för forskning och för att alla ska vinna. 
Nina poängterade att det är nu eller ald-
rig som chansen finns för att lyfta den 
svenska kliniska forskningen.

vad händer nu?
De flesta på konferensen var väldigt posi-
tiva till vad delegationen har åstadkom-
mit, inte minst till de konkreta åtgär-
der som initierats. Men det fanns också 
frågetecken kring vad som händer efter 
delegationen? Vissa projekt är omhän-
dertagna, som Athenapriset som har fått 
ny ägare i Vinnova, men vad händer med 
de andra idéerna och projekten? 

Delegationen hade begärt 500 miljo-
ner kronor till infrastruktursatsningar 
och 500 miljoner kronor till klinisk be-
handlingsforskning. Tyvärr lovade var-
ken Göran Hägglund eller någon från de 
andra departementen några större sats-
ningar utan det man fick var 30 miljo-
ner kronor till kvalitetsregister och två 
miljoner kronor till Vinnova och Veten-
skapsrådet. 

Nu är den kliniska forskningen i Sve-
rige utredd och belyst från alla håll och 
kanter och konkreta förslag är framtag-
na. Jag håller med Nina Rehnqvist att 
det är nu när ångan är uppe och aktö-
rerna är med på tåget vi har chansen. 
Även om ingen stor satsning kommer 
just nu från regeringskansliet har det 
börjat puttra idéer och samverkan i de 
kliniska forskningsgrytorna runt om i 
landet vilket är ett steg i rätt riktning. 

Vi får väl förlita oss på det gamla 
ordspråket ”Många bäckar små…” så 
länge

Karin EriKsson
Forskningsdirektör, LiF

Läs mer
Mer information om delegationens arbete 
finns att hämta på http://www.sou.gov.se/
samverkanklinforsk/rapporter.htm

       Delegationen 
har inte bara 
identifierat vilka 
samverkanspro-
blem som finns 
utan även försökt 
hitta lösningar på 
dessa.”
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regulatory

Den nya läkemedelmarknaden 
innebär många utmaningar. 
Att nå ut till samtliga försälj-

ningsställen när en indragning snabbt 
måste verkställas är en av dessa. Tidi-
gare fanns väl uppdaterade register över 
alla apotek och det gick lätt att nå alla 
med brevutskick. Med en ny marknad 
med många nya aktörer blir det en svå-
rare uppgift, men fortfarande lika vik-
tig. Likaså är myndighetskraven på att 
reklamationer ska rapporteras till läke-
medelsföretagen tydliga samtidigt som 
rutinerna nu måste fungera även för per-
sonal som helt saknar farmaceutisk kom-
petens.

 Ny reklamationssajt        när rutinerna ändras

Den 1 juli 2009 när apoteksmonopolet upphörde hade Sverige 900 apo-
tek, 1 500 ICA-affärer och 3 000 bensinmackar. Hur ska reklamationer och 
indragningar ske på ett effektivt sätt för patienternas säkerhet om alla 
dessa börjar sälja läkemedel? LIF lanserar nu nya rutiner.

Arbetsgruppen för       
reklamationer och 
indragningar
Arbetsgruppen för reklamationer 
och indragningar (ARI) bildades 
1978 efter att injektionsflaskor 
med läkemedel förväxlats under 
tillverkningsprocessen. Förväx-
lingen ledde till att två personer 
dog. Gruppens arbete ledde fram 
till att Röda Pärmen med gemen-
samma indragningsrutiner publi-
cerades 1980. Sedan 2003 finns 
rutinerna på Röda Webben. 
LIF ansvarar för ARI som har re-
presentanter från hela distribu-
tionsledet, det vill säga läkeme-
delsindustrin, distributörer, apo-
teken och Läkemedelsverket. 
Under 2009 har även dagligva-
ruhandeln varit representerad. 

Mycket att lära av andra
Efter att Röda Pärmen publicerades 
1980 har proceduren för indragningar 
sett ungefär likadan ut: Läkemedelsfö-
retagen har kommunicerat indragningen 
genom utskick av indragningsskrivelser 
till distributörslager och apotek. Sjuk-
husapoteken har sedan skickat vidare 
indragningen till sjukhusavdelningarna. 
På den nya läkemedelsmarknaden, med 
många nya aktörer, kommer dock inte 
tillgången till heltäckande adressregister 
att vara lika självklar och därför behövs 
nya procedurer. 

Rana Aloul som är ordförande i LIF:s 
arbetsgrupp för reklamationer och in-
dragningar (ARI) och kvalitetsansvarig 
på läkemedelsföretaget MSD har varit 
involverad i hela processen för att få fram 
nya rutiner. Hon berättar:

– Vi tog tidigt kontakt med daglig-
varuhandeln för att diskutera hur de 
ska klara en indragning av läkemedel. 
Vi från läkemedelsbranschen kunde då 
snabbt konstatera att vi har mycket att 
lära av dem. 

– De större dagligvarukedjorna har 
enormt effektiva system för indragning 
där många färskvaror går att spåra ned 
till enskild förpackning. När de snabbt 
behöver genomföra en indragning kan 
de till exempel spärra kassorna för en 
produkt tills man vet att de felaktiga är 
bortplockade.

Större ansvar på distributören
Erfarenheterna från dagligvaruhandeln 
är självklart något som ARI-gruppen 
haft med sig i arbetet med de nya ruti-
nerna som tas i bruk i början av 2010. 

Eftersom det nu blir svårare för företa-
gen att spåra försäljningsställen läggs ett 
större ansvar på distributörsledet. 

Vid en indragning kontaktar läkeme-
delsföretaget första ledets partihandlare 
via telefon och e-post. Partihandlaren 
för sedan vidare information om indrag-
ningen (oftast indragningsskrivelsen) till 
de som fått leveranser via dem, och så 
vidare i en kaskadreaktion. Proceduren 
bygger således på att alla parter i dist-
ributionskedjan tar sitt ansvar med att 
föra informationen vidare. 

Eftersom kommunikationen 
till stor del sker elektro-
niskt får vi ett 
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system som snabbare når ut till försälj-
ningsstället. Dessutom arbetar Läkeme-
delsverket för att alla indragningar skall 
publiceras på deras hemsida i ett RSS-
flöde. På så sätt kommer indragningar 
omedelbart att kunna synas i datasystem 
och kundterminaler.

Ytterligare en nyhet är att färgkod-
ningen av indragningar försvinner. Tidi-
gare kunde en indragning kategoriseras 
som vit, grön, gul eller röd beroende på 
allvarlighetsgrad och spridning. Eftersom 

spridningen nu kan skilja sig från läke-
medel till läkemedel slopas det systemet 
och i stället klassificeras indragningarna 
enligt det internationella RAS-systemet 
(Rapid Alert System). RAS-klassifice-
ringen är en tregradig skala (I-III) där 
klass I är den allvarligaste varianten då 
risk för personskada föreligger.

Reklamationer via ny sajt 
Varje år sker ungefär 20 000 reklama-
tioner av läkemedel. Alla reklamatio-
ner gick tidigare via Apoteket AB, där 
en central handläggare gjorde en första 
klassificering av ärendet och därefter 
skickade detta vidare till läkemedelsföre-
taget. På den nya läkemedelsmarknaden 
finns det inte längre någon samordning 
av reklamationerna. 

– Det bästa hade varit om 
ansvaret hade tagits 

 Ny reklamationssajt        när rutinerna ändras

Varje år sker 
ungefär 20 000 
reklamationer 
av läkemedel.”
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över av någon myndighet eller Service-
bolaget, säger Rana Aloul. Men det föll 
helt bort i processen och därför har vi 
valt att utveckla en ny lösning som är 
tillgänglig för samtliga försäljningsstäl-
len och som säkerställer att läkemedels-
företagen snabbt får in reklamationer i 
ett standardiserat format. 

– Att reklamationer kan ske smidigt 
är viktigt, fortsätter Rana Aloul. Teknik 
och åtkomlighet får inte vara en tröskel 
som hindrar någon från att reklamera. 
På företagen måste vi få in rapporter på 
alla fel och brister så att vi har en chans 
att åtgärda dem. 

För att tillgodose dessa syften har LIF 
utvecklat sidan Reklameraläkemedel.se. 
På sidan finns grundläggande instruk-
tioner kring reklamationer och ett mejl-
formulär som fylls i och sedan skickas 
direkt till läkemedelsföretaget utan att 
passera en central handläggare för klas-
sificering. 

– Vi har valt att göra en så enkel lös-
ning som möjligt, berättar Karolina 

Antonov, LIF, ansvarig handläggare för 
ARI-gruppen. Mejlformuläret är självin-
struerande och i ett fast format vilket gör 
att företagen förhoppningsvis alltid ska 
få komplett information om reklamatio-
nen. Enkelheten var en av de viktigaste 
faktorerna när vi utvecklade sidan. 

– Tidigare har alla reklamationer 
gjorts ute på apotek av personal med nå-
gon form av farmaceutisk skolning. Men 
med den nya marknadssituationen måste 
vi vara säkra på att alla klarar av hand-
läggningen, även timvikarien på närbu-
tiken som jobbar extra efter skolan. 

Frivilligt att ansluta sig
Att ansluta sig till tjänsten Reklameralä-
kemedel.se är ett frivilligt åtagande för 
läkemedelsföretagen. I dag ingår tjäns-
ten som en del i Röda Webben.

– Sedan tidigare hade vi ett bra kon-
taktregister till biverknings- och rekla-
mationsansvariga personer genom Röda 
Webben, så det var naturligt att utöka 
den med den nya tjänsten. 

– I dag använder sig närmare 200 lä-
kemedelsföretag av Röda Webben så vi 
täcker in en stor del av marknaden, även 
om det finns vissa luckor. Reklameralä-
kemedel.se rekommenderas av både LIF 
och Läkemedelsverket, så jag hoppas att 
alla vill ansluta sig på sikt, berättar Ka-
rolina Antonov.

Samtliga anställda på företag anslut-
na till LIF och anställda på företag som 
abonnerar på Röda Webben har möj-
lighet att skaffa ett användarkonto för 
sidorna och läsa mer om rutinerna på 
www.lif.se/rodawebben 

Mer information
Om du inte har tillgång till sidorna kan du 
kontakta Erik Fredholm på LIF för mer 
information: erik.fredholm@lif.se

Erik FrEdholm  
informatör, liF

Teknik och 
åtkomlighet får 
inte vara en trös-
kel som hindrar 
någon från att 
reklamera.” 

regulatory



Vad är bäst för just ditt varumärke i digitala medier? Är en 

produktsajt alltid bäst? Kan du använda dig av Sociala Medier? 

Hur fungerar e-detailing? Frågorna när det gäller kommunikation  

i digitala medier kan vara många. 

Blueskate är en unik byrå specialiserad på digital kommunikation 

inom läkemedel, hälsa och medicinteknik. Vi kan hjälpa dig med 

den förhandsgranskade patienthemsidan. Eller att höra vad 

som sägs om ditt varumärke på Internet genom Social Media 

Monitoring. Vi kan hjälpa dig med den strategiska analysen. Eller 

med den medicinska texten. 

Vill du höra mer om hur vi kan hjälpa just dig, så tveka inte att 

kontakta oss. Ring oss på 08-30 90 82.

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

Vi hjälper dig med din  

e-marketing strategi!
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Den välinformerade patienten pratas det ofta om. Vad det betyder för vården, behandlingsutfallet och 
den framtida utvecklingen diskuteras inte i samma omfattning. Vid seminariet Läkemedelsanvändning 
och patientmakt i seminarieserien Framtidens Farmaci togs dessa frågor upp mot bakgrund av bland 
annat ny teknologi och internet. Jakten på välbefinnande katalyserar användningen av smarta nät-
baserade lösningar, skriver framtidsstrategen Mats Olsson, Kairos Future, som även var en av talarna 
vid konferensen. 

I bransch efter bransch har förskjut-
ningen mot allt större konsument-
makt gått i en rasande fart under de 

senaste tio åren. Ny teknologi och inter-
net förändrar villkoren för interaktionen 
mellan kund och leverantör. Hälso- och 
sjukvården har legat något efter i denna 
utveckling men nu kommer förändring-
en i mycket snabb takt. En liten speg-
ling kring nuläget i denna utveckling 
fick hundratalet deltagare på seminariet 
Läkemedelsanvändning och patientmakt 
i Stockholm den 4 december 2009. Se-
minariet arrangerades av Sveriges farma-
cevtförbund och Läkemedelsindustriför-
eningen.

Från info till interaktion
Under seminariet presenterade under-
tecknad ett antal exempel från bloggar, 
Facebook, internetbaserade patientnät-
verk, Second life, Twitter, Youtube och 
e-hälsolösningar, för att spegla var vi är 
just nu i denna utveckling. Inte minst i 
den amerikanska hälso- och sjukvårds-
världen utvecklas dessa interaktionslös-
ningar mycket snabbt, vilket beskrivs i 
de specialanalyser som gjorts i framtids-
studien Opinion Hälsa(1).

Inom många branscher kan vi som 
kunder och konsumenter interagera 
med aktörer av olika slag. Förväntning-
arna ökar beträffande adekvata informa-
tions- och kommunikationslösningar. I 
den digitala världen lämnar vi allt fler 
spår och många gillar att lämna spår. De 
digitala och intelligenta hjälpmedlen as-
sisterar och hjälper oss på traven. 

I vissa lägen mäter de vårt blodsocker, 
puls och andra data som vi skickar till 

PATIENTMAKT 
och framtida hälsointeraktion

Benjamin Heywood (till höger), PatientsLikeMe, och 

skribenten, Mats Olsson, Kairos Future International.

referat
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Vi har ett paradigmskifte 
på gång i och med att det 
är patienterna själva som 
tar hand om den verk-
lighetsbaserade behand-
lingsuppföljningen.”

någon som hjälper oss att hålla koll på 
hälsan. I andra lägen handlar det om att 
vi med positionstaggade bilder lämnar 
bildspår, via mejlen lämnar kommuni-
kationsspår eller med betalkorten läm-
nar andra spår. 

Många gånger är vi positiva till att 
lämna dessa spår och förväntar oss att 
leverantören, butiken och andra service-
aktörer har koll på dem så att vi snabbare 
får rätt service nästa gång vi har kontakt. 
En sådan situation dröjer tyvärr för den 
svenska hälso- och sjukvården.

Patienten som medskapare
I USA har såväl myndigheter som hälso- 
och vårdaktörer kommit en bra bit på väg 
i att utveckla nya interaktionslösningar. 
I takt med att vi i Sverige nu allt mer 
fragmentiserar hälso- och sjukvården 
kan nog den amerikanska utvecklingen 
vara en fingervisning om den kommande 
utvecklingen även i vårt land. 

I november 2009 hade 441 amerikan-
ska sjukhus utvecklat lösningar inom so-
ciala medier på nätet. På bara drygt ett 
år har Twitter gått från noll till att det 
nu används på 323 av dessa sjukhus. Fa-
cebook ligger på andra plats och används 
av 241 sjukhus. Youtube har utvecklats 
stadigt under den senaste treårsperioden 
och ligger trea på listan över sociala me-
dier bland sjukhusen i USA. 

Även om vi än så länge inte ser en 
motsvarande utveckling i Sverige på-
verkas även de svenska läkarnas tillvaro 
påtagligt vilket till en del speglades i 
en artikel i Pi 4/2009. På många håll 
finns det, utöver på de amerikanska 
sjukhusen, gott om exempel på sociala 
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medier inom hälso- och sjukvårdsområ-
det initierade av enskilda individer, fö-
retag, organisationer och myndigheter. 
I den läkarstudie vi genomförde våren 
2009 uttryckte de svenska läkarna ett 
stort behov av att utveckla kunskaper-
na om interaktiva och sociala medier(2). 
Ett kompetensområde som rankades på 
tredje plats. På första plats kom behovet 
av nya kompetenser för att möta nya vär-
deringar och prioriteringar hos patien-
terna. Och på andra plats att utveckla 
kunskaperna i hälsoekonomi.

Just nu upplevs välinformerade pa-
tienter som besvärande och tidskrävande 
av många läkare. Ofta hamnar läkarna i 
etiska dilemman när ”beställningen” är 
mer eller mindre formulerad av patien-
ten. Samtidigt visar en del utvärderingar 
i USA, exempelvis genom sjukvårdsor-
ganisationen Kaiser Permanente, att det 
finns stora vinster för alla parter, i form 
av effektivitet och vårdnytta, i en välut-
vecklad interaktion mellan vården och 
patienten. 

Patienter som jag
Bland föreläsarna fanns också Benjamin 
Heywood, en av grundarna till Patient-
sLikeMe, en webbsida med avancerad 
interaktivitet för vissa patientgrupper. 
Han poängterade att deras webbsida 
inte ska betraktas som övriga internet-
baserade patientnätverk. Med definitio-
nen ”an open medical framework” vill 
man tydliggöra att det rör sig om en ak-
tör bland de sociala medierna som har 
en ambitionsnivå och ett innehåll som 
sträcker sig långt bortom samtliga so-
ciala medier som nu finns på arenan. En 
grundläggande skillnad utgörs av att ge-
nom PatientsLikeMe kan patienter dela 
strukturerad information inom specifika 
indikationsområden och därigenom lära 
sig av varandra.

Redan genom deras paroll ”To im-
prove the lives of patients through new 
knowledge derived from shared real-
world experiences and outcomes” förstår 
man att ribban är satt på en hög nivå 
kring vad man vill åstadkomma. Öp-
penhet och transparens är ett par cen-
trala ledord för verksamheten. De pa-
tienter som går med är villiga att dela 
med sig av sina behandlingsvärden över 
tid. Från undersökningar vet man att det 
kravet på öppenhet med egna data står i 
relation till den information man får ta 

del av genom andra. Genom den infor-
mationen kan aktörer genom olika redo-
visningar få kunskap från verkliga livet 
hur behandlingen och andra händelser 
påverkar hälsan och välbefinnandet för 
patienten.

PatientsLikeMe, med huvudkontor 
i Cambridge i den nordöstra delstaten 
Massachusetts i USA, har i dagsläget 
cirka 50 000 patienter inom 16 diag-
noser och målsättningen för företaget är 
att inom två/tre år komma upp i en mil-
jon patienter inom 200 diagnoser. Än så 
länge är det endast läkemedelsindustrin 
som visat intresse för de olika tjänster 
man utvecklat för att beskriva nya insik-
ter om behandlingsutfallet bland olika 
patienter.

Vi har ett paradigmskifte på gång i 
och med att det är patienterna själva som 
tar hand om den verklighetsbaserade be-
handlingsuppföljningen. Men kanske är 
det ett naturligt steg att vi även på detta 
område vill ha en reell möjlighet att på-
verka hanteringen och användningen av 
informationen.

Internet förändrar vården
Internet förändrar definitivt villkoren 
för sjukvården men det är inte det enda 
vi kan se i paradigmskiftet som även 
innehåller demografiska förändringar, 
medicinsk teknologisk utveckling och 
påtagliga skeenden när det gäller vär-
deringar och livsstilar. Jakt på välbefin-
nande i vår tidspressade tillvaro katalyse-

Richard Bergström, vd Lif, inledde seminariet.

Medmind arbetar med marknads-
undersökningar och analyser 
inom läkemedels-, medicinteknik- 
och bioteknikbranschen. 
Vi har verksamhet i samtliga 
nordiska länder med huvudkontor  
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MATS OLSSON
framtidsstrateg, Kairos Future 
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Referenser
1. Opinion Hälsa är en framtidsstudie om 
morgondagens hälsokonsument. Enkäter 
bland allmänheten, expertmöten, medar-
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rier i mätningarna. Kairos Future.
2. Läkarstudien Morgondagens samver-
kan, kommunikation och kompetensut-
veckling. En läkarstudie genomförd under 
första halvåret 2009 som omfattar enkät, 
fokusgruppsmöten och ett stort antal djup-
intervjuer. Kairos Future.
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rar användningen av smarta nätbaserade 
lösningar.

I det skede vi nu befinner oss kan vi 
skönja hur utvecklingen kommer att 
se ut de närmaste tio åren. E-hälsolös-
ningarna kommer att katalyseras genom 
satsningar av såväl privata som offentliga 
verksamheter och blir ett allt viktigare 
redskap i utvecklingen av den framtida 
hälso- och sjukvården. I det utvecklade 
partnerskapet mellan patient och vård 
blir också patientdriven innovation en 
viktig del och ytterligare något som man 
från industrin behöver fundera över hur 
man ska förhålla sig till.

Gör man inte det kan kampen hård-
na med aktörer som följer i spåren av 
Pink Army Cooperative. Pink Army är 
en medlemsägd ”open source” verksam-
het för utveckling av läkemedel inom 
cancerområdet och deras devis är ”Re-
inventing the Pharmaceutical Industry, 
without the Industry.”
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forskning

– problembarn 
eller möjligheter?
Att enzymer påverkar läkemedlens farmakokinetik och dynamik är 
känt sedan länge. De senaste åren har en grupp proteiner, trans-
portproteinerna, också visat sig spela en viktig roll för distribution, 
nedbrytning och toxicitet av läkemedel. Kan dessa proteiner vara 
ett nytt problembarn för läkemedelsindustrin eller innebär de 
nya möjligheter? Farmacie doktor Gustav Ahlin, institutionen för 
farmaci, Uppsala universitet, har i sin avhandling studerat några 
viktiga transportprotein och interaktionen mellan läkemedel och 
några specifika transportprotein i levern.

Transportproteinerna sitter i cel-
lernas membran och möjliggör 
transport av till exempel nä-

ringsämnen, gifter, vitaminer och lä-
kemedel in i och ut ur kroppens olika 
celler. Flera hundra humana transport-
proteiner har hittills upptäckts och för 
att ytterligare komplicera situationen är 
dessa heterogent spridda i kroppens olika 
vävnader. Denna komplexitet exempli-
fieras av en levercell i figur 1. 

Trots den stora forskningsinsatsen på 
transportproteiner är forskningen fortfa-
rande i sin linda och deras betydelse för 
läkemedlens farmakokinetik och dyna-
mik är till stor del okända. Man vet dock 
att ett stort antal läkemedel, som stati-
ner, metformin och cytostatika, trans-
porteras av proteinerna och därmed på-
verkas av deras aktivitet och placering i 
kroppen och i cellerna. 

För att kunna fokusera forskningen 
till de transportproteiner som är viktiga 
för transport av läkemedel och för läke-
medlens farmakokinetik studerade jag 
genuttryck av transportproteiner i jeju-
num, kolon, lever och njure i min av-
handling. Studierna ger en första indi-
kation på vilka transportproteiner som 
är viktiga för läkemedelstransport i dessa 
organ.

Biverkningar och interaktioner
Läkemedelsbiverkningar och interaktio-
ner mellan läkemedel leder årligen till 
många komplikationer för patienter och 
stora kostnader för sjukvården. För lä-
kemedelsindustrin innebär dessa biverk-
ningar och interaktioner ett stort pro-
blem vid utvecklandet av nya läkemedel, 
särskilt om de upptäcks i sen fas.

Eftersom ett transportprotein kan 
mättas och interagerar, precis som en-

TRANSPORT    PROTEINER
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zymer, med en relativt specifik grupp 
substanser medför detta en risk för lä-
kemedelsinteraktioner. Vidare har ett 
antal studier under 2000-talet visat att 
skillnader mellan individer i transport-
proteinernas funktion och placering, lik-
väl som interaktion med läkemedel, kan 
leda till ökad risk för utebliven effekt, 
biverkningar och/eller läkemedelsinter-
aktioner hos en del individer. 

Det mest kända exemplet för trans-
portproteinernas roll är dess betydelse i 
resistensutveckling vid cancerbehand-
ling. Genetiska skillnader i transport-
proteiner har visats kunna leda till mins-
kad blodfettssänkande effekt av statiner 
samtidigt som risken för den allvarliga 
biverkningen myopati (nedbrytning av 
muskelceller) ökar. 

Forskningen inom transportprotein-
fältet har redan bidragit till en ökad för-
ståelse för läkemedelsinteraktioner och 
individuella skillnader och har en po-

TRANSPORT    PROTEINER
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forskning

tential för att avsevärt minska risken för 
sådana i framtiden. 

Bevisen på transportproteinernas in-
verkan på läkemedlens farmakokinetik 
och dynamik har mynnat ut i ökade 
krav från regulatoriska myndigheter på 
transportproteinstudier i läkemedelsut-
veckling.

Cell- och datorbaserad metod 
För att möta de ökade kraven från re-
gulatoriska myndigheter och för att öka 
kunskapen om transportproteiners in-
teraktionsmönster har jag utvecklat nya 
cell- och datorbaserade metoder som an-
vänds för att studera två viktiga lever-
specifika proteiner.

Förutom framtida möjligheter för 
att förklara och förutsäga interaktioner 
och individuella skillnader, möjliggör 
transportproteinerna också nya möjlig-
heter inom läkemedelsutveckling och 

behandling. Det heterogena uttrycket 
av transportproteinerna i kroppens olika 
vävnader öppnar för framtida möjlighe-
ter att utveckla läkemedel riktade mot 
specifika målceller. 

Detta tillvägagångssätt har redan 
framgångsrikt använts för att förbättra 
biotillgängligheten av det antivirala lä-
kemedlet aciklovir upp till fem gång-
er, genom att administrera den som en 
prodrog – valaciklovir – som tas upp av 
transportproteinet PEPT1 i tarmen. Vi-
dare ger den stora individuella variatio-
nen i funktion för ett specifikt trans-
portprotein och den stora variationen 
mellan transportproteiners placering 
framtida möjligheter för att skräddarsy 
behandling med läkemedel som intera-
gerar med dessa proteiner.

I och med den roll som transportpro-
teiner har visats spela för läkemedelsbe-
handling och med de ökade kraven från 

regulatoriska myndigheter för att studera 
dessa, krävs nya metoder för studier av 
transportproteiner. Eftersom cell- och 
datorbaserade metoder är att föredra i 
en tidig fas av sådana studier utvecklade 
jag cellbaserade metoder för viktiga le-
verspecifika transportproteiner. 

Mina cellmodeller baseras på humana 
embryonala njurceller (HEK293-celler) 
som har transfekterats med det trans-
portprotein man är intresserad av – det 
vill säga fått DNA för proteinet intro-
ducerat i cellen – och därmed överut-
trycker det. 

Efter validering och optimering an-
vände jag cellsystemen för att undersöka 
upptag och framförallt inhibitionsmöns-
ter för transportproteinerna. Eftersom 
cellbaserade metoder inte behöver etiskt 
godkännande och kräver en relativt liten 
arbetsinsats och små mängder substans 
möjliggör de en tidig kostnadseffektiv 

Transportproteiner och enzymer i en levercell

Figur 1. En schematisk bild över en 
levercell med de vanligast förekommande 
transportproteinerna (på membranen) 
och viktiga enzymgrupper (cirklarna inne 
i cellen). Detta exempel visar den kom-
plexa situation som transportproteiner 
och enzymer bidrar till i människokrop-
pen.





48   pharma industry nr 1 –10

karakterisering av substanser i läkeme-
delsutvecklingsprocessen. 

De experimentella resultaten från cell-
modellerna användes för att konstruera 
datorbaserade modeller för transportpro-
teinerna. Datormodellerna genererades 
med hjälp av multivariat dataanalys och 
de ingående substansernas fysikokemis-
ka egenskaper, som molekylvikt, ladd-
ning och lipofilicitet. 

Detta resulterade i karakteriserings-
modeller som kan användas för att för-
utsäga proteininteraktioner för både be-
fintliga läkemedel och substanser under 
utveckling. Modellerna möjliggör myck-
et snabb och kostnadseffektiv prediktion 
av läkemedelskandidaters egenskaper re-
dan när man har tillgång till ett kandi-
datläkemedels kemiska struktur. 

Många aspekter outforskade
Forskningen på transportproteiner har 
exploderat de senaste åren och kommer 
med stor säkerhet att fortsätta öka (fi-
gur 2). Även proteinernas roll i läkeme-
delsbehandling har börjat utredas, men 

här är många aspekter ännu outforska-
de. Bland annat funktion, interaktioner, 
reglering, genetisk variation samt dess 
roll i metabolism och exkretion av lä-
kemedel. 

Ökade krav från regulatoriska myn-
digheter tyder tillsammans med trans-
portproteinernas bevisade roll i läkeme-
delsbehandling på ett framtida fortsatt 
akademiskt och industriellt intresse. 
Även om transportproteinerna innebär 
ett problem för läkemedelsindustrin 
bjuder de också stora framtida möjlig-
heter för att minska biverkningar, öka 
förutsättningar för personlig medicine-
ring och för att utveckla mer specifika 
läkemedel. 

Därför bör inte transportproteiner ses 
som ett problem, utan snarare som en 
möjlighet för att utveckla nya läkemedel 
och förbättra befintliga behandlingar.  

Forskningen i min avhandling har 
bidragit till kartläggning av transport-
proteiner viktiga för läkemedelstransport 
och utveckling av nya cell- och datorba-
serade metoder för studier av transport-

proteiner. Vidare har mitt arbete ökat 
kunskapen om transportproteiner och 
insikten om deras roll i läkemedelsbe-
handling.

Gustav ahlin
farmacie doktor, insti-

tutionen för farmaci, 
uppsala universitet

Länk till avhandlingen 
http://uu.diva-portal.org/smash/record.
jsf?searchId=2&pid=diva2:231916
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reportage

Enligt statistiken minskade antalet 
besökare återigen på Läkarstäm-
man. Minskningen från förra året 

var så mycket som 23 procent (figur 1) 
. Man frågar sig vad anledningen är till 
minskningen. Är det sämre kvalitet på 
det vetenskapliga programmet? Får per-
sonalen inte lämna sina arbetsplatser för 
sina huvudmän? Eller är det så att lä-
karna saknar de stora montrarna med 
diverse roliga tävlingar etc, det upplägg 
som var populärt före etiköverenskom-
melsen mellan Läkemedelsindustriför-
eningen och Sveriges kommuner och 
landsting. 

Jag har dessvärre inget svar, mer än 
att orsakerna till att det är färre besö-
kare säkert är flera. I år hade vi dess-

utom svininfluensa och finanskris att 
brottas med.

Utställningen minskar också
Även årets utställning var mindre än på 
länge. Det är i och för sig inte så kon-
stigt att industrins önskan att ställa ut 
minskar i takt med besökarna. Det är 
nog också en spegling av utvecklingen 
i branschen, från blockbusters i öppen-
vården mot smalare terapier och väl de-
finierade patientgrupper. 

Däremot känns det som att vissa per-
soner/företag ibland är något irrationel-
la i sitt argumenterande emot att ställa 
ut. Jag upplever att Läkarstämman ur 
mångas ögon uppfattas som något mos-
sigt och otrendigt. 

Vi träffar under läkarstämman myck-
et folk från industrin i PI-Village. Många 
är väldigt snabba med att säga att de 
inte ställer ut och att de inte gjort det på 
länge. Det är inte ”ballt” att vara med. 
Det är coolare att göra en satsning på 
sociala medier. 

Vad man än väljer bör besluten fattas 
av rätt skäl och baseras på någon form av 
ROI-kalkyl. Att delta kanske inte alltid 
ger den högsta avkastningen av investe-
ringen men det kanske ger ett tillräck-
ligt högt värde. Det ges ju inte så många 
tillfällen per år där det personliga mötet 
står i fokus. Jag har personligen svårt att 
förstå varför man väljer bort den biten. 

Med risk för att bli extremt tjatig: 
År efter år visar det sig att de företag/
terapiområden som satsar hårt på att i 
förväg komma överens med sina läka-
re om inriktning på det vetenskapliga 
programmet och upplägget på mötet, 
är de också de som får dit störst andel 
av de doktorer de verkligen vill träffa. 

Terapiområdena bidrar
Förutom den allmänna utställningen 
fanns i år följande terapiområden repre-
senterade i specialområden.
• Endokrina och metabola sjukdomar
• Hjärt-, kärl- och lungsjukdomar
• Hud- och veneriska sjukdomar
• Infektionssjukdomar
• Inflammatoriska sjukdomar
• Nervsystemets sjukdomar och 
   psykisk ohälsa
• Reproduktion, utveckling och 
   åldrande
• Rörelse och reparativ hälsa
• Tumörsjukdomar

Läkarstämman 2009

Minska antal dagar 
och kör hårt nästa år!
Läkarstämman krymper för varje år! För att vända den trenden kan det kanske vara en idé att för 
nästa år minska antalet dagar. Då ökar trycket i lokalerna samtidigt som det blir lättare för klinikerna 
att planera och billigare för industrin. Det blir två fullmatade dagar där alla kör ända in i kaklet!
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Figur 1.     Antal besökare
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Bilden på besökare per specialitet 
(figur 2) visar en del av de specialiteter 
som deltog på mötet. Dels visas det antal 
som besökte mässan och det totala an-
talet specialister som finns enligt läkar-
förbundets Läkarfakta 2009. Kolumnen 
längst till höger visar hur många i pro-
cent av antalet läkare inom specialiteten 
som deltog i Läkarstämman.

Det är tydligt att terapiområdena 
bidrar till att fler specialister kommer. 
Det är också tydligt att de som lyckas 
allra bäst år efter år är de terapiområden 
där företagen arbetar gemensamt med 
varandra och med läkarna för att säker-
ställa att mötet blir bra. I år lyckades 
reumatologi allra bäst med 43 procent 
av specialisterna på plats, endokrinolo-
gi, onkologi, infektion och dermatologi 
hade alla mellan 24 och 36 procent av 
sina specialister på plats. Klart godkänt 
tycker jag. 

Recept: Mer folk i lokalerna
För Pharma Industry är det personliga 
mötet extremt mycket värt. Vi sitter ute 
i Gustavsbergs hamn och ugglar störs-
ta tiden av året och detta är ett unikt 
tillfälle att träffa våra kunder och läsa-
re. Vi märker i PI-Village att industrin 
uppskattar att träffas, då folk kommer 
ut för att umgås även om de inte är ut-
ställare.  

Vad kan man då göra för att 
vända den nedåtgående trenden?
I min ledare i decembernumret nämnde 
jag att min kollega Patrik Gustavsson 
kläckte idén om att korta ned Läkar-
stämman till två dagar. Det skulle vara 
lättare att få till ett riktigt bra, tajt pro-
gram. Även om antalet besökare kanske 
inte går upp totalt så upplevs det bättre 
att mer folk är i lokalerna. Det blir lät-
tare för klinikerna att planera verksam-
heten. Det skulle också vara billigare för 
företagen att ställa ut då man bara är 
borta från den gängse verksamheten två 
dagar i stället för tre. 

Mässarrangörerna skulle kanske 
kunna klämma in en mässa till samma 
vecka. Det borde vara positivt för samt-
liga. Det har så länge jag minns alltid 
varit bäst på torsdagen och alltid sten-
dött på fredagen efter lunch. Alla utstäl-
lare står bara och väntar på att få riva och 
åka hem. Två tajta, fullmatade dagar där 
alla kör ända in i kaklet tror jag är helt 
rätt väg att gå.

Besökare /specialitet
Specialitet          Besökare   **     %
Läkare, allmänmedicin                    744 5 625    13
Läkare, internmedicin     204 2 819      7
Läkare, psykiatri      181 1 513    12
Läkare, oto-rhino-larynologi, huvud- och halskirurgi 169 1 486    11   
Läkare, kirurgi          81   ”   ”    17
Läkare, barn- och ungdomsmedicin    152 1 311    12  
Läkare, infektionssjukdomar     131    493    26
Läkare, onkologi (inkl. barnonkologi)   127    382    33
Läkare, hematologi        13    213      6
Läkare, geriatrik och gerontologi    125    643     19
Läkare, oftalmologi      121    593      20
Läkare, reumatologi      117    271      43 
Läkare, obstetrik och gynekologi      98 1 205      8
Läkare, dermatologi och venereologi     84    349       24
Läkare, endokrinologi       74    208     36
Läkare, diabetologi        47      ??
Läkare, kardiologi        77    667    12
Läkare, lungmedicin        48    273    18

**    Redovisar medlemmar <65 år med specialistbevis.
 Källa: Läkarförbundets Läkarfakta 2009

Figur 2.     Besökare per specialitet

Det är tydligt att 
de som lyckas 
allra bäst år efter 
år är de tera-
piområden där 
företagen arbetar 
gemensamt med 
varandra och 
med läkarna för 
att säkerställa att 
mötet blir bra.”

NICLAS AHLBERG
chefredaktör 
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Nytänkande. Framgång. Omtan-
ke. Långsiktighet. Fyra vack-
ra ord som tillsammans bildar 

läkemedelsjätten Abbotts kärnvärden. Så 
där som det brukar vara i multinationel-
la amerikanska bolag som fått hjälp av 
framgångsrika PR-firmor att vaska fram 
begrepp som ska signalera positivism för 
såväl aktieägare som läkare och patien-
ter. Men den som besöker dylika företag 
finner ibland att de anställda inte alltid 
kommer ihåg sitt företags kärnvärden, 
än mindre låter dem vara en ledstjärna i 
det dagliga arbetet. 

Men det finns också företag som lyck-
as ge orden innebörd. 

På Gårdsvägen i Solna, just den här 
dagen med snön vräkande utanför fönst-
ren, bor Abbotts svenska dotterbolag. 
Här arbetar 175 personer som tillsam-
mans med ytterligare 120 medarbetare 
i Malmö och Uppsala bildar det svenska 
Abbott. 

En stund framöver ska vi stifta när-
mare bekantskap med några av dem för 
att få veta hur det kommer sig att Ab-
bott fortfarande, efter 122 år i branschen, 
kan räkna sig till en av de stora. Och få 
höra om hur långt man har kommit i att 
tackla det ”postindustriella dilemmat”, 
det vill säga det faktum att det finns 
gränser för hur mycket man kan effek-
tivisera och automatisera i ett tjänste-
samhälle, och kanske än mer spännande: 
hur Abbott arbetar med det som brukar 
benämnas som framtidens medicin – in-
dividualiserad behandling. 

Medvetna om arvet
Vi har knappt hunnit slå oss ner i konfe-
rensrummet innan det första av de fyra 
kärnvärdena dyker upp första gången. 
Det är företagets nye och påtagligt en-
tusiastiske vd Alexander Würfel som för-
klarar på vilket sätt nytänkande präglar 
Abbotts verksamhet.

– Vi är medvetna om arvet här på Ab-
bott, men också om nödvändigheten av 
att ständigt utveckla företaget. Hos Ab-
botts personal finns en stark känsla för 
att förändring inte är något dåligt, utan 
tvärtom en förutsättning för framgång. 
Och det är en av orsakerna till att Ab-
bott har kunnat uppfinna sig själv på 
nytt genom åren. Man har lyckats kom-
binera ”långsiktighet” med ”snabbhet” 
på ett föredömligt sätt.

Alexander Würfel påpekar att den 
Abbottska förändringsbenägenheten är 
mer värdefull i dag än kanske någonsin 
tidigare i företagets historia.

– Vi verkar i en värld där våra kunder 
ställer nya krav: patienterna efterfrågar 
effektivare behandling, sjukvårdssyste-
mens organisation förändras och de eko-
nomiska incitamenten likaså. Men Ab-
bott kommer att klara det, precis som 
företaget klarat andra stora förändringar 
och kriser. Också tack vare att Abbott 
är ett värdebaserat företag. Det finns en 
äkta omsorg i företaget, en passion, som 
gör att vi är villiga att gå de extra milen 
för att finna lösningar för våra kunder. 

För tre månader sedan tillträdde Alex-
ander Würfel tjänsten som vd för svenska 

Packat och klart 
på ABBOTT 

   pharma industry nr 1 –10   55

ABBOTT I VÄRLDEN

Huvudkontor: Abbott Park,       
Illinois, USA

Anställda: 72 000

Verksamhetsorter: 100

Länder där produkterna säljs: 
130

FOU-satning: 2,3 miljarder US 
dollar/år

Försäljning år 2009: 29,5 mil-
jarder US dollar

Styrelseordförande och kon-
cernchef: Miles D White

FOU-enheter: Abbott Park and 
North Chicago, Illinois, Parsip-
pany, New Jersey och Worces-
ter, Massachusetts, alla i USA 
och Ludwigshafen i Tyskland

ABBOTT I SVERIGE

Huvudkontor: Solna,           
Stockholm

Anställda: 300

Verksamhetsorter: Stockholm, 
Malmö och Uppsala

Försäljning år 2008: 1 002 
miljoner SEK

Styrelseordförande och verk-
ställande direktör: Alexander 
Würfel

I ett drygt sekel har den globala läkemedelskoncernen Abbott producerat läkemedel och sjukvårds-
produkter med stor framgång. Men i en bransch präglad av omvälvning kan ingen leva på gamla 
meriter. På svenska Abbott förbereder man sig inför en spännande resa. Med hjälp av ett omorgani-
sations- och kreativitetsprojekt ska medarbetarna ”förflyttas” till nya miljöer – både bokstavligt och 
mentalt.
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Abbott. Dessförinnan var han landschef i 
ett sydvästligt grannland där han införde 
en kultur av tvärfunktionellt arbetssätt 
och delegering av ansvar som resulte-
rade i att Abbott blev utnämnt till en 
av Danmarks bästa arbetsplatser enligt 
modell från undersöknings- och mana-
gementföretaget ”Best place to work”. En 
bragd som han nu förväntas upprepa – 
lite längre norrut. Alexander Würfel är 

född i Tyskland, och det visar sig att den 
som eventuellt bär på fördomar om tyskt 
ledarskap som gammaldags och auktori-
tärt omgående måste göra en pudel. 

Alexander Würfel anser till och med 
att vi svenskar skulle må bra av att vara 
mer uppkäftiga gentemot överheten.

– Om jag ska generalisera vet jag att 
en del uppfattar danskar som besvärliga. 

The Course in Pharmaceutical Medicine
- you are invited to the leading course

New course start September 2010

Read more at www.pharmaceutical-medicine.org 
Contact Bengt Ljungberg at MPA (bengt.ljungberg@mpa.se)  
or Pierre Lafolie at Karolinska (pierre.lafolie@karolinska.se)

Men det finns en ärlighet och en inte-
gritet hos dem som jag gillar. De ifrå-
gasätter gärna och är inte rädda för att 
ställa frågor och ta konflikt. Personligen 
tycker jag att det är bra egenskaper ef-
tersom det skapar ett öppet klimat där 
man ställer frågorna innan man driver 
igenom en förändring, inte efter. Svensk-
ar verkar vara lite mer av konsensustyp. 
Kanske skulle ni våga er på att vara lite 
mer besvärliga, säger han med ett finur-
ligt leende. 

Dirigent i förändringsprocess
”Abbott on the move” är namnet på den 
förändringsprocess som är i full gång 
på svenska Abbott och som Alexander 
Würfel är satt att dirigera. Ett arbete 
som på många sätt handlar om att riva 
murar. Bokstavligt och mentalt.

– ”Abbott on the move” kommer att 
innebära en nystart på många sätt. Vi 
kommer att byta lokaler till öppna ljusa 
landskap där vi sitter tillsammans och 
inte som i dag isolerade i varsitt rum. 
Men vi kommer också att organisera oss 
på ett nytt sätt. I stället för att sitta ”di-
visionsvis” och efter vilken funktion vi 
har, kommer vi att sitta i ”brandteams”, 
där olika kompetenser kan arbeta gräns-
överskridande kring uppgifter. 

”Bottom up” är ett ord som återkom-
mer flera gånger när Alexander Würfel 
beskriver förändringsprocessen på Ab-
bott. För den planerade nyordningen är 
ingalunda något dekret som singlat ner 
från ovan. Nej, det handlar om med-
bestämmande i ordets verkliga bemär-
kelse.

– Jag tycker om tanken på att låta 
förändring komma nerifrån. Det är när 
man ger människor ansvar och möjlig-
heten att vara med och bestämma som 
man skapar engagemang. Därför är alla 
på Abbott nu med och formar det här 
företagets framtid. 

Alla anställda är engagerade i ”Ab-
bott on the move”. Personalen är inde-
lad i åtta olika arbetsgrupper som job-
bar kring frågeställningar som: Vilken 
officeteknik ska vi ha? Hur ska vi jobba 
effektivare? Hur kan vi förenkla proces-
ser? Hur ska vi komma närmare våra 
kunder och en nyfiken allmänhet? Vilka 
IT-lösningar är bäst för Abbott? och Vil-
ken vision och vilka mål ska vi ha? Pla-
neringsmöten i de olika grupperna sker 

Alexander Würfel, vd för svenska Abbott: 
– Förklaringen till att Abbott har klarat sig så bra genom finanskriser och de stora 
förändringarna i läkemedelsbranschen är att företaget är diversifierat, det vill säga 
har flera verksamhetsgrenar: läkemedel, diagnostik och medicinteknik och nutri-
tionsprodukter.
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The Course in Pharmaceutical Medicine
- you are invited to the leading course

New course start September 2010

Read more at www.pharmaceutical-medicine.org 
Contact Bengt Ljungberg at MPA (bengt.ljungberg@mpa.se)  
or Pierre Lafolie at Karolinska (pierre.lafolie@karolinska.se)

regelbundet och på en särskilt internsajt 
finns chattrum och frågelådor.

En del i Abbotts reformarbete avser 
att förhindra medarbetarnas hjärnor att 
bli ”statiska”. För att förlösa kreativitet 
ges kurser i tankeverktyget ”No limits”, 
som går ut på att förmedla ett öppet för-
hållningssätt och som ska förhindra att 
man begränsar varandra i det dagliga ar-
betet. På så sätt skapas en generös tak-
höjd på arbetsplatsen och de anställda 
vågar komma med nya djärva idéer, även 
de som verkar tokiga till en början. 

En språklig medvetenhet
Man talar om att innovation förutsätter 
tre element: insikt, nya idéer och därefter 
genomförande. Och för att få till stånd 
innovation krävs enligt ”No-limitsmo-
dellen” en ”växthuseffekt” – i positiv be-
märkelse – där det ska gödslas och vatt-
nas generöst. Det gäller också att lära 
medarbetarna en slags språklig medve-
tenhet. Om en person kommer med en 
ny idé ska den mötas av kommentaren: 
”Ja, vad spännande och…, i stället för: ”Ja 
vad bra, men…”. 

– Det gäller att få människor att se 
möjligheter och inte problem. På många 
sätt har vi redan lyckats med detta på 
Abbott, men vi vill bli ännu bättre, säger 
Alexander Würfel.

”No limits-modellen” innebär också 
att man som anställd ska hinna med en 
egen ”omvärldsbevakning”, det vill säga 
tid att läsa tidningar, bloggar, böcker 
etc, och att ha tid för motion. Kort och 
gott att de anställda ska kunna ha ett 
liv – även utanför jobbet. På så sätt får 
man tillgång till flera perspektiv och 
ökar förståelsen för hur andra männis-
kor har det. 

– It’s all about relations really. Fram-
gång för ett bolag som Abbott handlar 
väldigt mycket om mänskliga relationer, 
både internt och externt. 

Och om Alexander Würfel ska för-
söka sig på att se eventuella brister i sitt 
företag så handlar det faktiskt om just 
detta, om kommunikation.

– Att vi har bra produkter räcker inte. 
Vi måste bli bättre på att kommunicera 
med alla aktörer: opinionsbildare, be-
slutsfattare, läkare och patienter. Och vi 
måste med hjälp av deras erfarenheter 
skaffa oss ett bredare synsätt på våra te-
rapiområden. I framtiden måste vi skapa 
lösningar tillsammans med kunden. Ti-
den är förbi när vi kunde sälja en pro-
dukt och sedan skicka fakturan.

Eller som chefen för diagnostikdivisi-
onen Torgny Nilsson uttrycker saken när 
han tar över stolen efter Alexander: 

– Framtiden kommer att präglas av 
att våra kunder har ett problem, där vi 

      Abbott on the move” är namnet 
på den förändringsprocess som är i 
full gång på svenska Abbott och som 
Alexander Würfel är satt att dirigera.”
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som bolag måste erbjuda en helhetslös-
ning. Hela vägen från diagnostisering, 
via konsultation till skräddarsydd be-
handling. Och här har Abbott ett för-
delaktigt försprång eftersom företaget 
redan består av flera verksamhetsgre-
nar: läkemedel, medicinteknik och nu-
tritionsprodukter. 

De ”tre benen” är enligt Torgny Nils-
son en av förklaringarna till Abbotts 
kontinuerligt starka ställning i bran-
schen, där annars djungellagen ”äta eller 
ätas” har varit aktuell det senaste decen-
niet när det gäller de stora aktörerna. 

– De olika verksamhetsgrenar har 
inneburit möjligheten till ekonomisk 
balans. Om det har gått dåligt för en 
division har det kompenserats av att det 
gått bra för en annan. 

Bygga långsiktiga relationer
Torgny Nilsson kom till Abbott från 
Aventis för 19 år sedan och har sedan 
dess bytt roller flera gånger. Just detta 
är ett av företagets verkliga företräden, 
menar han: möjligheten till vidareut-
bildning. 

– Något annat jag gillar, och som jag 
lade märke till med en gång när jag bör-
jade här är att man på Abbott är mån om 
att bedriva business på ett korrekt sätt. 
Och att man bygger långsiktiga relatio-
ner med sina kunder. 

Där kom det igen, ett av kärnvärdena. 
Torgny Nilsson menar att denna långsik-
tighet i kundrelationerna har resulterat 
i Abbotts grundmurade anseende. Han 
refererar stolt till boken ”Good to Great”. 
En fackbok som snabbt blev en bestsel-
ler där författaren och ekonomen Jim 
Collins presenterade ett femårigt forsk-

 HISTORIK

Wallace C Abbott, praktiseran-• 
de läkare och apotekare grun-
dade företaget 1888. Han börja-
de använda den aktiva, alkaloida 
delen av medicinalväxter för att 
göra piller, så kallade dosime-
triska granuler.  

Mellan 1916 och 1940 ändrade • 
man fokus på forskningen, från 
alkaloida mediciner till syntetis-
ka. Namnet ändrades till Abbott 
Laboratories och företaget växte 
och internationaliserades. 

Forskningen inom Abbott, från • 
krigsåren fram till 60-talet, resul-
terade i många nya framgångsri-
ka preparat inom stora behand-
lingsområden. Bland annat anti-
biotikum och anestesiprodukter. 

1900-talets andra hälft känne-• 
tecknades av fortsatt tillväxt. 
Man lämnade vissa områden 
och gav sig in på nya. I korthet 
innebar satsningen att Abbott 
inriktade sig allt tydligare på de 
områden där de egna expert-
kunskaperna låg i linje med pa-
tienters behov.

Globaliseringen av företaget • 
skedde mellan 1989 och 2000. 
Under perioden utkristallisera-
des företagets tre divisioner: 
Läkemedel, diagnostik och nu-
tritionsprodukter. De områden 
som företagets medicinska 
forskningsdel koncentrerade 
sig på var: immunologi, kroniska 
mat- och tarmsjukdomar, pso-
riasis, metabola sjukdomar och 
onkologi, virologi, anestesi samt 
njurmedicin.

Torgny Nilsson, chef för diagnostikdivisionen, har varit i företaget i 19 år: 
– Abbott är unikt på så sätt att vi kan erbjuda våra kunder en helhetslösning – 
eftersom vi har både diagnostik och läkemedel i vår arsenal. Det kommer att bli vär-
defullt när skräddarsydd behandling ska blir tillgängligt för större patientgrupper.
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ningsprojekt som identifierade vad som 
utmärker ”mästarklassen” bland ameri-
kanska börsbolag. 

– Abbott var ett av de 15 bolag han 
utsåg, för övrigt det enda läkemedelsfö-
retaget som fanns med på listan. Och 
så är det: Abbott är ett mycket välskött 
företag, säger Torgny Nilsson. 

Men visst finns utmaningar – för Ab-
bott precis som för alla andra läkeme-
delsföretag. På Abbott var man kanske 
inte först med att inse att den traditio-
nella affärsmodellen har passerat bäst-fö-
re-datumet. Faktum är att många andra 
storbolag redan hunnit med omorgani-
sationer för att anpassa sig till den mo-
derna sjukvårdens behov. Och många har 
också börjat bygga om sina forsknings- 
och försäljningsenheter för att överleva 
utan blockbusters.

– Hela hälsovårdssektorn står inför 
en enorm förändring. Vem är kunden i 
framtiden? Tidigare handlade det om att 
sälja in produkter till läkare, och i vårt 

fall på diagnostikdivisionen till ansva-
riga personer på laboratorierna. Så enkel 
blir inte tillvaron för läkemedelsföreta-
gen framöver. 

Säger Torgny Nilsson och syftar på en 
framtid där beslutsfattandet om läkeme-
delsbehandling och diagnostik i större 
utsträckning kommer att involvera lä-
kemedelskommittéer, politiska maktha-
vare och andra, det vill säga bli mer cen-
traliserat. Dessutom kommer förutsätt-
ningarna att se olika ut beroende på vem 
kunden är, alltså vilket län eller vilken 
kommun det är frågan om. Detta kom-
mer att ställa nya krav på läkemedelsfö-
retagens bredd och kompetens. 

För att använda en förenklad bild: Det 
bolag som först kan göra om sina läke-
medelskonsulenter – från försäljare till 
rådgivande strategikonsulter – kommer 
att tillhöra vinnarna.

Torgny Nilsson är inte orolig för ut-
maningarna som väntar. Det diversifie-

rade Abbott har alla förutsättningar att 
lyckas, menar han. 

– Man brukar tala om ”one-stop-shop-
ping” och syftar på att man ska kunna 
lösa kundens problem – från början till 
slut – på ett och samma ställe. Och Ab-
bott har ju redan både diagnostik och 
läkemedel under sitt tak. Genom att yt-
terligare utveckla diagnostikdelen, så att 
vi kan erbjuda metoder att mäta effek-
ten av den medicinska behandling, kan 
vi komma närmare ”individualiserad 
medicin”.

      Den planerade 
nyordningen är 
ingalunda något 
dekret som singlat 
ner från ovan.”

Lars Thomander, medicinsk chef, är exalterad inför vad som komma skall när det gäller ”pipelinen”. En ”resa” han inte vill missa, 
som han uttrycker det:
– Något som jag personligen tycker är spännande är vad som sker inom onkologin, ett område som vi håller på att bygga upp 
en ny kompetens kring. Våra molekyler spänner över flera intressanta verkningsmekanismer: angiogenes, apoptos och tillväxtfak-
torer.
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Susanne Avermark är regulatoriskt ansva-
rig och driver även customer service inom 

medicinteknikdivisionen, Abbott Diabetes 
Care. Hon kom till Abbott som 22-åring, utlå-

nad från ett bemanningsföretag och blev erbju-
den fast arbete inom Abbotts administration. Åtta 

år senare har hon hunnit utbilda sig internt vid 
flera tillfällen.

– Om jag tittar tillbaka på tiden som varit så kan 
jag bara konstatera att marknaden har förändrats 
otroligt mycket. Det vi gjorde i går, räcker inte i dag. 
I takt med att utbudet ökar, blir konkurrensen hår-
dare och det leder till att patienten ställer högre 
krav. Då gäller det att kunna erbjuda något unikt. 
– Numera är det inte bara produkten som räk-
nas utan även tjänsterna runt omkring. Det är 
en utmaning för oss och det öppnar samtidigt 
upp för ett kreativt arbetssätt.

      För att förlösa 
kreativitet ges kur-
ser i tankeverk-
tyget ”No limits”, 
som går ut på att 
förmedla ett öppet 
förhållningssätt.”

Joel Petersson, vetenskaplig rådgivare inom 
gastroenterologi är farmaceut och forskare. Han 
kom till företaget i mars förra året. När han började 
hade han en del betänkligheter inför hur det skulle 
vara att arbeta i industrin. 
– Jag hade nog lite fördomar. Jag tänkte att Abbott 
kanske var en trög organisation eftersom den är stor, 
gammal och amerikansk. Men det stämde inte alls. Jag 
upplever att man är öppen för nya idéer och att föränd-
ringar kan göras snabbt om man är redo att själv delta i 
arbetet.
Joel Petersson upplever att det finns både likheter och 
olikheter mellan industri och akademi.
– Den vetenskaliga diskussionen är densamma. Men i 
forskningen är man ensam. Här är man del av ett team 
och delar på allt. Både på segrar och misslyckanden. 
Jag uppskattar också den feedback man får på 
Abbott. Det är inget jag tidigare var bortskämd med. 
Det finns också en tydlig karriärväg inom företaget 
som är attraktiv, själv har jag just fått chansen att 
vara med i en global expertgrupp.
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Det behövs även ett samarbete
Lars Thomander, medicinsk chef fortsät-
ter samtalet kring kristallkulan. 

– Det var enklare förr, konsulenterna 
kunde dela ut lite broschyrer och gra-
tisprover till distriktsläkarna, och sedan 
blev det affär. I dag behöver beslutsfat-
tare inom vården en annan typ av dia-
log – de behöver vår kunskap, och ett 
samarbete kring lösningarna. Vi måste 
verkligen förstå vad kunden behöver för 
att kunna träffa rätt. 

Lars Thomander började sin bana som 
öronkirurg i Uppsala innan han hoppade 
av den kliniska banan 1986 för en kar-
riär inom läkemedelsbranschen. Han har 
gedigen erfarenhet, inte minst tack vare 
en lång anställning hos Eli Lilly där han 
innehaft flera ledande positioner både i 
Sverige och i andra länder.

– Om jag ska vara ärlig är det en smu-
la förvånande att Abbott fortfarande är 
så framgångsrikt trots att företaget är 
ganska traditionellt till sin uppbyggnad. 
Abbott är sena i sitt omorganisations-
arbete, men trots det går affärerna all-
deles lysande. Det förklaras av de olika 

ABBOTTS LÄKEMEDEL 

Brufen – NSAID, smärtstillande 
och inflammationsdämpande 

Chirocaine – lokalanestetikum,  
injicerbart bedövningsmedel

Forene – narkosgas

Humira – TNFα-hämmare. 
Immunsupprimerande vid tex RA

Isoptin – kalciumantagonist mot 
kärlkramp och högt blodtryck

Kaletra – proteashämmare 
mot hiv

Klacid – antibiotikum

Niaspan – serumlipidsänkare mot 
blodfettsrubbning

Norvir – proteashämmare vid hiv 

Procren – GNRH-analog mot pro-
statacancer

Reductil – centralt verkande mot 
obesitas (nyligen indragen)

Rytmonorm – retbarhetsnedsät-
tande mot ventrikulära arrytmier

Sevorane – narkosgas

Synagis – antikroppsprofylax mot 
RS-virus allvarlig nedre luftvägs-
infektion

Tarka – kombinerat (ACE-häm-
mare + kalciumantagonist) blod-
tryckssänkande medel

Zemplar – aktiv vitamin D-analog 
vid njursvikt

verksamhetsdelarna och att företaget i 
grunden är sunt. Och när man tänker på 
att andra redan har omgrupperat sig är 
det egentligen ingen nackdel att vi kan 
lära av deras misstag, lägger han till lite 
överslätande.

Egentligen borde Lars Thomander 
spela golf nu, eller gå på konstkurs. När 
han flyttade hem från England för någ-
ra år sedan var det nämligen tänkt att 
han skulle dra sig tillbaka och njuta sitt 
otium eftersom han helt enkelt hade ål-
dern inne.
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– Tanken var att jag som pensionär 
bland annat skulle arbeta lite grand åt 
Abbott, som konsult. Jag började på del-
tid men sedan kunde jag inte bärga mig. 
Jag är inte typen som står kvar på per-
rongen när tåget går, och den här resan 
vill jag bara inte missa, säger han med 
tända ögon.

Resan han syftar på är förstås ”Abbott 
on the move” men också vad som väntas 
ur ”röret” några år framöver. 

– Vi har en mycket konkurrenskraf-
tig pipeline med många nyheter inom 
bland annat virologiområdet. Ett av våra 
nya preparat är mot Hepatit C och har 
stor potential. Vi har också lovande mo-
lekyler inom det kardiovaskulära områ-
det, Alzheimer, neuropatisk smärta och 
depression. 

– Något som jag personligen tycker 
är spännande är vad som sker inom on-
kologin, ett område som vi håller på att 
bygga upp en ny kompetens kring. Våra 
molekyler spänner över flera intressanta 
verkningsmekanismer.

Felreaktion i immunförsvaret
Den som vill titta närmare på läkeme-
delsutvecklingen inom Abbott kommer 
raskt att komma in på Humira – juve-
len i Abbotts krona – som till stor del 
ligger bakom den framgång som företa-
get uppnått de senaste åren, inte minst i 
dollar räknat. Fler än 350 000 patienter 
världen över har genomgått behandling 
med Humira.

Humira är ett av de preparat som ib-
land nämns som en ny generation far-
makologisk behandling och är ett så 

Nina Fagerholm, personalchef sedan drygt 
tre år, har en bakgrund inom telekom- och 

sportbranschen innan hon kom till Abbott. 
Hon tycker att företaget värderar det ”mänsk-

liga kapitalet” högt och att de har en bra taktik 
för att locka till sig de bästa medarbetarna. 

– De bästa marknadsförarna är våra egna med-
arbetare. Jag brukar låta dem vi vill rekrytera 

tala med några som redan jobbar här, som kan 
berätta om trivseln, den goda stämningen och på 

vilket sätt företaget månar om en bra balans mellan 
jobb och fritid. Det faktum att en del anställda har 
varit borta några år, men sedan kommer tillbaka till 
Abbott säger en del om företagskänslan.
Nina Fagerholm vet också att utveckling och utbild-
ning står högt i kurs hos branschfolket. Och även 
där är Abbott konkurrenskraftiga, menar hon. 
– Det finns en bredd och en höjd bland Abbotts 
personal, mycket tack vare att företaget erbju-
der möjligheten för utveckling. Ledarskapet 
här handlar mycket om ”empowerment”, 
coachning och delegerande. Men även att 
acceptera misslyckanden, det ger utrymme 
för kreativitet och nytänkande.

FAMILJEN I FOKUS
Enligt Abbotts personalchef Nina 
Fagerholm är Abbott även känt som 
ett ”familjevänligt” företag där man 
månar om såväl de anställda som 
deras familjer. Företaget anordnar 
så kallade ”familjedagar” två gånger 
om året där hela familjen bjuds till 
ett företagsevent. Förra året anord-
nades BBQ i Hagaparken och Juni-
backen abonnerades för en gemen-
sam julaktivitet.

kallat biologiskt läkemedel godkänt 
vid sjukdomar som reumatoid artrit, 
psoriasisartrit, ankyloserande spondylit, 
Crohns sjukdom, psoriasis och polyar-
tikulär juvenil idiopatisk artrit. Alltså 
vid autoimmuna sjukdomar där tumör-
nekrotisk faktor (TNF) spelar en aktiv 
roll i sjukdomsförloppet. 

Gemensamt för alla biologiska läke-
medel är att de framställs med hjälp av 
levande celler, och att de är komplexa – 
uppbyggda av tusentals atomer till skill-
nad från vanliga kemiska som oftast be-
står av mindre än hundra atomer. 

Humira binder sig till och blockerar 
effekten av TNF-alfa vilket minskar den 
inflammation som uppstått till grund 
av ”felreaktionerna” i immunförsvaret. 
Ett läkemedel som har kunnat förbättra 
livskvaliteten för stora patientgrupper 

läkemedelsföretaget



Bra chef Rätt chef

Vi ser skillnaden. Gör du?
Det gjordes en gång en undersökning 
där golfproffs, amatörspelare och 
icke golfspelande personer fi ck peka 
ut ett golfhåls exakta storlek bland 
en mängd cirklar. Nästan alla proffs 
svarade rätt medan amatörerna en-
dast visade något bättre resultat än 
de som inte spelade alls.

Vad skiljer då ett proffs från en ama-
tör? Jo, förmågan att fokusera och se 
små skillnader. 

För att se små skillnader krävs djup 
kunskap. För varje befattning, i varje 
organisation, fi nns det många som 
skulle göra ett fullvärdigt jobb.

Men det fi nns bara en som är den 
allra bästa. Det är vårt jobb att hitta 
dessa kvinnor och män åt er.

En lyckad rekrytering baseras på 
kunskap. Den som kan mest har de 
bästa förutsättningarna att fi nna de 
bästa kandidaterna. Det fi nns många 
gemensamma nämnare mellan olika 
branscher men även avgörande skill-
nader. Vi fokuserar på de branscher 
vi verkligen kan. Därför ser vi de små 
detaljerna som gör hela skillnaden.

Just nu har vi fl era intressanta rekry-
teringsuppdrag till tjänster över hela 
landet. Läs mer på www.carpenova.se

www.carpenova.se
Strategisk rekrytering av chefer och specialister
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som tidigare fått nöja sig med halvdan 
symtomlindring.

Humira utveckades från början av det 
tyska företaget Knoll, där för övrigt vd:n 
Alexander Würfel arbetade när Abbott 
köpte upp det. En fusion som sedermera 
blommade ut till en framgångssaga av 
klassiska mått.

– Vi har en uppföljare till Humira på 
väg, för psoriasispatienter, berättar Lars 
Thomander och intygar att än är Hu-
mirasagan inte slut eftersom produkten 
fortsätter att växa genom nya indikatio-
ner. 

Framtid för samarbete
Enligt den medicinska chefen finns det 
också andra faktorer som talar för Ab-
botts fortsatt starka tillväxt. Två bety-
delsefulla förvärv har nyligen utökat 
portföljen. Det ena är Solvay, den bel-

giska kemijätten, som Abbott köpte den 
farmaceutiska delen från i september för-
ra året, vilket har lett till att företaget 
kan räkna in ytterligare två läkemedel i 
kolesterol- och triglyceridfacket. 

Den andra konsolideringen handlar 
om amerikanska Visiogen som har ut-
vecklat så kallade intraokulära linser, 
som kan användas vid presbyopi (ålders-
synthet) och katarakt (gråstarr) och som 
Abbott hoppas har miljontals möjliga 
användare i världen.  

Lars Thomander är mån om att po-
ängtera att framtiden tillhör de som kan 
samarbeta. Visst, konkurrensen mel-
lan bolagen har hårdnat, men det finns 
mycket läkemedelsbolag har att vinna 
på att samverka. 

– En av de största utmaningarna i 
branschen är att det tar alldeles för lång 
tid att ta fram nya läkemedel. Inte bara 

JEANETTE HÄGGLUND
fotograf

CHARLOTTE SCHRÖDER
medicinjournalist

Eva Larsson, projektledare för ”Abbott on 
the move” har jobbat i firman i 21 år. När hon 
inte arbetar med flyttprojektet arbetar hon 

med intranätet och olika administrativa stöd-
funktioner. 
– När jag började på Abbott var det ett litet 

företag, jag kunde namnet på alla som jobbade 
här. I dag är vi 175 personer i Stockholm och 

ungefär 300 i hela den svenska organisationen. 
Men ändå finns den familjära stämningen kvar. 
Och med ”Abbott on the move” kommer vi att 

komma ännu närmare varandra.
Det finns saker som utmärker en bra arbetsplats. 
En vd präglar företagsklimatet på ett påtagligt sätt. 
Det finns ”chefer” och det finns ”ledare” och vilken 
kategori Alexander Würfel tillhör är solklart den 
andra i ordningen, enligt Eva Larsson.
– Alex är mån om att alla känner sig delaktiga 
och sedda. I stället för att skicka ut mejl med 
information brukar han spela in en film som 
han lägger på vår sajt. För dem som inte 
är här i Stockholm gör det stor skillnad att 
möta en blick och en röst, jämfört med 
några skrivna rader.

akademin, registreringsmyndigheterna 
och industrin måste samarbeta, företa-
gen själva också. Det är min förhoppning 
inför framtiden. Låt oss arbeta tillsam-
mans mot bättre medicinska lösningar 
för våra patienter. 
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juridik

Lagens långa arm

Vad får man göra och inte göra inom sociala medier – rent juri-
diskt? En inte ovanlig missuppfattning är att utvecklingen inom 
området går så snabbt att lagen inte hinner med. Inget kan vara 
mer fel, skriver juristerna Helén Waxberg och Torsten Brink och 
reder ut några grundläggande frågor för bloggar och annan inter-
aktivitet på läkemedelsbolagens hemsidor. 

Ingen som inte vill riskera att upp-
fattas som hopplöst omodern skulle 
numera våga påstå att sociala medier 

är en tillfällig modefluga eller att man 
i övrigt kan bortse från denna kommu-
nikationskanal. Om detta är vi nog alla 
överens. Däremot råder det vitt skilda 
uppfattningar om vad man får, kan och 
bör göra inom ramen för sociala medier 
och vilka möjligheter och begränsning-
ar som gällande lagstiftning egentligen 
innebär.

En inte ovanlig uppfattning är att ut-
vecklingen sker så snabbt och med sådan 
kraft att den faller utanför lagens arm. 
Inget kan dock vara mer fel; inte minst 
redan av det skälet att domstolar och 
andra myndigheter ”trycker in” även nya 
företeelser i gammal lagstiftning. Med 
mer eller mindre lyckat resultat.

Så, vad gäller för läkemedelsinforma-
tion i sociala medier? 

Det enkla svaret är att samma regel-
verk som generellt gäller för läkemedels-
information blir tillämpligt även på so-
ciala medier, det vill säga läkemedelsla-
gen, marknadsföringslagen och Läkeme-
delsbranschens etiska regelverk (LER). 

Eftersom kapitel 1 i LER Regler för 
läkemedelsinformation bygger på så-
väl de allmänna reglerna i marknadsfö-

ringslagen som de speciella regler som 
finns i läkemedelslagen om marknads-
föring av läkemedel, kommer vi för en-
kelhetens skull att hänvisa huvudsakli-
gen till LER. Dock vill vi påminna både 
om att en informationsåtgärd som strider 
mot LER generellt kan antas stå i strid 
också med läkemedelslagen och mark-
nadsföringslagen och att LER ibland 
”går längre” och kan tillämpas på ett sätt 
som av till exempel yttrandefrihetsrätts-
liga skäl inte vore möjligt i fråga om den 
marknadsrättsliga lagstiftningen.

Vad är sociala medier ur ett rätts-
ligt perspektiv och vad är det vikti-
gaste att tänka på?

Sociala medier förekommer i en mängd 
olika skepnader. I denna artikel kommer 
vi att koncentrera oss på sociala medier 
i den digitala sfären och framförallt på 
bloggar och annan interaktivitet på lä-
kemedelsbolagens och andras, till exem-
pel vårdbolagens, patientföreningarnas, 
hemsidor. Av utrymmesskäl bortser vi 
från personuppgiftslagen och skyddet för 
enskildas personliga uppgifter, ett nog så 
besvärligt rättsområde.

Det första steget vid all juridisk analys 
är att identifiera vad det faktiskt är fråga 
om för åtgärd och vilka regler som blir 

når även sociala medier
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tillämpliga. Detta kan tyckas självklart. 
Faktum är dock att denna grundläggan-
de analys är en av de största utmaningar-
na just i fråga om sociala medier. Sociala 
medier är ju per definition egentligen ett 
informationsutbyte mellan enskilda, där 
föremålet för informationen kan vara vad 
som helst som berör enskilda eller grup-
per av enskilda inklusive det som nu är 
aktuellt – sjukdom och intresse för olika 
behandlingar med mera. 

Den första frågan blir då om LER över 
huvud taget blir tillämpligt eller om det 
som sägs och tycks på bloggen, etc sker 
inom ramen för yttrandefriheten och är 
skyddat av till exempel yttrandefrihets-
grundlagen. Om LER är tillämpligt blir 
nästa fråga i vilken utsträckning så är 
fallet och vad man då bör tänka på. En 
tredje fråga som blir särskilt aktuell på 
bloggar med inriktning på patienter och 
dess sjukdomar är avgränsningen mot ett 
eventuellt vårdansvar och allt vad det 
innebär.

Yttrandefrihet – marknadsföring
Huvudregeln är att information på in-
ternet inte skyddas av yttrandefrihets-
grundlagen. Men från denna regel före-
kommer viktiga undantag. Exempelvis 
kan man hos Radio och TV-verket an-
söka om utgivningsbevis. Förutsättning-
arna för ett sådant bevis är bland annat 
att hemsidan har en ansvarig utgivare ut-
sedd och att informationen inte kan änd-
ras i realtid av besökare på hemsidan. 

Självfallet kan information på inter-
net även utan det formella skyddet ge-
nom yttrandefrihetsgrundlagen anses 
sakna inslag av marknadsföring och av 
det skälet falla inom ramen för den all-
männa yttrandefriheten.

Den grundläggande frågan blir därför 
huruvida informationen är kommersiell, 
det vill säga om informationen har ett 
kommersiellt syfte och avser kommersi-
ella förhållanden (till exempel ett läke-
medelsbolags produkter). Om inte svaret 
på båda dessa frågor – vid en bedömning 
av samtliga omständigheter i det enskil-
da fallet – är ja anses informationen vara 
icke-kommersiell. 

Sådan information faller typiskt 
sett inom ramen för yttrandefriheten, 
dock med några reservationer. I NBL:s 
(Nämnden för bedömning av läkeme-
delsinformation) praxis finns exempel 
där nämnden funnit att anmäld infor-

når även sociala medier
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mation med hänsyn till samtliga om-
ständigheter i det enskilda fallet haft 
”sådan karaktär av marknadsföring” att 
Regler för läkemedelsinformation ansetts 
tillämpliga även om läkemedelslagen el-
ler marknadsföringslagen av yttrandefri-
hetsrättsliga skäl inte kunnat tillämpas 
på information i fråga. 

I det vägledande uttalandet 432/96 
har NBL också funnit att LER i vissa 
delar kan tillämpas på information som 
läkemedelsbolag lämnar i kommersiellt 
syfte, men som inte direkt eller indirekt 
rör bolagets läkemedel, det vill säga in-
formation som är påtagligt problemori-
enterad i stället för produktorienterad, 
så kallad terapi- och utbildningsinfor-
mation.

Svåra gränsdragningsfrågor
Som vi har nämnt ovan innefattar analy-
sen av vad som i det enskilda fallet kan 
betraktas som kommersiella förhållan-
den ofta svåra gränsdragningsfrågor. En 
tröst har dock varit att särskilt domstolar 
men även Informationsgranskningsman-
nen (IGM) och NBL, trots vad som nyss 
sagts, i ett stort antal fall har betonat att 
yttrandefriheten är grundlagsskyddad 
och att denna frihet därför, i tveksam-
ma fall, skall gå före de inskränkningar 
som följer av marknadsföringslagsstift-
ningen.

Numera är dock en varning på plats 
även i detta avseende sedan EG-dom-
stolen i det så kallade Daamgardmå-
let (C-421/07) öppnade dörren på glänt 
till en begränsning av yttrandefriheten 
till förmån för folkhälsohänsyn. Domen 
som kom i april 2009 gäller frågan om 
information om visst läkemedel som en 
självständig journalist hade lagt ut på sin 
hemsida kunde betraktas som läkeme-
delsinformation (marknadsföring). 

Trots att journalisten inte hade nå-
gon relation till eller ekonomiska intres-
sen i tillverkaren av läkemedlet angav 
EG-Domstolen att även sådan informa-
tion kan vara att anse som reklam om 
”denna spridning utgör en form av in-
formation vid uppsökande försäljning, 
lokala reklamkampanjer eller förmåns-
erbjudanden som syftar till att förnya 
förskrivning, försäljning eller leverans 
av läkemedel”. 

Domen är förvånande och enligt vår 
mening beklaglig eftersom den skapar 
en ökad otydlighet om gränserna för 

yttrandefriheten. Det återstår att se vil-
ken effekt den i praktiken kan komma 
att få på NBL:s och svenska domstolars 
praxis.

I detta sammanhang kan även IGM:s 
ärende W1022 nämnas. På Abbotts hem-
sida www.viktlinjen.nu förekom en dis-
kussionsdel där allmänheten fritt kunde 
framföra sina åsikter i ämnet viktreduk-
tion. I flera av inläggen nämndes Ab-
botts receptbelagda läkemedel Reductil. 
Informationen på hemsidan stred enligt 
IGM mot förbudet att rikta reklam för 
receptbelagda läkemedel till allmänhe-
ten (artikel 102 i LER). 

Det är svårt att av beslutet läsa ut 
om förekomsten av de aktuella inläggen 
ensamma ledde till denna bedömning. 
Produktnamnet Reductil förekom näm-
ligen även i annat slag av information 
på hemsidan.

Om LER blir tillämpligt
Som vi har nämnt inledningsvis är blog-
gar och liknande sociala medier typiskt 
sett allmänna diskussionsforum och ut-
gångspunkten bör därför vara att in-
formationen är yttrandefrihetsrättsligt 
skyddad, dock med reservation för vad 
bland annat Daamgardmålet kan inne-
bära.

Enligt vår uppfattning är det i alla 
händelser mycket tveksamt om bloggar 
och andra diskussionsforum på läkeme-
delsbolags hemsidor kan anses yttrande-
frihetsrättsligt skyddade. Redan det för-
hållandet att det är fråga om ett läke-
medelsbolags hemsida gör sannolikt att 
bloggen, etc. smittas av ett kommersiellt 
intresse och att det finns risk för att i 
vart fall bestämmelserna i LER blir til-
lämpliga. Det nyss nämnda IGM-ären-
det W1022 talar för detta. Läkemedels-
bolag riskerar att anses ansvariga enligt 
LER för informationen även om bolaget 
uttryckligen friskrivit sig från ansvar. 

En bättre väg är enligt vår mening 
tydliga användaranvisningar med syfte 
att säkerställa att den information som 
lämnas i alla avseenden faller inom ra-
men för terapi- och sjukdomsinriktad 
information och att således information 
som direkt eller indirekt är hänförlig till 
läkemedel inte förekommer. 

Sannolikt måste företaget även för-
behålla sig rätten att moderera inlägg 
innan de läggs ut på hemsidan. Om så 
inte sker är risken stor för brott mot 
ett stort antal regler i LER till exem-
pel det grundläggande saklighets- och 
vederhäftighetskravet, regleringen om 
reklammarkering, DTC-förbudet (för-
budet att rikta information om recept-
belagt läkemedel till allmänheten) och 
inte minst förbudet mot patient testimo-
nials, det vill säga att intyg av enskilda 
patienter inte får åberopas och att fallbe-
skrivningar skall vara fria från subjektiva 
värderingar från patienten och att denne 
inte får kunna identifieras. 

Ovan nämnda bedömning gäller ock-
så väsentligen vid länkning från läke-
medelsbolags hemsida till andra hem-

juridik

Det råder vitt 
skilda uppfatt-
ningar om vad 
man får, kan och 
bör göra inom 
ramen för sociala 
medier och vilka 
möjligheter och 
begränsningar 
som gällande lag-
stiftning egentli-
gen innebär.”
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sidor, bloggar eller dylikt. I kölvattnet 
av Damgaardavgörandet bör nog dess-
utom i och för sig självständiga aktörer, 
till exempel patientföreningar, med flera 
iaktta stor försiktighet med information 
som skulle kunna uppfattas som avsätt-
ningsfrämjande för visst läkemedel.

Vårdansvaret 
Regleringen om vårdansvar och relate-
rade frågor finns varken i läkemedels-
lagen eller i LER. Vårdsidan regleras i 
stället i hälso- och sjukvårdslagen, lagen 
om yrkesverksamhet på hälso- och sjuk-
vårdens område och i en mängd annan 
lagstiftning jämte tillämpningsreglering 
från Socialstyrelsen. Dock kan informa-
tion på till exempel ett läkemedelsbolags 
hemsida riskera att falla inom ramen för 
vad som anses som vård med ansvar en-
ligt vårdlagstiftningen som följd. Så är 
fallet så snart informationen innehåller 
behandlingsrekommendationer hänför-
liga till enskild patient.

Däremot faller allmän terapi- och ut-
bildningsinformation som tar sikte på 
sjukdomen generellt och således inte på 
möjlig eller faktisk behandling av viss 
patient, inte inom ramen för vårdansva-
ret. En tydlig avgränsning i användar-
villkoren bör således göras även i detta 
avseende.

Framtiden 
Vi är övertygade om att utvecklingen av 
sociala medier endast är i sin linda. Ut-
vecklingen kommer att gå i raketartad 
fart och sociala medier därmed få kraf-
tigt ökad genomslagskraft. Vi ser fram 
emot att detta medför ytterligare klar-
görande i en del av de frågor vi pekat på 
ovan. Sannolikt kommer detta att ske 
främst genom nya avgöranden i enskilda 
fall, inte minst hos IGM och NBL. Men 
även om befintliga regler är tillämpliga 
och ofta kan användas kan det både i 
lagstiftningen och i LER också komma 
att införas regler som särskilt tar sikte 
på sociala medier. 

HELÉN WAXBERG
advokat och ordförande i Mannheimer 

Swartlings Advokatbyrås 
Life Science grupp

TORSTEN BRINK
 jur kand, Brilex AB
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EU:s miljö
- och 

hälsomyndigheter kommissionen

kommissionenhälsomyndigheter

hälsomyndigheter kommissionen
Europaparlamentet

EUROPEISKA LÄKEMEDELS-MYNDIGHETEN EMEA

referat

Läkemedel ur ett        livscykelperspektiv Läkemedel ur ett        livscykelperspektiv Läkemedel ur ett        livscykelperspektiv 
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Huvudsyftet med konferensen, 
som ägde rum i Uppsala, var 
att låta personer i EU med oli-

ka kunskap inom områdena miljö, hälsa 
och läkemedel mötas för att diskutera 
hur arbetet mot en hållbar utveckling 
kan förbättras på EU-nivå. Deltagare 
på mötet var representanter för EU:s 
miljö- och hälsomyndigheter, EU-kom-
missionen, Europaparlamentet, den eu-
ropeiska läkemedelsmyndigheten EMA 
(European Medicines Agency), industrin 
och akademien. 

I sitt öppningsanförande tydliggjor-
de miljödepartementets statssekreterare 
Elisabeth Falemo vikten av att alla tre 
dimensioner i en hållbar utveckling – 
de sociala, ekonomiska och miljömässiga 
– inkluderas i läkemedelsarbetet. Stats-
sekreterarens önskemål för framtiden är 
att läkemedel ska ses ur ett livscykel-
perspektiv.

MistraPharma, som arbetar med stra-
tegisk miljöforskning, redogjorde för ett 
svenskt, världsunikt forskningsprojekt 
om miljö och läkemedel som är inrik-
tat på att såväl identifiera de mest pro-
blematiska läkemedelssubstanserna, som 
att hitta problemlösningar. 

Huvudsyftet med MistraPharma är 
att identifiera de läkemedelssubstanser 
som utgör en betydande risk för vattenle-
vande organismer. Samtliga 1 200 läke-
medelssubstanser som finns tillgängliga 
på den svenska marknaden i dag kom-

mer att undersökas. Arbetet har den bre-
daste ansatsen som hittills gjorts i värl-
den inom området. 

För de identifierade högrisksubstan-
serna kommer in- och utflöden i olika 
typer av svenska avloppsreningsverk att 
analyseras. Denna undersökning kom-
mer att ligga till grund för att identifiera 
och utvärdera effektiviteten hos befintli-
ga reningstekniker, samt för att utveckla 
de tekniker som visat sig vara bra på att 
rena bort läkemedelsrester. 

Den kunskap som programmet gene-
rerar om ekotoxikologiska effekter och 
nedbrytbarhet i reningsverken kommer 
att samlas i en särskild databas. Databa-
sen kommer att användas för att utvär-
dera hur effektiva olika tester och kom-
binationer av tester är i att identifiera 
påverkan på vattenlevande organismer.

Grön kemi också lönsam
Företrädare från läkemedelsindustrin 
pekade på hur viktigt det är att arbe-
ta från ett brett perspektiv med hållbar 
utveckling. Exempel på detta kan vara 
att utveckla grön kemi och att minska 
utsläppen av koldioxid. Grön kemi är 
ett begrepp som står för utvecklande av 
kemiska produkter och processer som 
minskar eller helt eliminerar användan-
det eller bildandet av farliga ämnen. 

Om en stor, tung kemisk industri 
kan ställa om från miljöbelastande pro-
duktion, som skapar utsläpp och avfall, 

som sedan måste tas omhand, renas el-
ler förbrännas, till mindre miljöbelastan-
de produktion, kommer också positiva 
ekonomiska effekter. Målsättningen är 
att finna nya sätt att tillverka produkter 
som gagnar ekonomi utan att ge nega-
tiva effekter på hälsa och miljö.

EU-kommissionen prioriterar några 
områden inom läkemedel och hållbar ut-
veckling. Ett är frågan om hur männis-
kor påverkas av alla de olika kemikalier 
som de utsätts för inklusive läkemedel, 
två andra områden är hormonpåverkande 
ämnen och antibiotikaresistens. 

Att bakterier utvecklar resistens mot 
antibiotika är ett av de största folkhäl-
soproblemen i vår tid. Under Sveriges 
ordförandeskap möttes ledande repre-
sentanter från EU-kommissionen, EU-
myndigheter, Europeiska läkemedels-
myndigheter, akademin och den europe-
iska läkemedelsindustrin. 

Mötet resulterade i att både medlems-
länderna och kommissionen uppmanas 
vidta åtgärder i form av bland annat ra-
tionell användning av antibiotika, rik-
tad forskning, ekonomiska stimulans-
åtgärder och regulatoriskt stöd. Frågan 
om koppling till miljöaspekterna, det 
vill säga att tillverkning och utsläpp av 
läkemedelsrester kan bidra till en ökad 
antibiotikaresistens lyftes även under 
konferensen. 

Även ett samarbete mellan EU och 
USA har beslutats med fokus på lämp-

Läkemedel ur ett        livscykelperspektiv Läkemedel ur ett        livscykelperspektiv Läkemedel ur ett        livscykelperspektiv 
Den 10–11 november arrangerade Läkemedelsverket en konferens på temat ”Hållbar utveckling och 
läkemedel” inom ramen för det svenska ordförandeskapet. Bland annat presenterades ett svenskt 
världsunikt forskningsprojekt om miljö och läkemedel inom programmet MistraPharma. Projektet 
är inriktat på att identifiera och söka lösningar för de mest problematiska läkemedelssubstanserna. 
Andra teman under konferensen var grön kemi, hormonpåverkande ämnen och antibiotikaresistens. 
Mötet refereras av Charlotte Unger, miljöchef på Läkemedelsverket.
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Att bakterier utvecklar resistens mot 
antibiotika är ett av de största folkhälso-
problemen i vår tid.”

Charlotte Unger
miljöchef, Läkemedelsverket

lig användning av antimikrobiella läke-
medel, på att förebygga både sjukvårds- 
och samhällsförvärvade infektioner med 
resistenta bakterier och på strategier för 
att förbättra utvecklingen av nya anti-
biotika.

EU-parlamentet, representerat av den 
gröna partigruppen, menade att läkeme-
delsindustrin ligger efter kemikalieindu-
strin i sitt miljöarbete. Många läkemedel 
saknar tester som visar på om de är skad-
liga för miljön eller inte. EU-parlamen-
tets representant pekade speciellt på att 
avsaknad av testdata för miljöpåverkan 
inte är samma sak som att ett ämne inte 
har någon miljöpåverkan. Avsaknad av 
testdata bör i stället ses som att man inte 
kan utesluta att ett läkemedel kan ge en 
negativ påverkan på miljön.

Nyttan går före miljön
Den europeiska läkemedelsmyndigheten 
EMA framhöll att även om bedömning 
av miljörisker måste göras kan aldrig ett 
humanläkemedel nekas ett godkännan-
de, eftersom lagstiftningen säger att nyt-
tan med läkemedlet alltid är överordnad 
eventuella miljörisker. Lagstiftningen 
hanterar i stället frågan genom att fö-

retagen vid identifierade miljörisker ska 
föreslå åtgärder för att minska läkemed-
lets påverkan på miljön. 

Ett problem som diskuterades under 
konferensen är bristen på relevanta data 
om effekten av läkemedel i miljön, sär-
skilt när det gäller läkemedel som god-
känts före 2000-talet. En slutsats från 
mötet är att kunskapen från det svenska 
miljöklassificeringssystemet borde kun-
na användas även på EU-nivå.

Alla deltagare var eniga om att det 
finns problem med läkemedel i miljön. 
Indien fördes fram som ett exempel där 
det finns mycket höga koncentrationer 
av läkemedelssubstanser i dricks- och 
grundvatten i områden med många läke-
medelsindustrier. Det finns också tecken 
på att detta inte är ett isolerat fall, utan 
att det förekommer på flera håll i tredje 
världen, vilket indikerar att problemet 
är globalt. 

Utsläppsfrågan är även kopplad till 
en ökad risk för antibiotikaresistens, 
vilket bland annat är bakgrunden till 
den svenska regeringens uppdrag till 
Läkemedelsverket att utreda möjlighet 
till skärpt lagstiftning på området med 

tonvikt på det internationella perspek-
tivet. 

En rapport lämnades till regeringen i 
december och Läkemedelsverkets huvud-
förslag är att krav på ett miljöcertifikat 
för produktionsanläggningarna för till-
verkning av läkemedel och aktiva sub-
stanser förs in i lagstiftningen om god 
tillverkningssed (GMP) så att det även 
omfattar ett miljöperspektiv. 

Läkemedelsverket föreslår i rappor-
ten också att dagens EU-lagstiftning 
för godkännande av humanläkemedel 
bör förändras. Läkemedelsmyndigheter-
na får i dag inte väga in miljöriskbedöm-
ning vid bedömningen om ett läkeme-
del ska godkännas för försäljning, vilket 
innebär att ett läkemedel utifrån dagens 
lagstiftning inte kan nekas ett godkän-
nande oavsett miljörisken. 
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CO:s beslut om 
lämpliga och olämpliga 
platser 

Läkemedelsindustriföreningens Compliance Officer 
Pär Tellner följer upp och svarar på frågor om 
Läkemedelsbranschens etiska regelverk och samarbetsda-
tabaser. Här redovisas de beslut CO tagit under tiden maj 
– december 2009 om lämpliga och olämpliga platser för 
konferenser och möten där läkemedelsindustrin bjuder in 
sjukvårdspersonal.
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AACAP:S ANNUAL MEETING 
I HAWAII  
Ärende CO005/09 handlar om Hilton 
Hawaiian Village, Honolulu, Hawaii 
som plats för arrangemanget ”AACAP:s 
56th Annual Meeting” den 27 okto-
ber–1 november 2009. 

Hilton Hawaiian Village Beach Re-
sort and Spa är enligt hotellets egen hem-
sida Waikikis enda sanna kurort och har 
den längsta stranden på Waikiki. Vidare 
framhålls de luxuösa rummen, tropis-
ka trädgårdar, vattenfall, exotiskt djur-
liv och konst av världsklass. Hawaii är 
också ett av världens mest kända semes-
terparadis. AACAP:s Annual Meeting, 
som arrangeras av American Academy 
of Child and Adolescent Psychiatry, 
är en internationell konferens som rik-

Ärendet om 
ESPRM:s kon-
gress i Venedig är 
det andra i år där 
Compliance officer 
tar ställning till att 
Lido, Venedig, inte 
är en lämplig plats 
för konferenser 
som sponsras av 
läkemedels-
företag.” 

tar sig till psykiatriker specialiserade på 
barn- och ungdomspsykiatri. 

Janssen-Cilag argumenterar för att 
deras föreläsare i utbildningen Psyko-
farmakologisk fortbildning för barn och 
ungdomspsykiatriker behöver närvara 
vid detta möte, för att hämta hem de 
senaste rönen. Då det finns andra sätt 
att hämta hem de senaste rönen än att 
närvara vid kongresser och denna kon-
gress inte varje år läggs på ”olämpliga” 
platser, är detta inte ett tillräckligt ar-
gument för att Janssen-Cilag ska delfi-
nansiera denna resa. 

Kongressen beräknas samla drygt 
4 000 deltagare, vilket gör att det finns 
gott om alternativa platser i USA att ha 
kongressen på. Tillräckliga logistiska 
skäl till varför man ska förlägga kongres-

sen till Hilton Hawaiian Village, Hono-
lulu, Hawaii, föreligger således inte.

CO kom därför fram till att detta ar-
rangemang i Honolulu, Hawaii inte var 
acceptabelt.

EPILEPSIKONGRESS PÅ 
RHODOS 
 Ärende CO005/09 rör Rhodos som plats 
för arrangemanget  ”9th European Con-
gress on Epileptology” den 27 juni–1 
juli 2010. Eisai hade begärt ett utlåtan-
de om Rhodos som plats för detta ar-
rangemang.

Ön Rhodos är en av Greklands mest 
kända turistorter med över 300 solda-
gar per år. ”9th European Congress on 
Epileptology” är en internationell konfe-
rens vars målsättning bland annat är att 
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förmedla framsteg inom neurovetenskap, 
nya diagnostiska verktyg och hur dessa 
kan användas till bättre vård för epilepsi-
patienter. Denna konferens brukar samla 
2 000–3 000 deltagare.

Under det aktuella datumet för kon-
gressen råder det högsäsong för turism 
på Rhodos och klimatet är behagligt 
med en genomsnittstemperatur om cir-
ka 30 grader i luften och cirka 23 gra-
der i vattnet, enligt en svensk charter-
arrangörs hemsida. Det har inte heller 
framkommit några logistiska skäl till 
att förlägga “9th European Congress on 
Epileptology” till Rhodos under högsä-
song. 

CO konstaterar således att Rhodos 
inte är en godtagbar plats för detta ar-
rangemang.

EUROGIN-kONfERENs I 
MONacO  
Ärende CO007/09 gäller Monaco Gri-
maldi Forum, Monte Carlo som plats 
för arrangemanget EUROGIN (Euro-
pean research organisation on genital 
infection and neoplasia) 2010, ”Cervical 

cancer prevention: 20 years of progress 
and a path to the future”, den 17–20 fe-
bruari 2010. 

Kongresscentret Monaco Grimal-
di Forum ligger alldeles invid kasinot 
i Monte Carlo på den franska rivieran 
några kilometer från den fransk-italien-
ska gränsen. Monaco har cirka 33 000 
invånare och kan på cirka 30 minuter 
nås från Nices internationella flygplats. 
NBL (Nämnden för bedömning av lä-
kemedelsinformation) har i ett överkla-
gande av Compliance officers beslut 
om Levi (NBL 814/07) konstaterat att 
platsen Levi inte är känd i Sverige och 
knappast kan utöva någon särskild drag-
ningskraft på svensk sjukvårdspersonal. 
Monaco och kasinot i Monte Carlo är 
däremot väl kända i Sverige, inte minst 
från otaliga reportage om framgångsrika 
svenska idrottsmän som flyttat dit. Mo-
naco Grimaldi Forum, Monte Carlo kan 
således betraktas som exklusivt.

Att Sanofi Pasteur MSD i sin förfrå-
gan avser att förlägga boende för grup-
pen i Nice ändrar inget i sak, då kon-
gressorten Monte Carlo likväl betraktas 

som exklusiv och platser som är kända 
för exklusivitet skall undvikas. Om LIF:s 
CO skulle öppna upp för en praxis där 
det alltid är möjligt att delta på kongres-
ser förlagda på exklusiva orter under för-
utsättning att man förlägger logi till en 
närliggande ort, skulle andan och moti-
vet med detta tillägg i läkemedelsbrans-
chens etiska regelverk undergrävas.

CO beslöt därför att företag inte kan 
sponsra eller bidra till sjukvårdsperso-
nals deltagande i detta arrangemang.

EaDV spRING syMpOsIUM I
caVtat, kROatIEN  
Ärende CO008/09 handlar om Cavtat, 
Kroatien som plats för arrangemanget 
”7th EADV Spring Symposium” den 
13–16 maj 2010. Ärendet togs upp på 
initiativ av CO.

Cavtat är en liten stad med cirka två-
tusen invånare som är belägen vid kus-
ten i den sydligaste delen av Kroatien. 
Den kroatiska kusten är en känd tu-
ristdestination för svenskar. Cavtat har 
vackra palats, luxuösa hotell, vackra 
stränder och vikar. I mitten av maj är 

 Tillräckliga logistiska skäl till varför man ska 
förlägga kongressen till Hilton Hawaiian Village, 
Honolulu, Hawaii, föreligger således inte.
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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 
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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 
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som ger din verksamhet en energikick.



78   pharma industry nr 1 –10

politik 

De båda ärendena om 
Sorrento visar på att det 
faktiskt kan vara accepta-
belt att arrangera möten 
på turistorter, förutsatt att 
man kan visa att de är för-
lagda utanför säsongen.”

temperaturen behaglig med en tempe-
ratur på cirka 20 grader. ”7th EADV 
Spring Symposium”, som arrangeras av 
European Academy of Dermatology and 
Venereology, är en europeisk konferens 
som riktar sig till specialister inom der-
matologi och venereologi. 

Compliance officers bedömning är att 
turistsäsongen för svenskar till den kroa-
tiska kusten har börjat i mitten av maj, 
vilket stöds av att svenska charterbolag 
ordnar resor till denna kust i mitten av 
maj. Några logistiska skäl till varför ar-
rangemanget förlagts till turistdestina-
tionen Cavtat har inte heller presente-
rats.

CO fann därför att detta arrangemang 
i Cavtat inte var acceptabelt.

PRM:s kongRess i Venedig  
Ärende CO009/09 handlar om Lido, Ve-
nedig som plats för arrangemanget ”17th 
PRM European Congress” den 23–27 
maj 2010. Ärendet togs upp på initia-
tiv av CO.

Venedig i Italien är en världens mest 
kända turistorter. Lido är en ö i den ve-
netianska lagunen, som kan nås inom 
cirka tio minuter med vattenbuss från 
Venedig. Lido är framförallt känt för 
den internationella filmfestivalen. ”17th 
PRM European Congress”, som arrange-
ras av ESPRM (European society of phy-
sical and rehabilitation medicine), är en 
internationell konferens med målet att 

presentera de viktigaste och mest inno-
vativa områdena inom forskningen kring 
sjukgymnastik och rehabilitering, samt 
att jämföra olika kliniska erfarenheter 
från sjukhus och rehabiliteringscenter i 
Europa. Under det aktuella datumet för 
kongressen är vädret behagligt med en 
medeltemperatur på 21 grader. Några lo-
gistiska skäl till varför arrangemanget 
förlagts till Lido, Venedig, har inte hel-
ler presenterats.

CO kom därför fram till att detta ar-
rangemang i Lido, Venedig inte var ac-
ceptabelt.

TVå aRRangeMang i 
soRRenTo  
Ärendena CO010/09 respektive 
CO011/09 rör Sorrento  som plats för ar-
rangemangen ”8th European HIV Drug 
Resistance Workshop” den 17–19 mars 
2010 och ”11th International Workshop 
on Clinical Pharmacology of HIV Th-
erapy” den 7–9 april 2010. MSD har be-
gärt utlåtanden från CO om dessa ar-
rangemang kan godtas.

Sorrento är en liten kuststad med cir-
ka 17 000 invånare belägen i Kampanien 
i Italien. 

”8th European HIV Drug Resistance 
Workshop” är en årligt återkommande 
workshop riktad till klinker och forskare 
inom HIV, som i år berör bland annat 
mekanismer, kliniska betydelser samt 
epidemiologin av läkemedelsresistens. 

”11th International Workshop on 
Clinical Pharmacology of HIV Therapy” 
är en årligt återkommande workshop rik-
tad till klinker och forskare inom HIV, 
som i år bland annat berör det senaste 
inom antiretroviral terapi, interaktioner 
och farmakokinetik. Sorrento är förvisso 
en känd turistdestination med bland an-
nat Vesuvius och Pompeji i dess närhet. 
Men under den aktuella tidpunkten för 
arrangemanget är det lågsäsong med en 
temperatur på cirka 15 grader. 

Av en svensk charterarrangörs hem-
sida framgår också att charterresorna till 
Sorrento startar först i början av maj, vil-
ket förstärker min bedömning att den 
valda tiden för konferensen ligger utan-
för högsäsongen, även för svenskar. Or-
ten ligger även i relativt god anslutning 
till Neapels flygplats vilket tillsammans 
med ovanstående faktorer föranleder att 
Sorrento ändock kan accepteras för detta 
arrangemang. 

kommentarer
Ärendet om AACAP:s årliga möte i Ha-
waii visar att man inte kan motivera fi-
nansiering av läkares deltagande på en 
mindre lämplig plats som Hawaii med 
att de behöver detta för att föreläsa på en 
utbildning för svenska läkare.

Eisai överklagade Compliance officers 
beslut om epilepsikongressen i Rhodos 
till NBL, som fastställde CO:s beslut. 
NBL har därmed gett en tydlig signal 
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PÄR TELLNER 
Läkemedelsindustriföreningens 

Compliance Offi cer
par.tellner@lif.se

Syns du där patienterna 
söker kunskap?
Varje månad besöker en halv miljon personer 
Netdoktor.se för att ta del av hälsoupplysning och 
medicinsk information på ett språk som alla kan 
förstå. Informationen skrivs och uppdateras av ett 
70-tal framstående svenska läkare, specialister 
och andra medicinska experter.

På ett 30-tal communities möts patienter och läkare 
i en dialog där målet är en kunnigare patient. 

Om du vill veta hur vi kan hjälpa dig med din 
patientkommunikation, kontakta Peter Wagén på 
peter.wagen@netdoktor.se eller 08-545 158 75.

 

att konferenser på turistdestinationer 
som Rhodos i månadsskiftet juni/juli – 
mitt i turistsäsongen – inte är lämpliga 
för läkemedelsföretag att sponsra eller 
delfinansiera hälso- och sjukvårdsperso-
nals deltagande i.

Ärendet om EUROGIN-konferensen 
i Monaco är ytterligare ett exempel på 
att det inte är acceptabelt att förlägga 
konferenser till exklusiva platser. CO 
har också redan för två år sedan i ärende 
CO006/07 fattat beslut om att inte god-
ta Monaco Grimaldi Forum som plats för 
konferens. Sanofi Pasteur MSD överkla-
gade beslutet om EUROGIN-konferen-
sen i Monaco till NBL, som fastställde 
CO:s beslut. NBL har därmed anslutit 
sig till Compliance officers inställning 
att det inte är acceptabelt att förlägga 
deltagarna till annan plats och transpor-
tera in dem till den olämpliga platsen för 
arrangemanget.

Beslutet om EADV:s vårsymposium i 
Cavtat, Kroatien, illustrerar återigen att 
det inte är acceptabelt att förlägga möten 
på turistdestinationer under säsong. Om 
mötet i stället hade förlagts under tidig 
vår, hade det kunna vara acceptabelt.

Ärendet om ESPRM:s kongress i Ve-
nedig är det andra i år där Compliance 
officer tar ställning till att Lido, Vene-
dig, inte är en lämplig plats för konferen-
ser som sponsras av läkemedelsföretag. 

CO:s tidigare beslut om ERUS’09-
symposiet i Venedig (CO002/09), som 
refererats i Pharma Industry nr 3/09, fick 
till följd att arrangörerna flyttade sym-
posiet till universitetet i Padua. Detta vi-
sar att Compliance officers beslut ibland 
kan påverka arrangörer att flytta arrang-
emang till lämpligare platser.

De båda ärendena om Sorrento visar 
på att det faktiskt kan vara acceptabelt 
att arrangera möten på turistorter, för-
utsatt att man kan visa att de är förlagda 
utanför säsongen.
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Bifall och avslag i TLV

hälsoekonomi

Här följer de beslut om läkemedelssubvention som tagits av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 
under perioden 12 november–15 januari.

Generell subvention
RoActemra från Roche, innehåller 
tocilizumab och är en ny typ av biolo-
giskt läkemedel, en interleukin-6-häm-
mare, som används vid svår aktiv reu-
matoid artrit (RA) hos vuxna patienter. 
Det ska användas av patienter som inte 
fått tillräcklig effekt av eller som inte 
tolererat behandling med icke-biologis-
ka DMARDs (disease-modifying antir-
heumatic drugs) eller TNF-hämmare. 
Det ska användas i kombination med 
metotrexat, men om patienten inte kan 
använda metotrexat kan RoActemra ges 
ensamt. 

Effekten av tocilizumab på lindring 
av tecken och symtom av RA bedöm-
des i fem randomiserade, dubbelblinda 
multicenterstudier på RA-patienter över 
18 år med aktiv RA diagnostiserad en-
ligt kriterierna från ”American College 
of Rheumatology” (ACR) och med minst 
åtta ömma och sex svullna leder vid be-
handlingsstart.

Patienter som behandlades med toci-
lizumab noterade signifikanta förbätt-
ringar av alla individuella komponenter 
av ACR (antal ömma och svullna leder, 
patientens och läkarens globala bedöm-
ning, funktionsindex, smärtvärdering 
och CRP) i jämförelse med patienter som 
fått placebo plus metotrexat eller andra 
DMARDs i alla fem studierna. 

Företaget har gjort en hälsoekono-
misk analys utifrån samhällsperspek-
tiv. I modellen har företaget jämfört de 
sammanvägda effekterna för TNF-α-
hämmarna som första, andra och tredje 
linjens behandling med effektdata för 
RoActemra använt som första linjens 
TNF-α-hämmare. Mot bakgrund av 
den indikation som RoActemra har är 
det en relevant jämförelse. 

I grundscenariot visar modellen att 
RoActemra är dominant jämfört med 
behandling med TNF-α-hämmare. I 

känslighetsanalyser visas att modellen i 
huvudsak är känslig för antaganden om 
ändrad effekt av RoActemra jämfört 
med TNF-α-hämmare. 

Landstingens läkemedelsförmåns-
grupp har i ett yttrande förordat att 
RoActemra ska ingå i läkemedelsför-
månerna . 

TLV gör följande bedömning: 
Sjukdomens svårighetsgrad är hög. 

RoActemra är ett nytt biologiskt läke-
medel med en ny verkningsmekanism. 
Det finns inga jämförande studier mel-
lan RoActemra och andra biologiska lä-
kemedel mot RA, men effekten anses 
vara likvärdig med effekten av TNF-
hämmarna. 

Det begärda priset ger en behandlings-
kostnad som är neutral mot TNF-häm-
marna. Nämnden bifaller därför ansökan.

Vitamin D3 Forte från Renapharma 
0,5 mg/ml innehåller vitamin D3, ko-
lekalciferol. Preparatet förskrivs på li-
cens och används för att förebygga och 
behandla brist på vitamin D. Bland an-
nat kan njursjuka behöva tillskott av D-
vitamin på grund av störd omsättning 
av vitamin D. Doseringen av Vitamin 
D3 Forte Renapharma beror av använd-
ningsområdet. Kostnaden per 1000 IE 
(25 mikrogram) kolekalciferol är cirka 
två kronor. 

Ansökan gäller subvention av ett lä-
kemedel som förskrivs efter licens från 
Läkemedelsverket. Licens beviljas endast 
om en patient inte uppnått tillfredstäl-
lande behandlingsresultat med godkän-
da läkemedel. Detta innebär att antalet 
patienter som kommer att använda läke-
medlet blir begränsat. Därför anser TLV 
att det inte är rimligt att göra mer än 
en översiktlig bedömning. Vid en sådan 
bedömning finner TLV att Vitamin D3 
Forte Renapharma 0,5 mg/ml uppfyller 
kraven i 15 § lagen om läkemedelsför-

måner m.m. Ansökan ska därför bifallas. 

Begränsad subvention
Neupro depotplåster från UCB 
Nordic A/S, innehåller dopaminagonis-
ten rotigotin.  

Företaget har ansökt om att Neupro 
utan begränsning ska ingå i läkemedels-
förmånerna för behandling av Parkinsons 
sjukdom, det vill säga att nuvarande be-
gränsning till de patienter med Parkin-
son som inte kan ta tabletter tas bort. 

Företaget anför att nuvarande be-
gränsning är svårtolkad vilket leder till 
att den tolkas olika av olika förskrivare. 
Som stöd för detta hänvisar företaget 
dels till att försäljningen av Neupro un-
der andra kvartalet år 2008 skiljde sig 
åt mellan olika landsting i Sverige och 
dels till att det i samtal med förskrivare 
framkommit att det kan vara svårt att 
tolka begränsningstexten. 

Företaget har i ansökan bifogat en 
hälsoekonomisk modell där kostnads-
effektiviteten av behandling med Neu-
pro utvärderats vid Parkinsons sjukdom. 
Data till modellen kommer från en så 
kallad mixed treatment comparison 
(MTC). I MTC:n ingår bland annat di-
rekt jämförande studier mellan Neupro 
och pramipexol respektive Neupro och 
ropinirol, men även indirekta jämförel-
ser. Modellen sträcker sig över ett livs-
tidsperspektiv och inkluderar enbart di-
rekta sjukvårdskostnader. 

I modellen är Neupro sämre än pra-
mipexol, men kostar mindre. Besparing-
en per förlorat kvalitetsjusterat levnadsår 
(QALY) är cirka 490 000 kronor när data 
från MTC:n används. Med effekt- och bi-
verkningsdata i tidig fas från MTC:n och 
i avancerad fas från den direkt jämföran-
de studien mot pramipexol blir bespa-
ringen per förlorad QALY cirka 320 000 
kronor. Jämfört med ropinirol är Neupro 
i modellen bättre och billigare. 
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I modellen saknas indirekta kost-
nader, vilket kan antas gynna Neupro 
i jämförelsen med pramipexol. Nämn-
da siffror är därmed troligen överskatt-
ningar. 

TLV gör följande bedömning: 
I den hälsoekonomiska modellen le-

der data från de direkt jämförande stu-
dierna genomgående till sämre resultat 
för Neupro än data från indirekta jäm-
förelser. I jämförelsen med pramipexol 
bedömer TLV att 490 000 kronor per 
förlorad QALY är ett optimistiskt utfall 
för Neupro. 

Inte heller med de prissänkning-
ar företaget angett i ansökan är Neu-
pro ett kostnadseffektivt behandlings-
alternativ till pramipexol för patienter 
som kan ta tabletter. Därmed kvarstår 
bedömningen att Neupro kan vara ett 
kostnadseffektivt behandlingsalter-
nativ endast för de patienter med Par-
kinsons sjukdom som behöver dopa-
minagonister och som inte kan ta ta-
bletter. Begränsningen kvarstår därför. 
 
Versatis från Grünenthal är ett medi-
cinskt plåster som innehåller den smärt-
lindrande substansen lidokain. Versatis 
har tidigare varit tillgängligt via licens-
förskrivning fram till dess att läkemed-
let godkändes av Läkemedelsverket. Fö-
retaget ansökte till TLV om subvention 
hösten 2008. Ansökan avslogs i maj 
2009. Företaget har nu inkommit med 
en ny ansökan. 

Versatis är avsett för lokal behandling 
av neuropatisk smärta, nervsmärta, som 
uppkommit till följd av bältros, det vill 
säga efter en herpes zooster-infektion. 
Risken för bältros och för nervsmärta till 
följd av bältros ökar med stigande ålder 
och med nedsatt immunförsvar. 

Denna gång har företaget utgått från 
en direkt jämförande studie mellan Ver-
satis och pregabalin, vilket inte gjordes 
senast. Patienter med nervsmärta till 
följd av bältros eller diabetespolyneuro-
pati behandlades med antingen pregaba-
lin eller Versatis under fyra veckors tid. 
Drygt 300 patienter studerades varav 
cirka en tredjedel hade nervsmärta till 
följd av bältros. 

Studien var designad för att visa lik-
värdig, inte bättre, effekt och den smärt-
lindrande effekten av Versatis framstod 
som likvärdig med den för pregabalin. 
Hos patienter med nervsmärta efter bält-

ros var effekten av Versatis något bättre 
än hos patienter med diabetespolyneuro-
pati. Betydligt fler av de patienter som 
behandlades med pregabalin drabbades 
av biverkningar och avbröt behandlingen 
på grund av detta. Eftersom studien är 
oblindad går det inte att särskilja place-
boeffekten av plåstret från själva effekten 
av lidokainbehandlingen. 

I aktuell ansökan baseras företagets 
hälsoekonomiska analys huvudsakligen 
på kliniska data från ovanstående jäm-
förande studie mellan Versatis och pre-
gabalin. Vad som driver resultatet i den 
hälsoekonomiska modellen, givet vä-
sentligen likvärdig effekt, är liksom vid 
det förra ansökningstillfället skillnader 
i biverkningar och behandlingsavbrott 
och de kostnader och nyttonivåer det-
ta medför. Landstingens läkemedelsför-
månsgrupp har i ett yttrande till TLV 
förordat att Versatis ska ingå i läkeme-
delsförmånerna. 

TLV gör följande bedömning: 
Den smärtlindrande effekten av Ver-

satis framstår som väsentligen likvärdig 
med den som uppnås med pregabalin 
men den aktuella studien har vissa be-
gränsningar. Vad som trots osäkerheter 
i beslutsunderlaget, främst vad gäller 
Versatis smärtlindrande effekt, talar för 
ett bifall är att behovsgraden för patien-
terna är hög. Dels medför tillståndet, 
nervsmärta efter bältros, ett stort och i 
vissa fall långvarigt lidande, dels uppnår 
inte alla patienter adekvat smärtlindring 
med något av de behandlingsalternativ 
som finns tillgängliga. 

Att Läkemedelsverket rekommen-
derar lidokainplåster, och gjorde så re-
dan före godkännandet av Versatis, ta-
lar också för att det finns ett behov av 
behandlingen. Eftersom det rör sig om 
en lokal behandling är biverkningspro-
filen bättre än för alternativa systemiska 
behandlingar, vilket kan vara värdefullt 
för vissa patienter. 

Sammantaget är det därför rimligt 
att bevilja Versatis subvention som ett 
andrahandspreparat. Vid nervsmärta 
efter bältros är det av vikt med snabb 
smärtlindring för att minska risken för 
kronisk smärta. Ju snabbare smärtlind-
ring desto större chans till läkning. Det-
ta talar emot att man ska behöva pröva 
flera behandlingsalternativ före Versatis. 
Det kan därför anses motiverat att pröva 
ett av de förstahandsalternativ, amitrip-

tylin och gabapentin, som finns men inte 
flera eftersom risken då är att det tar för 
lång tid att uppnå smärtlindring. 

TLV finner således att förutsätt-
ningarna för att Versatis ska ingå i lä-
kemedelsförmånerna, med angivna 
begränsningar och villkor, är upp-
fyllda. Ansökan ska således bifallas. 
 
Glucobay, Avandia, Actos, Janu-
via, Galvis, Novonorm, Byetta, 
Avandamet, Competact, Janu-
met, Eucreas, Lantus, Levemir, 
Glibenklamid Recip ingår med be-
gränsning i högkostnadsskyddet från och 
med den 1 mars 2010. TLV har i över-
synen av diabetesområdet visat att det 
finns andra produkter som är billigare 
och ger bättre effekt. Med bakgrund av 
ovanstående beslutar TLV att produk-
terna inte längre ska vara subventione-
rade och ingå i högkostnadsskyddet som 
ett förstahandsalternativ för behandling 
av typ 2-diabetes. De kan däremot vara 
ett alternativ när andra läkemedel inte 
har gett önskat effekt eller när de inte 
är lämpliga.

Avslag
Kuvan från Merck Serono, används för 
att behandla hyperfenylalaninemi (HPA, 
höga nivåer av fenylalanin i blodet) hos 
patienter med den genetiska störningen 
fenylketonuri (PKU) eller tetrahydrobi-
opterinbrist (BH4-brist). Patienter med 
dessa störningar kan inte omvandla ami-
nosyran fenylalanin, som finns i protei-
ner i dieten, till tyrosin (en annan ami-
nosyra). Detta leder till en höjning av 
fenylalaninnivåerna i blodet, vilket kan 
leda till problem med hjärnan och nerv-
systemet. 

I Sverige föds cirka fem barn med fe-
nylketonuri per år. Sedan år 1965, när 
nyfödda barn började undersökas och 
behandlas, har drygt 200 barn med fe-
nylketonuri upptäckts. I dag finns det 
enligt företaget cirka 275 patienter i Sve-
rige med PKU eller brist på BH4. Sjuk-
domen är ärftlig. 

Barn med fenylketonuri (fenylalanin-
hydroxylasbrist) är symtomfria vid föd-
seln. Om sjukdomen inte behandlas visar 
sig symtomen under första levnadsåret, 
när centrala nervsystemet tagit skada av 
enzymbristen. Barnen får en fortskri-
dande utvecklingsstörning och svåra 
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kramper. Enligt Socialstyrelsens kun-
skapsdatabas om ovanliga diagnoser kan 
skadorna förebyggas genom tidigt insatt 
dietbehandling som gör det möjligt för 
barnet att utvecklas normalt. 

Företaget har skickat in en hälsoeko-
nomisk analys där Kuvan som tillägg till 
diet jämförs med enbart diet. Patienter-
na i modellen har initialt dåligt kontrol-
lerade fenylalaninvärden, och stämmer 
därmed överens med patienterna i studie 
PKU-003. 

Genom att behandla med Kuvan får 
en del av patienterna mindre risk att 
utveckla tillstånd såsom ADHD, de-
mens och begåvningsstörningar. En an-
nan vinst med behandlingen är att vissa 
patienter inte behöver följa dieten lika 
strikt. Dieten är dyr och besvärlig att 
följa. Enligt företagets hälsoekonomiska 
modell blir kostnaden per vunnet kva-
litetsjusterat levnadsår (QALY) mellan 
1,3 och 1,8 miljoner kronor beroende på 

vilka antaganden som görs om hur be-
svärlig dieten är att följa. 

I en känslighetsanalys som TLV be-
gärt in framgår att kostnaden per vun-
nen QALY är cirka 300 000 respektive 
150 000 kronor lägre än för hela pa-
tientgruppen om behandlingen avbryts 
vid 16 respektive 18 års ålder. En annan 
analys visar att kostnaden per vunnen 
QALY är strax under 800 000 kronor för 
de patienter som helt kan avsluta diet-
behandlingen. 

Företaget har även skickat in en ana-
lys som rör patienter med BH4-brist som 
inte blir hjälpta av diet. För dessa patien-
ter understiger kostnaden per QALY tro-
ligen 350 000 kronor. 

TLV gör följande bedömning: 
Företagets hälsoekonomiska analyser 

visar att kostnaden per QALY är mellan 
1,3 och 1,8 miljoner kronor vid behand-
ling inom läkemedlets indikation. Osä-
kerheten i företagets analyser är mycket 

stor, även för att gälla ett särläkemedel. 
Det saknas data som visar vilka effekter 
dåligt kontrollerade fenylalaninnivåer 
ger på lång sikt, framförallt för vuxna 
patienter. Det råder även stor osäkerhet 
angående livskvalitetsskattningar för 
dessa patienter. 

Angelägenhetsgraden för de tillstånd 
som kan uppstå vid dåligt kontrollera-
de fenylalaninvärden är visserligen hög, 
men trots detta bedömer TLV att kost-
naden per QALY är för hög för att til-
läggsbehandling med Kuvan ska anses 
vara kostnadseffektiv i jämförelse med 
dietbehandling för hela patientgrup-
pen. 

TLV bedömer att kostnaden per vun-
nen QALY för att behandla patienterna 
med Kuvan till 16 respektive 18 års ålder 
är för hög för att Kuvan ska anses vara 
kostnadseffektivt som tillägg till diet-
behandling. 

Kuvan kan också användas av patien-
ter med BH4-brist, där diet inte har ef-
fekt. Dessa få patienter har tidigare fått 
ett licensläkemedel. För patienter där 
inga alternativ finns tillgängliga och 
Kuvan framstår som ett kostnadseffek-
tivt behandlingsalternativ har landsting-
en möjlighet att tillgodose behandlings-
behovet inom ramen för det avtal om 
ersättning för läkemedelsförmåner som 
träffats mellan staten och landstingen. 
Landstingen har i yttrande framfört att 
de vill hantera Kuvan på detta sätt. An-
sökan om subvention avslås.

Avaglim, Daonil, Starlix är alla dia-
betesmediciner. Från och med den 1 mars 
2010 ingår de inte längre i högkostnads-
skyddet. Produkterna har granskats av 
TLV i genomgången av läkemedel mot 
diabetes. Översynen har visat att det 
finns andra produkter som är billigare 
och ger bättre effekt. Mot bakgrund av 
ovanstående beslutar TLV att produkter-
na inte längre ska vara subventionerade 
och ingå i högkostnadsskyddet.

Niclas ahlberg
chefredaktör 

hälsoekonomi

Nya ärenden

Produkt/beredning  Behandlingsområde   Företag

 

RoActemra    Reumatoid Artrit    Roche

Vitamin D3 Forte    D-vitaminbrist    Renapharma

Generell subvention

Begränsad subvention

Neupro    Parkinsons Sjukdom   UCB Pharma

Versatis    Neuropaisk smärta   Grünenthal

Glucobay    Diabetes     Bayer

Avandia    Diabetes     GSK

Actos     Diabetes     Takeda

Januvia    Diabetes     MSD

Galvus    Diabetes     Novartis

Novonorm    Diabetes     Novo Nordisk

Byetta    Diabetes     Lilly

Avandamet    Diabetes     GSK

Competact    Diabetes     Takeda

Janumet    Diabetes     MSD

Eucreas    Diabetes     Novartis

Lantus    Diabetes     Sanofi-aventis

Levemir    Diabetes     Novo Nordisk

Glibenklamid   Diabetes     Recip

Avslag

Kuvan     Hyperfenylalaninemi, PKU    Merck Serono

Avaglim    Diabetes

Daonil    Diabetes

Starlix    Diabetes



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



84   pharma industry nr 1 –10

I senaste numret av PI refererades ett 
NBL-fall angående tillämpningen 
av de nya reglerna i artikel 38 i LER 

om gåvor och donationer. I slutet av no-
vember kom ett nytt avgörande (NBL 
861/09) som ytterligare belyser denna 
regel, nu också med avseende på läke-
medelsprover.

Janssen-Cilag erbjöd en hudklinik 
att kostnadsfritt påbörja behandling 
av patienter med injektionsläkemedlet 
Stelara. Läkemedelsverket anmälde er-
bjudandet till NBL och hävdade att det 
bland annat stred mot bestämmelserna 
att läkemedelsprover inte får användas 
för behandling samt att de inte får ut-
göra ett incitament att rekommendera 
och förskriva ett visst läkemedel.

NBL konstaterade att syftet med lä-
kemedelsprover är att mottagarna skall 
bli förtrogna med nya produkter. Pro-
verna får inte användas vid behandling 
av människa eller djur. Eftersom Jans-
sen-Cilags avsikt med det aktuella par-
tiet av Stelara hade varit att läkemed-
let skulle användas för behandling av 
människa var enligt NBL reglerna om 
läkemedelsprover över huvud taget inte 
tillämpliga. 

NBL uttalade att ett läkemedelsföre-
tag ensamt bestämmer priset på sina lä-
kemedel. Om företaget så vill kan man 
även skänka bort dem, men i sådana fall 
blir reglerna i artikel 38 om gåvor och 
donationer tillämpliga. Donationer och 
naturaförmåner till bland annat insti-
tutioner som tillhandahåller hälso- och 
sjukvård är tillåtna under förutsättning 
dels att syftet är att stödja hälso- och 
sjukvården, dels att företaget för ett re-
gister över det man ger. Dessutom skall 
donationen eller naturaförmånen inte 
utgöra ett incitament att rekommende-
ra, förskriva, köpa, tillhandahålla eller 
administrera specifika läkemedel. 

NBL noterade att Janssen-Cilag i det 
aktuella fallet kostnadsfritt skänkt Ste-
lara endast för en del av behandlingen. 
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anmälningärenden

Gratisutdelning av läkemedel till vården, en ej rättvisande prisjämförelse samt patientintyg citerade 
från Twitter finns bland månadens ärenden från NBL och IGM.

För att slutföra behandlingen var klini-
ken alltså tvungen att själv bekosta vad 
som krävdes utöver den kvantitet injek-
tioner som företaget skänkt. Eftersom 
endast en begränsad del av behandlingen 
således tillhandahölls gratis ansåg NBL 
att ett incitament att förskriva och köpa 
ytterligare kvantiteter av läkemedlet fö-
relåg. Av det skälet stred erbjudandet 
mot artikel 38 i LER. 

Av NBLs motivering för fällningen 
kan man dra den intressanta och kan-
ske lite överraskande slutsatsen att det 
är acceptabelt att till vården skänka lä-
kemedel förutsatt att detta sker på så-

dant sätt att de patienter som avses bli 
behandlade också blir färdigbehandlade 
och inte behöver ytterligare kvantiteter 
av läkemedlet i fråga.

NBLs ärende 866/09 belyser väl eta-
blerad praxis att prisjämförelser normalt 
skall byggas på normaldoser enligt FASS 
men att det ibland kan vara svårt att väl-
ja den mest relevanta förpackningsstor-
leken för jämförelsen. 

I en annons för GSKs nässpray Ava-
mys förekom en prisjämförelse med 
Schering Ploughs Nasonex. I annonsen 

angavs att behandlingskostnaden för 
Avamys var ”minst 22 % lägre per dag 
jämfört med Nasonex vid behandling av 
allergisk rinit (90 dagars behandling)”. 
Avamys finns tillgängligt i en så kal-
lad singelförpackning om 120 spray-
doser, Nasonex i en singelförpackning 
om 140 doser. Varje sådan förpackning 
räcker för drygt 30 dagars behandling. 
Nasonex finns emellertid också i en stör-
re förpackning om 3x140 doser som ger 
ett lägre pris per dos än singelförpack-
ningen. 

Annonsen anmäldes till IGM av en 
läkare som bland annat ansåg att det var 
fel att utgå från priset för singelförpack-
ningarna för respektive läkemedel. IGM 
uttalade att besvärens duration vid aller-
gisk rinit varierar mellan olika patienter 
och att många patienter (ca 70 %) inte 
behöver behandlas mer än två månader. 
Enligt IGM var det därför rimligt att 
vid denna indikation, med tidsbegränsad 
och ibland förhållandevis kort behand-
lingstid, jämföra priset för singelförpack-
ningarna. IGM fann således inte skäl till 
någon kritik mot prisjämförelsen. Beslu-
tet överklagades av anmälaren.

NBL noterade att GSK i annonsen 
valt att jämföra kostnaderna vid 90 da-
gars behandling. Läsarens utgångspunkt 
torde därför enligt NBL ha varit att jäm-
förelsen byggde på priset för de förpack-
ningar för respektive läkemedel som var 
bäst lämpade för behandling i 90 da-
gar; för Nasonex är det enligt NBL tre-
packen. Vid 90 dagars behandling skulle 
det därför ha legat närmast till hands 
att jämföra kostnaden för tre singelför-
packningar Avamys med kostnaden för 
en trepack Nasonex. Genom att GSK 
bara jämfört kostnaden för singelför-
packningarna kom prisskillnaderna en-
ligt NBL att framstå som större än de 
verkligen var vid den angivna behand-
lingstiden. 

Nya fall från NBL och IGM

NBL konstaterade 
att syftet med läke-
medelsprover är att 
mottagarna skall bli 
förtrogna med nya 
produkter. Proverna 
får inte användas vid 
behandling av män-
niska eller djur.
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NBL ändrade alltså IGMs beslut och 
fann att prisjämförelsen var otydlig och 
stred mot artikel 12.

Enligt LER skall det i läkemedels-
reklam finnas en viss balans mellan ett 
läkemedels positiva och negativa egen-
skaper. Detta innebär inte att man all-
tid måste nämna biverkningar eller olika 
behandlingsbegränsningar i sin informa-
tion, men beroende på omständigheterna 
i det enskilda fallet kan vissa sådana be-
gränsningar behöva tas med. Detta bely-
ses av IGMs ärende W1156/09.

En annons för aknemedlet Duac gel 
från Leo Pharma Nordic hade rubriken 
”Med kombinationen av bensoylperoxid 
och klindamycin sågs ingen ökning av 
antalet klindamycinresistent P.acnes”. 
Som stöd för detta gavs ett referat av 
en 16 veckor lång studie ett stort och 
dominerande utrymme i annonsen. I en 
faktaruta angavs indikationerna och viss 
information om varningar och försiktig-
hetsmått. Dock saknades uppgift om att 
det under rubriken ”Dosering” i läke-
medlets produktresumé anges att konti-
nuerlig behandling inte bör omfatta mer 
än tre månader, en begränsning som i 
produktresumén motiveras med avsak-
naden av långtidsstudier avseende even-
tuell resistensutveckling. Med hänsyn 
till annonsens huvudbudskap att man i 
en 16 veckors studie inte sett någon re-
sistensutveckling ansåg IGM att avsak-
naden av uppgifter om begränsningen 
till tre månaders kontinuerlig behand-
ling stred mot LER.

I en annons med rubriken ”Patien-
ter tycker olika om Champix” återgav 
Pfizer ett antal citat från mikroblog-
gen Twitter, där patienter framfört sina 
åsikter om behandling med Champix. 
Sjukvårdspersonal, som annonsen vände 
sig till, uppmanades därefter att höra av 
sig till Pfizer med sina åsikter om be-
handlingen. I initiativärende W1162/09 
fann IGM att annonsen stred mot arti-
kel 8, där det bland annat sägs att intyg 
av enskilda patienter inte får användas 
som dokumentation samt att fallbeskriv-
ningar skall utformas som typfall och 
vara fria från subjektiva värderingar från 
patientens sida. 

I detta fall handlade det om en annons 
i fackpress, och utgången i ärendet be-

kräftar den praxis som gäller i fråga om 
användning av patientintyg. Med anled-
ning av en artikel på annan plats i detta 
nummer av PI rörande användningen av 
sociala media kan det tilläggas att för 
det fall att blogginläggen hade lämnats 
på en webbsida som tillhandahölls av 
Pfizer hade sannolikt redan webbsidan 
i sig stridit mot LER.

Ärendet W1163/09 bekräftar NBLs 
praxis att ett läkemedelsföretag är 
ansvarigt för överträdelser av LER även 
om felet görs av anlitade konsulter. I ett 
höstnummer av Scandinavian Journal 
of Rheumatology fanns i en annons för 
Schering Ploughs läkemedel Remicade  
ett påstående som tidigare fällts av IGM. 
Annonsinförandet gjordes av reklamby-

rån trots att denna via mail fått instruk-
tioner från Schering Plough om att an-
vända en ny annons. IGM konstaterade 
att enligt artikel 27 i LER ligger det 
yttersta ansvaret för läkemedelsinforma-
tionen på företaget även om exempelvis 
en annonsbyrå tar på sig ansvaret för ett 
felaktigt annonsinförande. Vad Schering 
Plough angett som orsak till det felak-
tiga annonsinförandet fritog således inte 
företaget från ansvar.  

  

MÅRTEN BRINK
Skribent

Brilex AB

Besök www.apoteksmarknad.se/svar för att se vad Charlotta 
och Bengt-Ivar mer har att säga om apoteksomregleringen!
 
Båda talar om framgångsrika strategier på en förändrad marknad 
under årets branschmöte i mars.
 
För information om övriga talare och den kompletta agendan,
kontakta Linnea Nilsson på linnea.nilsson@iqpc.se eller 08-545 29 752.

Apoteksomregleringen
– försäljning och marknadsföring för att nå ut till 
konsumenten i nya kanaler och butiksmiljöer

Branschmöte 23 - 24 mars 2010, Electrum konferens, Stockholm

www.apoteksmarknad.se

Vad förväntar du dig av den 
omreglerade apoteksmarknaden?
”Jag förväntar mig en ny marknadsdynamik och att nya 
strukturer kommer sättas.” 
Charlotta Svarfvar, marknadschef, KD Pharma

”De områden som förändras mycket, rent praktiskt, är 
distribution och prissättning.” 
Bengt-Ivar Fransson, affärschef apotek och distribution, Sanovi-Aventis

I samarbete med:
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Så var ett nytt år till ända. Här summeras år 
2009 i siffror. Vi tackar Margita Jacobson, IMS 
Health Sweden AB, för att hon levererat statis-
tiken till oss.  

Redaktionen 

Inte en krusning på terapiområdesdammen. 
Listan ligger intakt från senaste rapporteringen.
Vi kan konstatera att läkemedelsmarknaden 
trots den allmänt svaga konjunkturen i världen 
ändå ökade med 2,4 procent totalt. Det är för-
visso en försämring från 2008 då försäljnings-
ökningen jämfört med 2007 var 5,1 procent. 
Vi hoppas att det blir ett rejält drag under 
galoscherna 2010. Lycka Till!

Det är en ganska lugn bild på företagstopplis-
tan. Orifarm tar ett kliv upp på listan och pas-
serar Johnson & Johnson. Abbott har en fort-
satt hög tillväxttakt och tar ett kliv förbi MSD. 

Branschstatistik 
december 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   2 227  2 126  4,8  7,4
2 2 2 Astrazeneca  1 722  1 426  20,8  5,7
3 7 3 GlaxoSmithKlein 1 656  1 466  12,9  5,5
4 3 4 Novar�s  1 526  1 417  7,7  5,1
5 4 5 Schering-Plough 1 278  1 280  -0,2  4,3
6 8 6 Roche   1 229  1 131  8,7  4,1
7 5 7 Wyeth   1 151  1 182  -2,6  3,8
8 9 9 Orifarm  1 082  1 043  3,7  3,6
9 6 8 Johnson & Johnson 1 081  1 151  -6,1  3,6
10 10 10 Sanofi-aven�s  960  983  -2,4  3,2
11 11 11 Meda   913  901  1,4  3,0
12 13 12 Novo Nordisk  875  811  8,0  2,9
13 14 13 Baxter Medical 825  786  5,0  2,7
14 15 15 Abbo�   815  680  19,9  2,7
15 12 14 MSD   813  847  -4,0  2,7
16 18 16 Boehringer Ing. 677  608  11,4  2,3
17 17 17 Lilly   652  596  9,4  2,2
18 19 18 Bayer Schering  537  541  -0,8  1,8
19 21 19 Biophausia  508  567  -10,4  1,7
20 23 20 Merck-Serono  497  502  -1,0  1,7

Totala  försäljningen inkl. vet.   21 024  20 042  2,4  100,0     
            (70,0)*
* Siffran i parentes är de 20 största företagens andel av totala läkemdelsförsäljningen.

  

 

Koncernstopplista december 2009 (MAT)

 

 
 

 

 

 

 

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. 5 775  5 349  8,0 
2 2 1 N Centrala nervsystemet 4 929  5 084  -3,1
3 4 7 J Infek�onssjukdomar  2 947  2 774  6,2
4 3 3 A Matsmältning/Ämnesoms. 2 840  2 835  0,2
5 6 5 B Blod och blodbildande org. 2 683  2 601  3,2
6 5 4 C Hjärta och kretslopp  2 603  2 686  -3,1
7 7 6 R Andningsorganen  2 501  2 303  8,6
8 8 8 G Urin och könsorgan etc. 1 390  1 416  -1,9
9 9 9 M Rörelseapparaten  941  1 020  -7,7
10 10 10 H Hormoner exkl. könshorm. 766  740  3,5
11 11 12 V+P Övrigt    713  695  2,5
12 12 11 D Hud    680  651  4,5
13 13 13 S Ögon och öron  656  605  8,4
     
Totalt humanläkemedel     29 423  28 759  2,3
Veterinärläkemedel      576  542  6,2
Läkemedelsmarknaden totalt     29 999  29 301  2,4

Terapiområdeslista december 2009 (MAT)

 

Rank  Rank  Rank  Rank  Rank  Rank  Rank  Rank  Rank     Pr   Pr   Produkt  odukt  odukt   M M Mio SEK  io SEK  io SEK  Mio SEK  Mio SEK  Mio SEK  +-%  +-%  +-%  % % % avavav
2009 2008  Senas2009 2008  Senas2009 2008  Senast t t  + pa + pa + parararallell. llell. llell. AIP 2009 AIP 2009 AIP 2009 AIP 2008 AIP 2008 AIP 2008 2009/2008 2009/2008 2009/2008 total 2009total 2009total 2009

1 1 1 1 1 1 1 1 1 EnbrEnbrEnbrel el el 735 735 735 676 676 676 8,8 8,8 8,8 2,2,2,555
2 2 2 2 2 2 2 2 2 SySySymbicort mbicort mbicort 578 578 578 486 486 486 19,1 19,1 19,1 1,1,1,999
3 3 3 4 4 4 3 3 3 HumiHumiHumirarara 542 542 542 417 417 417 30,1 30,1 30,1 1,8 1,8 1,8 
4 4 4 3 3 3 444 ReReRemicade micade micade 486 486 486 450 450 450 8,0 8,0 8,0 1,6 1,6 1,6 
5 5 5 8 8 8 6 6 6 AtAtAtacand acand acand 350 350 350 350 350 350 0,0 0,0 0,0 1,1,1,222
6 6 6 4 4 4 7 7 7 CoCoCozzzaar aar aar 341 341 341 335 335 335 1,8 1,8 1,8 1,1,1,111
6 6 6 5 5 5 5 5 5 Lipitor Lipitor Lipitor 344 344 344 355 355 355 -3,1 -3,1 -3,1 1,1,1,111
8 8 8 6 6 6 8 8 8 ZyZyZyprprprexexexa a a 317 317 317 309 309 309 2,7 2,7 2,7 1,1,1,111
9 9 9 11 11 11 9 9 9 HeHeHercrcrcep�n ep�n ep�n 282 282 282 252 252 252 11,7 11,7 11,7 0,0,0,999
10 10 10 12 12 12 10 10 10 NeNeNexium xium xium 255 255 255 240 240 240 6,1 6,1 6,1 0,0,0,888
11 11 11 15 15 15 11 11 11 Alvedon Alvedon Alvedon 246 246 246 227 227 227 8,5 8,5 8,5 0,0,0,888
12 12 12 13 13 13 12 12 12 SerSerSere�de e�de e�de 236 236 236 224 224 224 5,2 5,2 5,2 0,0,0,888
13 13 13 22 22 22 13 13 13 MabtherMabtherMabthera a a 228 228 228 206 206 206 10,7 10,7 10,7 0,0,0,888
14 14 14 19 19 19 14 14 14 AdvAdvAdvate ate ate 223 223 223 217 217 217 2,8 2,8 2,8 0,0,0,777
15 15 15 39 39 39 17 17 17 LLLyrica yrica yrica Lyrica LLLyrica Lyrica Lyrica LLLyrica L 222 222 222 182 182 182 22,3 22,3 22,3 0,0,0,777
16 16 16 14 14 14 18 18 18 Pulmicort Pulmicort Pulmicort 220 220 220 212 212 212 3,6 3,6 3,6 0,0,0,777
17 17 17 21 21 21 15 15 15 Lantus Lantus Lantus 216 216 216 206 206 206 4,7 4,7 4,7 0,0,0,777
18 18 18 23 23 23 NY NY NY SpirivSpirivSpiriva a a 205 205 205 180 180 180 13,9 13,9 13,9 0,0,0,777
19 19 19 25 25 25 19 19 19 Kiovig Kiovig Kiovig 205 205 205 182 182 182 12,5 12,5 12,5 0,7 0,7 0,7 
20 20 20 23 23 23 20 20 20 Glivec Glivec Glivec 203 203 203 187 187 187 8,5 8,5 8,5 0,0,0,777

ToToTotatatala läla läla läkekekemedelsmarknaden inkl vemedelsmarknaden inkl vemedelsmarknaden inkl vettt 29 999 29 999 29 999 29 301 29 301 29 301 2,4 2,4 2,4 100,100,100,000
( 6439 ( 6439 ( 6439  5891  5891  5891 21,0)21,0)21,0)***

Produktnamnsgrupp är en sammanslagning av produkProduktnamnsgrupp är en sammanslagning av produkProduktnamnsgrupp är en sammanslagning av produkteteter som innehåller samma produktnamn t er som innehåller samma produktnamn t er som innehåller samma produktnamn t ex är x är x är r som innehåller samma produktnamn t ex är r som innehåller samma produktnamn t er som innehåller samma produktnamn t er som innehåller samma produktnamn t ex är r som innehåller samma produktnamn t ex är r som innehåller samma produktnamn t ex är r som innehåller samma produktnamn t er som innehåller samma produktnamn t er som innehåller samma produktnamn t ex är r som innehåller samma produktnamn t e SySySymbicort mbicort mbicort 
summan av Ssumman av Ssumman av Symbicort turbuhalerymbicort turbuhalerymbicort turbuhaler, S f, S f, S fymbicort turbuhaler, S fymbicort turbuhalerymbicort turbuhalerymbicort turbuhaler, S fymbicort turbuhaler, S fymbicort turbuhaler, S fymbicort turbuhalerymbicort turbuhalerymbicort turbuhaler, S fymbicort turbuhaler ortortort, S fort, S f, S f, S fort, S fort, S fort, S f, S f, S fort, S f e turb och S mite turb  e turb och S mite turb  e turb och S mite turb  
* siffrorna i paren* siffrorna i paren* siffrorna i parentetetes är de 20 ss är de 20 ss är de 20 stötötörsrsrstatata produk produk produkterterternas nas nas föföförsäljning och andel av trsäljning och andel av trsäljning och andel av totototalenalenalen...

PrPrProduk�opplisoduk�opplisoduk�opplista deta deta december 2009 (Mcember 2009 (Mcember 2009 (MATATAT)))

Cozaar har studsat upp igen  efter att ha varit 
på nedgång en tid och passerade Lipitor. Spi-
riva dök upp som ny kombatant på listan. Med 
en tillväxttakt på 13 procent kan vi nog räkna 
med att den snart passerar Lantus som dess-
utom till viss del blev av med subventionen av 
TLV. 



Det är den här loggan du ska leta efter när du söker en ny  
leverantör som förstår sig på din bransch. Du hittar den såklart på  

www.pharma-industry.se



Produktspecialist med säljansvar

Något om jobbet
Ditt ansvar blir att planera och genomföra sälj- och marknadsföringsaktivi-
teter mot en exklusiv grupp av neurologer på sjukhus i nära samarbete med 
ett team av kompetenta kollegor. Du skapar och etablerar kontakter både 
genom dagliga kundbesök och vid nationella och internationella mässor och 
symposier. Dessutom blir du medansvarig i arrangemang och deltagande i våra 
egna symposier och samarbetsprojekt. Egna initiativ till andra kundaktiviteter 
kommer att vara en del av din egen personliga utveckling. 

Bakom dig har du ett stabilt, forskningsintensivt och lönsamt internationellt 
företag med eliten av forskare och vetenskapsmän, som garanterar att du kan 
möta läkare och deras patienter med det bästa som marknaden kan erbjuda.

Ditt arbetsområde ligger runt Mälardalen inklusive Stockholm, Örebro och 
Gävle. Du rapporterar direkt till säljchefen och bor lämpligtvis någonstans 
inom det området.

Något om dig
Du ska först och främst tycka om att sälja. Enkelt och utan krumbukter. Du har 
stor drivkraft, arbetar hårt och motiveras av att uppnå dina resultat och helst 
lite till. Du har alltid fokus på kunden och du vet att olika människor kräver 
olika uppmärksamhet. Du har en hög grad av självständighet, men värdesätter 
också att arbeta i team. Du kanske inte har så stor erfarenhet av precis vårt 
område, men du är läraktig och villig att investera din tid hos oss de kom-
mande åren. 

Du har en akademisk utbildning inom naturvetenskap eller ekonomi och ett 
par års framgångsrik erfarenhet av försäljning och marknadsföring från  
läkemedelsbranschen och du har LIF-examen. 

Något om oss
Hos oss är vi som medarbetare stora brickor i ett mindre men tätt samman-
svetsat och fantastiskt team där arbetsglädjen kommer främst. Det betyder 
bl.a. att alla är lika viktiga och alla har möjlighet att sätta stora personliga 
avtryck på vår framgång. 

Vi investerar både mycket tid och pengar i våra medarbetare. Dessutom har du 
en stor grad av frihet under ansvar. 

Vårt kontor ligger i Upplands Väsby utanför Stockholm.

Något för dig?
Om vi har fångat ditt intresse och du passar in på beskrivningen, skicka en väl 
motiverad ansökan om ditt intresse för anställningen och ditt CV märkt ”ABM 
Sverige” till hrnordic@biogenidec.com. Om du har frågor är du välkommen att 
kontakta Ingrid Mårtensson, vår National Sales Manager på 08-594 113 60.  
Du är också välkommen att titta in på www.biogenidec.com eller  
www.biogenidec.se

Transforming Discovery Into Care
Hos Biogen Idec är du med och ökar livskvaliteten för tusentals människor med 
multipel skleros över hela världen. Som internationell pionjär inom bioteknolo-
gisk forskning och världsledande inom MS skapar Biogen Idec nya behandlings-
möjligheter för människor – nu och i framtiden. 
                                                                          

                                                                           www.biogenidec.se

Biogen Idec is one of the leading and fastest growing biotechnology companies in the world. In 2008 we 
delivered total revenues of $ 4 billion – made possible by about 4.500 highly skilled employees. Scientific 
excellence that achieves new standards of care drives our work. A dedication backed up by more than 
30% of revenues invested in R&D. We are currently growing into other areas such as oncology. 

www.tns-sifo.se

Fokus ligger på att aktivt besöka kunder och att förse 
dem med rådgivning och bästa möjliga beslutsunderlag 
för att hjälpa till att fatta relevanta strategiska beslut. 

Genom våra marknadsundersökningar och konsultativa 
insatser kan TNS SIFO Navigare stödja alla faser av  mark-
nadsförings- och försäljningsarbetet, från att generera 
idéer till att bedöma potentialen inför en lansering samt att 
följa upp resultatet av lanseringen. Vi arbetar såväl med 
kvalitativa som kvantitativa undersökningar. 

Arbetsuppgifter

•	 På	ett	självständigt	sätt	driva	och	utveckla	affärer	med	
nya och befintliga kunder inom läkemedel, medicin-
teknik och andra hälso- och sjukvårdsrelaterade verk-
samheter

•	 Kartlägga	behov	ute	hos	kunderna	och	på	ett	kreativt	
sätt skräddarsy lösningar anpassade till olika behov

•	 Tillsammans	med	 vårt	 interna	 team	 ansvara	 för	 de-
sign, genomförande och presentation av undersök-
ningar samt ge våra kunder bästa möjliga rådgivning 
hur de kan utveckla sina affärer

•	 Aktivt	besöka	kunder	och	ha	en	kontinuerlig	kontakt	
med såväl befintliga som potentiella kunder 

Erfarenhet

•	 Vi	 ser	 att	 du	 har	minst	 3-5	 års	 erfarenhet	 av	 arbete	
inom läkemedelsindustrin och gärna har arbetat som 
produktchef, försäljningschef, marknadschef eller som 
market research manager

TNS SIFO är Sveriges ledande marknadsundersök-
ningsföretag. Under våren 2009 slogs TNS Gal-
lups och SIFO Research Internationals verksamhet 
samman under ett varumärke – TNS SIFO. 

Navigare är den medicinska enheten i TNS SIFO.  
Den nya organisationen omfattar ca 260 medar-
betare och omsättningen ligger på ca 400 MSEK 
årligen. 

TNS SIFO ingår in den globala koncernen TNS som 
har kontor i över 80 länder och har ca 15 000 med-
arbetare. Företaget ingår i Kantar Group, som i sin 
tur är en del av kommunikationskoncernen WPP. 

TNS SIFO hjälper företag och organisationer med 
marknadsundersökningar kring bl.a. konsumen-
ter, kunder, varumärken, kommunikation och 
innovation. Utöver detta tillhandahåller TNS SIFO 
insikter gällande medarbetar-, organisations- och 
ledarskapsutvecklingsfrågor. Opinionsmätningar 
och intervjuverksamheten utförs under varumär-
ket SIFO.

•	 Du	har	en	analytisk	strategisk	förmåga	och	känner	dig	
komfortabel med att presentera idéer och lösningar 
men vågar också ifrågasätta och vara ett konstruktivt 
bollplank för våra kunder

•	 Du	är	van	vid	att	driva	affärer	och	har	ett	 intresse	av	
försäljning av konsulttjänster

•	 Din	engelska	är	flytande	i	tal	och	skrift	

Egenskaper

•	 Du	 tycker	om	att	 aktivt	uppsöka	kunder	och	känner	
dig väl hemma i sälj-/konsultsituationen

•	 Du	har	lätt	för	att	skapa	nya	kontakter	och	vårda	be-
fintliga relationer, såväl på extern som intern nivå

•	 Som	person	är	du	mycket	självgående	och	inte	rädd	
för att sätta upp egna strukturer i ditt arbete 

•	 Du	bör	 vara	en	god	presentatör	och	 framförallt	 vara	
lyhörd för kundernas behov 

•	 Du	tycker	om	att	arbeta	i	team

•	 Placeringsort:	Stockholm

Ansökan

Har du frågor angående tjänsten, vänligen kontakta Eva 
Pokkinen	 Forster,	 0709-13	 63	 57,	 eller	 Karin	 Hedelin	 
Lundén,	0708-59	41	99.	

Välkommen med din ansökan snarast i form av person-
ligt brev och meritförteckning till karin@navigare.se eller 
evapk@navigare.se.	 Märk	 din	 ansökan	 ”Konsult	 Stock-
holm TNS SIFO Navigare”.

Säljdriven Senior Account Director  
till TNS SIFO Navigare
Vi expanderar i Stockholm och söker nu en driven Senior Account Director  
till TNS SIFO Navigare – den medicinska enheten av TNS SIFO



LEO Nordic-Benelux is a newly established region within LEO Pharma 
and consists of Sweden, Denmark, Finland, Norway, The Netherlands, 
Belgium and Luxemburg. The turnover is around 140 M€  and the 
total number of employees are 205.

To the regional offi ce in Malmö we are looking for three highly 
qualifi ed and motivated colleagues. We offer you exciting positions 
in one of the world’s largest pharmaceutical companies within 
Coagulation and Dermatology. Residence is preferred to be in the 
Malmö-Copenhagen area. 

Regional Market Access Manager, 
LEO Nordic-Benelux

We seek a Head of Market Access in Nordic & Benelux with a strong 
focus on health economics, pricing and reimbursement to join our 
new Nordic-Benelux Regional offi ce. The regional Market Access 
Manager position is a newly created position and offers a unique 
opportunity to manage Market Access in a range of countries with 
traditionally challenging reimbursement agencies.

Job description
As our Head of Regional Market Access you will get the opportunity 
to build up a new position as regional Market Access Manager 
supporting the Nordic-Benelux countries. You will get the opportunity 
to manage, but at the same time have hands on reimbursement and 
formulary inclusion strategies in a number of important markets.

Field of responsibility
• Develop Market Access Plans; Identify main stakeholders 
 and defi ne ambition levels for Price & Reimbursement
• Prepare pricing and reimbursement applications for our   
 products together with Corporate Market Access or consultants
• Manage contacts to health economics consultants
• Motivate and educate key staff including colleagues from sales,  
 marketing and medical department
• Be a member of the international Pricing & Health Economy  
 Advisory Team (PHEAT)
• Provide country specifi c inputs to clinical development   
 programmes

Required education and skill set
The ideal candidate possesses the following qualifi cations:
• Experience and understanding of health economic evaluation
• Good knowledge about the pharmaceutical pricing &   
 reimbursement hurdles in the Nordic-Benelux region
• Preferably experience from reimbursement issues within 
 the pharmaceutical industry
• We think you have pharmaceutical, medical or economic   
 education
• Good communication skills

If you want to know more about the position, please feel free to 
contact: Tore Wäborg, Regional Vice President LEO Nordic-Benelux, 
phone +46 40 35 22 18. You may also contact our consultant Jörgen 
Telg, phone +46 40 24 05 55.

Sales Manager, Coagulation/Nephrology, 
Denmark and Sweden

We seek a Sales Manager with proven sales track record in the 
pharmaceutical industry, preferably in the hospital sales segment. 
The Sales Manager will lead and coach a very experienced team of 
KAMs of which fi ve is situated in Sweden and two in Denmark. You 
will sales develop the market together with the team and the Product 
Managers and report to the Sales Director of LEO Pharma Nordic. 
 
Job description
The Sales Manager will continue to develop the Danish and Swedish 
markets and contribute with input to LEO Nordic sales strategies within 
the area, e.g. sales force effectiveness and all areas of sales expansion. 
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Field of responsibility
• Responsible for reaching the sales budget for the Teams/Country
• Responsible for sales costs for the Teams/Country
• Responsible for coaching the KAMs
• Responsible for educating the Teams/Country and the individual 
 KAMs in skills needed to fulfi l the sales goals
• Responsible for implementing sales activities listed in the Local  
 Sales Plan/Territory Plan/Market Plan for each Country
• Responsible for coordinating KAM participation in local, national 
 and international congress- and symposia activities
• Responsible for coordinating educational activities for the KAMs

Required education and skill set
• MS degree in life science and/or marketing/commercial background
• Preferably local sales management experience combined with fi eld  
 and sales experience from the pharma industry
• Experience in written and spoken English
• Microsoft Offi ce, Lotus Notes and CRM system experience
• Good communication skills

To obtain further information about the position, please feel 
free to contact: Lars F. Werner, Sales Director, LEO Pharma Nordic, 
phone +45 70 22 49 11. You may also contact our consultant 
Jörgen Telg, phone +46 40 24 05 55.

Product Manager, Dermatology, 
Denmark and Sweden

We seek a Product Manager who will work in close collaboration with 
our two present Product Managers and the Sales Managers for both 
Denmark and Sweden. 

Job description
The Product Manager will work with various marketing activities in the 
Danish and Swedish markets and contribute to our ongoing positive 
development.

Field of responsibility
The Product Manager will continue to develop the Danish and Swedish 
markets and among other main responsibilities are: 
• Development of marketing plans 
• Forecasts and budgets 
• Development of promotion materials
• Contact with advertising- and PR agencies 
• Contact with key customers in the therapy area 
• Responsibility for our participation in national and international  
 meetings 
• Co-visits with our sales representatives

Required education and skill set
• A professional experience in marketing/sales within 
 the pharmaceutical industry
• Suitable educational background is pharmacy, science 
 or economics
• Documented sales success 
• Good language skills 
• Good skills in MS Offi ce 
• Results oriented, initiative and a structured approach 
• The ability to easy create contacts and relationships 
• The ability to see possibilities instead of problems

To obtain further information about the position please contact 
Per Åkerström, Marketing Director, phone +46 40 35 22 05. You may 
also contact our consultant Jörgen Telg, phone +46 40 24 05 55.

If you fi nd the above mentioned attractive, please send your 
application marked with the respective position to LEO Pharma Nordic, 
Monica Nilsson, Box 404, SE-201 24 Malmö or by mail to 
monica.nilsson@leo-pharma.com. Closing date for applications is 
on 1 March, 2010.

LEO Pharma expands 
in the Nordic-Benelux 
Region



Vikariat Regulatory Safety Manager

Avdelningen Medical Department har 25 anställda. Inom Medical 
ingår gruppen Regulatory Affairs som består av 6 personer. Gruppen 
ansvarar för Regulatory Affairs, Medical Information, Pharmacovigi-
lance och Quality Assurance. Till gruppen söker vi nu en vikarierande 
Regulatory Safety Manager.

Arbetsbeskrivning:
Arbetet omfattar i huvudsak insamling och hantering av inkomna 
biverkningsrapporter och reklamationer. Man ska även kunna 
dokumentera nya processer (Standard Operating Procedures) och 
kunna utbilda på dessa. Arbetet innebär även att vara back-up för vår 
Medical Information Scientist, som svarar på både interna och externa 
frågor om våra produkter. Tjänsten innebär mycket databasarbete och 
kontakt med kollegor internt samt externa kunder inklusive myndig-
heter. Viktiga egenskaper för att lyckas som Regulatory Safety Mana-
ger är noggrannhet, förmågan att vara välorganiserad samt viljan att 
ta ansvar. Då vårt koncernspråket är engelska krävs goda kunskaper i 
språket såväl i tal som skrift. Du gillar att arbeta i lag, är drivande och 
har inte svårt att arbeta gentemot stora som små grupper.
 
Vi förutsätter att du
•  Har flerårig erfarenhet av arbete inom läkemedelsområdet, gärna 
    inom farmakovigilans
•  Har en högskole/universitetsexamen i naturvetenskapliga ämnen

•  Har stor vana att arbeta i Word, Powerpoint, Excel och Lotus Notes
•  Har mycket goda kunskaper i engelska och svenska
•  Har positiv attityd och servicekänsla
•  Är snabblärd och självgående
•  Är strukturerad och flexibel
•  Har analytisk förmåga och förståelse
 
Framgångsfaktorer
Du behöver ha ett flexibelt arbetssätt och ta ansvar för att i grupp 
kunna driva verksamheten framåt inom sina respektive områden. Du 
behöver ha integritet och vara noggrann och  ha lätt för att samarbe-
ta. Förmåga att lätt ta till sig ny information och att presentera detta 
på ett tydligt sätt värderas också högt.

Intresserad?
Skicka din elektroniska ansökan i form av CV och personligt brev till 
johanna.hakansson@abbott.com 
 
Har du frågor så ring vår Regulatory Safety Manager Ingrid Bonander 
på tel. 08-546 567 66 eller Malin Lindgren på tel. 08-546 569 22

Sista ansökningsdag: 15 februari 2010
Tillträdesdag: 1 maj 2010 (Graviditetsvikariat: ca 1 år)

Läkemedelsföretaget Abbott Scandinavia AB, med ca 70 000 anställda i världen, utvecklar 
och marknadsför läkemedel och hälsorelaterade produkter. Bolaget grundades år 1888, 
det har idag sitt huvudkontor i Chicago USA och ett kundsegment i mer än 130 länder  
världen över. Kontoret i Stockholm är beläget i Frösunda/Solna och har 170  anställda 
inom områdena sälj, ekonomi, marknad, HR, kundtjänst/administration och medicin.

Förnamn:  
Efternamn:  
Företag: 
Befattning:   
E-post: 
Mobilnummer: 

Nu finns det ytterligare en anledning att platsannonsera på  

www.pharmaindustry.se 
 

Alla annonser som är med i tidningen eller på webbplatsen skickas också ut via nyhetsbrevet.

Anmäl dig till PI:s nyhetsbrev med lediga tjänster. 
 
Vi skickar sedan ett år tillbaka ett veckovis mail med de platsannonser som lagts ut under veckan.  
Vi har nu 1019 personer i industrin som prenumeranter. Om du vill hålla kolla på lediga tjänster i läkemedelsindustrin går du in på  
www.pharma-industry.se och tittar i vänster spalten. Där tecknar du dig för nyhetsbrevet.  
Alternativt skickar du ett mail med namn befattning och företag till redaktionen@pharma-industry.se så ordnar vi det åt dig.
 
Håll dig uppdaterad!



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

läkemedel och hälsa. Och det fi nns en anledning till 

det. Vi har nämligen ett passionerat förhållningssätt till 

läkemedelsreklam som driver oss framåt. Vår samlade 

erfarenhet säger oss att det är just det där extra steget 

som gör skillnaden. Får saker att hända. Attityder att 

vända och produkter att sälja. Oavsett om du vill ta 

din kommunikation till en ny strategisk nivå eller lyssna 

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

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

in på nightingale.se

NIGHTINGALE, SANKT ERIKSGATAN 117, 113 43 STOCKHOLM



N
U

M
M

E
R

 1
/

2
0

1
0

        P
H

A
R

M
A

 IN
D

U
S

T
R

Y
 –

 T
id

n
in

g
e

n
 fö

r s
v

e
n

s
k

 lä
k

e
m

e
d

e
ls

in
d

u
s

tri 
 

 
 

 
 

 

 

nummer 1/2010  årgång 13

Packat och klart 
på Abbott 

SFE Europe 2010
8th ANNUAL

EUROPE’S MUST ATTEND PHARMA EVENT

3 Day Conference  //  27-29 April
Hotel Rey Juan Carlos  //  Barcelona

Researched and 
organised by 

Insights from 15 of the top 20 pharma – with strong VP-level presence 

SAVE
500
Register before 
February 26th

The new selling environment: 
How can change work for you? 

Benchmark Your Strategies 
Against Our Expert Speakers

Plus many more – Go to 
www.eyeforpharma.com/sales 

for the full programme 
and speaker line up

Jane Griffi ths
International Vice President 
Johnson & Johnson

Eric Rambeaux
Vice President
Solvay 

Veronique Toully
Vice President
UCB

Tyrone Edwards
Senior Vice President
Merck & Co (ret)

Charlotte Sibley
Senior Vice President
Shire

Gonzalo Rodríguez
Head of Sales 
Novartis

Our keynote 
track puts you 
directly in touch 
with plans from 
VP and C-level 
executives. 
Starts here.

Don’t leave it 
to HR: Make 
sure the talent 
stays with you. 
Achieve the 
right balance 
of out-sourced 
and in-house 
training

How are your 
Accounts? 
Increase the 
understanding 
of your customer 
with KAM and 
an ‘infl uence 
network’ in our 
KAM track.

Navigate 
organisational 
change with a 
proven change 
management, 
CSOs and market 
access. Head 
for the Business 
Excellence track.

Are you a 
Gadget freak? 
Maybe not, but 
you will still 
need to have 
a grasp of the 
new technology 
which supports 
your goals. 
Come to our 
Sales Tools 
track.

Now is a good 
time to look 
outside the box. 
Our Exhibiton 
puts you in touch 
with plenty of 
extra resources 
and expert 
minds available 
to you right now 

A ‘must’ for the sales force 
effectiveness community
Frank Zarifi an, SFE Manager, SFE 2009 attendee

pi

Patientmakt och framtida        
hälsointeraktion

Lämpliga och olämpliga platser 
enligt CO

Sociala medier och lagen




