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

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

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

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

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

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

NY STYRKA. NY FÖRMÅGA.

Två CRM-företag har gått samman.
Ny styrka. Ny förmåga.
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Massor av erfarenhet.
Massor av nyfikenhet.

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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Gå med i PI-Pharma Industry på Linkedin!
 

Vi fortsätter vår strävan att vara moderna och finnas med på den socia-
la webben. Vi finns sedan tidigare på Facebook men har nu också star-
tat en grupp som heter PI-Pharma Industry på Linkedin. Syftet är att driva 
diskussioner i olika frågor och att snabbt kunna få en känsla för vad bran-
schen tycker i olika frågor. Möjlighet att snabbt kunna göra en temperatur-
mätning i branschen. Det förutsätter dock att ni är aktiva och gillar att göra 
era åsikter hörda.    

Det känns som att Linkedin är mer rätt kanal för denna typ av diskussio-
ner än Facebook. Möjligheterna till givande, interaktiva diskussioner torde 
vara bättre då det är lite mer slutet. Det är inte en öppen grupp utan vi kon-
trollerar att medlemmarna arbetar på läkemedelsföretag för att det inte skall 
förknippas med kommersiella intressen att synas hos oss. Vi hoppas ni letar 
upp oss och går med.

 I detta nummer av Pi tittar vi in hemma hos Orexo. Ett spännande före-
tag med mycket driv. Du kan också läsa en spännande artikel som ställer 
en del på ända när det gäller synen på hur man skall arbeta med sitt varu-
märke. Essensen är den att det ibland kan vara bättre att koppla varumär-
ket till en person, känsla eller miljö där kunderna inte är vana att se varu-
märket, just för att det sticker ut och får kunden att stanna till och fundera 
på hur det hänger ihop.  

Vi har också en artikel som baseras på rapporten Pharma 2020. Om ni 
inte läst delrapporterna tidigare så får ni en bra sammanfattning av inne-
hållet här.

I skrivande stund är det en vecka kvar till 
påsken, men när ni får tidningen i handen 
har ni redan klarat av firandet av denna 
härliga vårhelg. Ja, det är en härlig tid. 
Det är nu i årstidsväxlingen mellan vin-
ter och vår som man verkligen njuter 
och får bekräftat att Sverige är värl-
dens bästa ställe att bo på. 

Ha en riktigt härlig vår!
 

le
da

re

Niclas Ahlberg
chefredaktör Pharma Industry
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Ny kommunikationschef på TLV
Martin Forsberg är ny kommunikationschef på 
TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. 
Martin kommer att leda och utveckla TLV:s kom-
munikationsarbete tillsammans med personalen på 
den nyinrättade kommunikationsavdelningen. Mar-
tin Forsberg kommer närmast från en tjänst som 
samordnare på TLV där han bland annat arbetade 
med myndighetssamverkan, kontakter med patient- 
och pensionärsorganisationer och kontakter med 
landstingen i samband med genomgångar av läke-
medelssortimentet.

      

      

notiser och pressklipp

Ny vd på Oncolog 
Medical 
Göran Beijer har utsetts 
till vd för LinkMeds port-
följbolag Oncolog Med-
ical. Tidigare vd och 
grundare av bolaget, 
Hans Dahlin, övergår 
till en ny roll som ansva-

rig för affärsutvecklingen i bolaget. Göran 
Beijer har en bred erfarenhet från ledande 
befattningar på både medicintekniska bolag 
och läkemedelsbolag.

– Vi är glada att vi har kunnat knyta till oss 
en person med den kompetens som Göran 
Beijer representerar och som vi tror kommer 
att vara till stor nytta när Oncolog nu tar ett 
stort och viktigt steg i sin utveckling med 
att bygga upp en professionell marknadsin-
riktad organisation, säger Ingemar Lagerlöf, 
vd LinkMed. 

Vårdföretaget 
Humana värvar 
kommunikations-
direktör
Helena Pharmanson, 
närmast från Pfizer, till-
träder som ny mark-
nads- och kommunika-
tionsdirektör för vårdfö-

retaget Humana. Hon har en lång och bred 
karriär inom läkemedelssektorn, som bland 
annat produkt- och försäljningschef och 
senast som direktör för avdelningen primär-
vård på Pfizer. Helena kommer bland annat 
att få ansvar för att vidareutveckla Humanas 
varumärke och satsningen på att uppmärk-
samma tillgänglighetsfrågor i samhället.  

Nya på Otsuka Pharma Scandinavia 
Anna Juhlin är ny quality manager på det japan-
ska bolaget Otsuka Pharma Scandinavia. Hennes 
huvudsakliga uppdrag är att arbeta med Otsuka 
Pharmas kvalitetssystem och vidareutveckla detta 
för att passa företagets växande behov. Hon kom-
mer närmast från Sanofi-Aventis där hon arbetade 
som quality manager och dessförinnan som regu-
latory affairs officer och manager inom den medi-
cinska avdelningen. 

Tobias Helgesson tillträder som finance och 
administrative director på Otsuka Pharma Scandi-
navia. Han sitter i den nordiska ledningsgruppen 
och har ett övergripande ansvar för finans- och 
breda administrativa frågor inom en rad områden 
i bolaget. Tobias Helgesson kommer närmast från 
Sanofi-Aventis där han var del av finansavdelningen 
och arbetade som senior business controller.  

Pontus Billstam tillträder tjänsten som affärs-
områdeschef läkemedel. Han sitter i den nordiska 
ledningsgruppen och har ansvaret för marknadsfö-
ring och försäljning av Otsukas läkemedel på den 
nordiska  marknaden. Pontus Billstam kommer från 
Sanofi-Aventis där han arbetat i tio år. Den senas-
te tjänsten han hade var affärsområdeschef Hjär-
ta-Kärl.

Ny vd på SentoClone
Rune Bremberg har tillträtt som vd i bioteknik-
bolaget SentoClone AB. Han är sedan en tid 
tillbaka medlem i SentoClones styrelse. Han 
har mer än 25 års erfarenhet från global läke-
medelsindustri, bland annat på Rhone-Poulenc 
Rorer och Pfizer. Senast kommer han från en 
position som group vice president hos Wyeth 
Pharmaceuticals. 

SentoClone har genomgått en stark utveck-
ling. I dag har mer än hundra patienter behand-
lats med SentoClones metod, bland annat har 
pilotstudier genomförts för tjocktarmscancer. 
Nu är bolaget inne i en ny fas. Under hösten 
2009 startade en randomiserad klinisk pröv-
ning på spridd malignt melanom. Målsättning-
en är att kommersialisera den patenterade 
behandlingsmetoden internationellt.

Det finns 
fortfarande 
platser kvar 

till vår 
Grundkurs i 

Hälsoekonomi 
4 – 6 maj!

www.pharma-industry.se

   



Alla nya utmaningar 
är gamla för oss.

Lyckligtvis har vi lärt oss en del under alla våra år i branschen. 

Vi har sett konsekvenserna av förändringsprocesser, konjunktur-

svängningar och managementfilosofier. Det gör att vi idag kan 

göra jobbet lättare för dig på flera bra sätt. Många anlitar oss till 

exempel för att stärka sin säljorganisation – ibland med en säljare, 

ibland med en hel säljstyrka. Det kan du också göra.

Dra nytta av vår kunskap. Ring vår vd Göran Olsson nästa gång du 

behöver förstärkning. Det lönar sig. Du når honom på 08-614 34 00.

www.pharmexx.se
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ccomom
 kunskap är trygghet NÅ RÄTT KUND VID RÄTT TILLFÄLLE

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

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

Ny rekryteringskonsult på Peak-
Search i södra/västra Sverige.
Christer Tignell är civilekonom och har 
varit verksam i läkemedelsindustrin och 
den medicintekniska branschen i många år. 
Han har stor erfarenhet från olika chefsbe-
fattningar, från såväl svenska som interna-
tionella organisationer, och han har jobbat 
med försäljning och marknadsföring både 
på den svenska marknaden och i interna-
tionell miljö. Hans fokus har varit att bygga, 
leda och utveckla kompetenta och effektiva 
försäljnings- och marknadsorganisationer. 
Christer Tignell är även utbildad coach och 
har jobbat med professionell coachning av 
chefer och medarbetare. 

Bonnier blir delägare i Netdoktor.se
Mediekoncernen Bonnier går in som delä-
gare i Netdoktor.se via investeringsbolaget 
B Media Invest. Övriga ägare kvarstår och 
fortsätter att leda verksamheten med fokus 
på expansion. Bonnier blir minoritetsägare. 

– Det är mycket glädjande att Bonnier 
går in som delägare i Netdoktor.se. Det ger 
oss både starkare ekonomiska förutsätt-
ningar och tillgång till koncernens nätverk av 
medier. Nu får vi ännu bättre förutsättning-
ar att stärka och vidareutveckla vår position, 
säger Ann-Charlotte Beckman, vd på Net-
doktor.se, tillika en av delägarna. 
(Källa: Netdoktor)

PharmaRelations utser vice vd
PharmaRelations utser Åsa Rune till vice vd. I 
tillägg till sin befattning som rekryteringskon-
sult intar hon nu rollen som vice vd. Hon har 
arbetat som rekryteringskonsult på Pharma-
Relations sedan september 2008. Hon kom 
då närmast från Pfizer där hon arbetade som 
regional försäljningschef. Åsa är civilekonom 
med examen från Lunds universitet. 

– Som vice vd kommer jag att ha samma 
huvudsakliga ansvarsområden som tidigare, 
men den nya rollen innebär framför allt att jag 
tar ett större ansvar i relationer med kunder 
och andra externa samarbetspartner, säger 
Åsa Rune. 

Kvinna återigen vd för Nordens 
ledande hälsobyrå
Petrea Södergren tar över vd-rollen på Heart 
reklambyrå . Hon ersätter Jonas Södergren, 
som kommer att fortsätta som projektledare/
planner i kombination med utökat styrelsear-
bete. Jonas Södergren har varit vd sedan år 
2000, då han efterträdde Ewamay Johans-
son som gav företaget sin hälsoinriktning 
i början av 90�talet. Petrea Södergren har 
haft flera positioner inom läkemedelsbrans-
chen och har varit en del av Hearts framgång 
sedan 1999.

Godkännandet av sibutramin dras tillbaka 
EU-kommissionen har beslutat att återkalla godkännandet av läkemedel 
som innehåller sibutramin. Beslutet följer CHMP:s rekommendation från 
januari 2010. CHMP är den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s 
kommitté för humana läkemedel. Beslutet innebär att läkemedel som inne-
håller sibutramin från och med den 11 april inte längre tillhandahålls på 
apotek. 

Läkemedelsverket har tidigare informerat om CHMP:s rekommendation 
att tills vidare dra tillbaka läkemedel som innehåller sibutramin från mark-
naden. I Sverige säljs läkemedlet under namnen Reductil, Sibutramin Teva 
samt Sibutramin Sandoz. 

Reductil godkändes 2001 i Sverige för behandling av obesa (BMI över 
30) eller överviktiga patienter (BMI 27 –29,9) som har ytterligare riskfak-
torer. (Källa: LMV, 100322)



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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Förslag till förbättrad                      
läkemedelsanvändning
Den 15 mars överlämnade regeringen en 
proposition om ökad kvalitet vid läkemedels-
förskrivning till riksdagen. Felaktig läkeme-
delsbehandling är en av de vanligaste anled-
ningarna till att patienter skadas i vården. 
Det är därför av största vikt att skapa bättre 
förutsättningar för en säkrare läkemedels-
förskrivning. I propositionen presenteras 
därför en rad förslag för förbättrad läkeme-
delsanvändning.

• Läkemedelsverket får till uppgift att bedri-
va utrednings- och utvecklingsverksamhet 
för att förbättra läkemedelsanvändningen 
samt att verka för samordning och samver-
kan mellan de aktörer som är verksamma 
på området. 

• Det bildas ett centrum för bättre läkeme-
delsanvändning på Läkemedelsverket. Den 
utrednings- och utvecklingsverksamhet som 
i dag bedrivs vid Stab FoU vid Apoteket AB 
kommer att föras över till en särskild funk-
tion inom verket. 

• Det inrättas ett råd med uppgift att bistå 
Läkemedelsverket i dess nya uppdrag avse-
ende läkemedelsanvändningen. I rådet kom-
mer representanter för flera av de aktörer 
som bör samverka i frågorna vara represen-
terade. 

• Patientens säkerhet stärks om den som 
skriver ut läkemedlet, till exempel patientens 
husläkare, vid eventuella oklarheter enkelt 
vet vem den ska kontakta för att få informa-
tion om tidigare förskrivningar. Därför ska 
Läkemedelsförteckningen i framtiden få 
innehålla uppgifter om förskrivarens namn, 
yrke, specialitet och arbetsplats. 

• Den statistik inom läkemedelsområdet som 
Apotekens Service AB lämnar ut till lands-
tingen ska förbättras. Syftet är att på ett 
bättre sätt kunna följa upp att de riktlinjer 
och rekommendationer som finns inom läke-
medelsområdet. (Källa: Regeringen)

Nu köps det piller på nätet
42 procent av svenskarna har redan köpt receptfria läkemedel någon 
annanstans än på det traditionella apoteket. Inköpen görs i livsmedels-
butiker, bensinstationer och på nätet, och mest populärt är värktabletter. 
Detta enligt Familjeapoteket.se som har undersökt svenska folkets attity-
der till apoteksavregleringen och läkemedelsförsäljning via internet.

Undersökningen genomfördes i februari 2010 i samarbete med Net-
doktor.se. 807 svenskar delade med sig av sina åsikter kring den nya 
apoteksmarknaden. Enligt svenskarna är de två främsta fördelarna med 
apoteksavregleringen att det finns fler handelsställen (80 procent) och 
att det har blivit bättre öppettider (62 procent).

Svenskarnas 5-i-topp: läkemedel på Familjeapoteket.se (sedan star-
ten den 1 november 2009): 

1. Värktabletter – 50 procent
2. Nässpray – 21 procent
3. Nikotintabletter – 15 procent
4. Intim – 3 procent
5. Halsont – 3 procent

Apoteket AB etablerar ny grossistfunktion
Apoteket AB bygger en egen grossistfunktion som i framtiden ska säkra 
försörjningen av varor till såväl Apoteket AB som möjliga andra kunder. 
Apoteket har valt att bygga en egen grossistfunktion och har tecknat 
ett så kallat intentionsavtal (letter-of-intent) med den apoteksoberoende 
aktören Schenker Logistics AB för att sköta lagerhanteringen. Apotekets 
nya grossistfunktion ska i första hand fokusera på sortimentet inom egen-
vård, men kan i förlängningen komma att omfatta även andra sortiment.

– Samarbetet med Tamro och KD har fungerat mycket bra under mono-
poltiden och vi fortsätter att samverka när det gäller övriga delar av sorti-
mentet, säger Tore Löwstedt. På en omreglerad apoteksmarknad är det 
naturligt att parter ser över sina varuförsörjningslösningar, och Apotekets 
avtal med Tamro för distribution av handelsvaror går ut vid halvårsskiftet. 
Schenker kommer att distribuera varorna från sin anläggning i Arlanda-
stad norr om Stockholm och den nya lösningen planeras att vara i drift 
1 juli 2010.

Fredrik Lindgren ny vd på Karo Bio AB 
Karo Bios styrelse låter meddela att Fredrik 
Lindgren utsetts till ny verkställande direktör 
efter Per Olof Wallström som kommer att lämna 
sin anställning i bolaget.

Fredrik Lindgren har innehaft befattning-
ar inom corporate finance, konsumentläkeme-
del, medicinteknik och bioteknik på fem svens-
ka bolag. Han har bland annat varit vice VD på 
Active Biotech AB 1995-1998 och VD på Biolin 
Scientific AB från 2005 till dags dato. Lindgren 
är jur.kand. från Lunds Universitet 1994.

Ny vd på Biolin Scientific 
Jan Wahlström efterträder Fredrik Lindgren som lämnar Biolin Scienti-
fic för vd-post på Karo Bio. Jan Wahlström är vice VD och operativ chef i 
Biolin Scientific, och har varit anställd i koncernen sedan 2007 som chef 
för dotterbolaget Q-Sense och som försäljningsdirektör. Jan Wahlström 
har många års erfarenhet från vetenskapliga instrument från företag som 
Waters Corp och Skandinaviska Genetech.
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marknadsföring

Inkonsekvent 
kommunikation 
stärker ett etablerat varumärke
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En vanlig uppfattning bland så-
väl marknadsförare som forskare 
inom marknadsföring är att va-

rumärken mår bra av enhetlig och kon-
sekvent kommunikation. Man menar 
bland annat att konsekvent kommuni-
kation skapar igenkänning, och att igen-
känning i sin tur leder till en känsla av 
trygghet, och att människor handlar mer 
när de mår bra och känner sig trygga. 

Den amerikanske varumärkesgurun 
Kevin Keller argumenterar till exempel 
för att konsekvens i varumärkesbyggan-
det är helt avgörande för att kunna få 
människor att utveckla starka och för-
delaktiga associationer till varumärket. 
Akademisk forskning bekräftar att vär-
det i ett varumärke förutsätter att varu-
märket fungerar som en pålitlig tumre-
gel om att produkten håller en viss kva-
litet eller har vissa egenskaper. En rap-
port från kommunikationsbyrånätverket 
DDB visar dessutom att varumärkesäga-
re tycker att konsekvens i varumärkes-
kommunikationen blir allt viktigare.

Otypiskt utformad reklam
Likväl ser vi ibland exempel på att kom-
munikationen inte stämmer överens med 
det konsumenter förknippar med, eller 
förväntar sig av, varumärket. Tidigare i 
år genomförde exempelvis McDonalds 
en kampanj som hette ”Dreaming in 
Mono”, ett drama i fjällmiljö i åtta mi-
nuter långa delar som visas dels på kam-
panjens hemsida, dels i reklamblocken 
på några tevekanaler i Sverige, Norge, 
Danmark och Finland. För den vanliga 
reklamkonsumenten blir utformningen 

av reklamen väldigt otypisk för den re-
klam man brukar se för McDonalds. 

Pepsodent lanserade för något år se-
dan en tandborste (”StyleTech”) som 
designats av det italienska designhuset 
Pininfarina (som kanske mest är känt för 
att designa Ferraribilar), trots att Pepso-
dent knappast brukar förknippas med 
design och exklusivitet. 

Många konsumenter minns förmodli-
gen fortfarande Kalles Kaviars lansering 
av kaviar med banan – liksom Elgigan-
tens användning av Dogge Doggelito 
som affischnamn för ”cykel på köpet”. 
Dogge var då känd för att vara hiphopar-
tist, drogliberal och hade suttit i fängel-
se, vilket knappast kan sägas vara egen-
skaper som passar ihop med varumärket 
Elgiganten. 

En reklamfilm för Mercedes utspelar 
sig i de finska skogarna och ackompanje-
ras av finsk folkmusik (vilket väl får an-
ses bryta mot den gängse bilden av Mer-
cedes som tysk och/eller kontinental). 

Många av de här kampanjerna skul-
le förmodligen betraktas som lyckade 
(Dogge själv säger för övrigt att ”cykel 
på köpet” är hans mest populära och bäst 
ihågkomna låt), men ändå kännetecknas 
exemplen ovan av ett tydligt brott mot 
regeln att vara konsekvent i varumär-
keskommunikationen. Frågan är då om 
konsekvens och enhetlighet verkligen är 
så avgörande för framgång som mark-
nadsförare och forskare ofta tror. Aktuell 
forskning visar också att synen på enhet-
lighet i kommunikationen kan behöva 
omprövas när det handlar om mogna, 
väletablerade varumärken. För nya va-

Väletablerade varumärken riskerar att uppfattas som enahanda 
och förutsägbara. Ny forskning visar att det kan vara effektivt att 
våga utmana det egna varumärket genom att kommunicera ett 
budskap som avviker från det förväntade. Om avsändaren vågar 
kommunicera ett budskap som står i strid med etablerade asso-
ciationer till varumärket leder detta till bättre attityder och större 
intresse, skriver ekonomie doktor Fredrik Törn, Centrum för kon-
sumentmarknadsföring, Handelshögskolan i Stockholm. Det är till 
exempel bättre för varumärket om fotbollsspelaren Henrik Larsson 
gör reklam för iPod, och artisten Håkan Hellström gör reklam för 
Nike, än tvärtom.

       Människan 
har en fantastisk 
förmåga att lösa 
pussel genom att 
bearbeta informa-
tionen och sina 
befintliga minnes-
strukturer.”
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rumärken gäller fortfarande regeln att 
det är nödvändigt att vara konsekvent 
och enhetlig i sin kommunikation – men 
för starka, befintliga varumärken kan det 
alltså vara mer effektivt att kommuni-
cera på ett sätt som är lite inkonsekvent 
snarare än helt enhetligt.

Människor lägger gärna pussel
Psykologisk forskning har sedan 1950-ta-
let studerat vad som händer när männis-
kor utsätts för information som inte rik-
tigt stämmer överens 
med det man förväntar 
sig av avsändaren. Den 
visar att människor, ty-
piskt sett, reagerar mer 
kraftfullt på sådan in-
formation än när in-
formationen är lätt att 
passa in i den befintli-
ga referensramen. Man 
tenderar alltså att upp-
märksamma sådan in-
formation i högre grad 
och dessutom tenderar 
man att försöka få in-
formationen att, på nå-
got sätt, trots allt passa 
ihop med det man re-
dan vet. 

Människan har en fantastisk förmåga 
att lösa pussel genom att bearbeta in-
formationen och sina befintliga minnes-
strukturer, genom att vända och vrida på 
informationen och till och med ibland 
förvränga den för att få den att passa. 

I fallet med Dogge Doggelito kan-
ske man försöker sig på att lösa pusslet 
genom att reflektera kring Dogges bak-
grund från Stockholms södra förorter – 
och att en del av hans produktioner kan-
ske upplevs lite enkla eller billiga – och 
billig är ju ett kännetecken för Elgigan-
ten, en egenskap de också gärna framhä-
ver i sin övriga kommunikation. 

”Billig” kanske blir den gemensam-
ma nämnaren mellan Dogge och Elgi-
ganten – och så är pusslet åtminstone 
delvis löst. 

Ur varumärkesägarens perspektiv är 
den bearbetning av kommunikationen 
och varumärket som då har ägt rum 
mycket omfattande jämfört med konven-
tionell kommunikation. När konsumen-
ten lyckas med att lösa pusslet kommer 
en känsla av tillfredställelse att positivt 
färga attityden till varumärket. Dessut-

om kommer den ökade bearbetningen 
av ett positivt laddat varumärke i sig att 
stärka attityden till varumärket. 

Skulle man mäta kommunikationsef-
fekterna skulle man därför förmodligen 
se att det otypiska valet av affischnamn 
leder till högre uppmärksamhet och at-
tityder till varumärket. Men även om 
dessa effekter alltså är väl kända inom 
psykologisk forskning sedan länge har de 
inte anammats i någon högre utsträck-
ning av forskare inom marknadsföring 
förrän nyligen.

I ett antal studier som marknadsfö-
ringsforskare vid Handelshögskolan i 
Stockholm bedrivit de senaste åren har 
man undersökt konsumenters reaktio-
ner på så kallad varumärkesinkongruent 
kommunikation. Forskarna använder sig 
av begreppet inkongruent kommunika-
tion i stället för inkonsekvent kommu-
nikation eftersom termen inkonsekvent 
redan från början har en tydlig negativ 
laddning. 

Med varumärkesinkongruent kom-
munikation menas i stället att ett kom-

munikativt element (delvis) inte passar 
ihop med de associationer som männis-
kor normalt har med varumärket, men 
det inkongruenta elementet är i sig var-
ken positivt eller negativt. Man har till 
exempel studerat effekter av varumär-
kesinkongruenta annonser, medieval och 
talespersoner för varumärket. 

Fastställt genom studier
I en serie studier av effekter av varu-
märkesinkongruenta annonser har man 
bland annat tittat på annonser för Cloetta 
Kexchoklad. Man tog fram nya reklam-
bilder som antingen var kongruenta med 
varumärket Cloetta Kexchoklad eller in-
kongruenta med varumärket. Genom att 
låta människor först bedöma vilka asso-
ciationer de hade till Cloetta Kexchok-
lad (avspänd, kvalitet, vardaglig, svensk, 
energisk), liksom vilka associationer de 
absolut inte förknippade med varumär-
ket (cool, snobbig, trendig, egensinnig 
och dyr) togs två annonser fram. Den 
kongruenta bilden föreställer ungdomar 

Varumärkeskongruent 
annons för Cloetta 
Kexchoklad

Varumärkesinkongruent 
annons för Cloetta 
Kexchoklad

marknadsföring
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i fjällen, som har roligt, är avspända och 
glada på någon sorts afterski. 

Den inkongruenta bilden föreställer 
visserligen ungdomar, men de är exklu-
sivt, coolt klädda och ger ett lite kyligt 
och distanserat intryck. Studien genom-
fördes som en serie experiment där ett 
hundratal människor fick se den ena 
annonsbilden, och ett hundratal andra 
människor fick se den andra annonsbil-
den. Vem som fick se vilken bild avgjor-
des slumpmässigt. 

Därefter fick människorna svara på 
ett antal frågor. I analysen jämfördes se-
dan eventuella skillnader mellan grup-
perna. Eftersom slumpen avgjorde vil-
ken annons som en enskild person fick 
se är det enkelt att fastslå att om några 
skillnader uppstår mellan grupperna så 
beror det bara på annonsutformningen 
och ingenting annat. 

För att säkerställa att bilderna i sig 
inte skulle ha en positiv eller negativ 

laddning gjordes en experimentell för-
studie där ett fiktivt, okänt chokladva-
rumärke stod som avsändare. Förstudien 
visade att det inte blev några skillnader i 
utvärderingen av de två annonsbilderna 
med ett okänt varumärke. 

I huvudstudien, där Cloetta Kexchok-
lad stod som avsändare, reagerade grup-
perna emellertid mycket olika beroende 
på vilken bild de hade fått se. Det visade 
sig att människor tenderade att utvärde-
ra den inkongruenta annonsen sämre än 
den kongruenta. Man tyckte inte heller 
att den inkongruenta annonsen var lika 
trovärdig. Men det mest intressanta var 
att utvärderingen av varumärket Cloetta 
Kexchoklad blev signifikant bättre när 
människor exponerats för den inkongru-
enta annonsen. 

Studien genomfördes sedan en gång 
till med både en och två exponeringar 
med en veckas mellanrum, och resulta-
ten stod sig. Inkongruent kommunika-

tion förefaller alltså ha en positiv effekt 
på det avsändande varumärket. Den ”då-
liga” annonsen var alltså, lite paradoxalt 
nog, bra reklam!

Reflektion över inkongruens
Vad var det då som hände? Jo, när män-
niskor såg den inkongruenta annonsen 
(modeungdomarna) uppmärksammade 
och bearbetade de annonsen i högre grad 
än de människor som såg den kongru-
enta annonsen (med ungdomarna i fjäl-
len), för att försöka få den att passa ihop 
med varumärket Cloetta. 

Men eftersom annonsen var så otypisk 
för Cloetta var det för många förmod-
ligen inte möjligt att förstå riktigt hur 
annonsen och varumärket hängde ihop. 
Detta smittade av sig på utvärdering-
en av annonsen, som alltså blev mindre 
positiv än för den kongruenta annonsen 
(människor kan ha tänkt för sig själva att 
”det var en konstig och dålig annons, den 
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står inte alls för Cloetta som ju handlar 
om att vara god och glad”). 

Men just denna ökade bearbetning av 
varumärket Cloetta aktiverar vad man 
tycker om varumärket och vilka associa-
tioner som Cloetta står för, vilket i sin 
tur ledde till att utvärderingen av Clo-
etta förbättrades. För de människor som 
fick se den kongruenta annonsen fanns 
det ingen större anledning att bearbeta 
annonsen eller reflektera över varumär-
ket eftersom annonsen stämde så väl med 
befintliga associationer till Cloetta. 

De slutsatser man som varumärkesä-
gare kan dra från studien är dels att 
inkongruent kommunikation kan öka 
uppmärksamheten för reklam och stärka 
varumärkesattityden, men också att en 
utvärdering av ett inkongruent kampanj-
förslag måste värderas omsorgsfullt. Ett 
enkelt förtest av en reklamutformning, i 
till exempel en fokusgrupp, riskerar att 
bli missvisande eftersom en sådan me-
tod framför allt tittar på utvärderingen 
av kampanjens annonser och bilder, men 
saknar möjligheten att se på effekter på 
varumärket och varumärkesattityd.

En annan viktig aspekt i utvecklandet 
av en kampanj- eller kommunikations-
strategi är valet av medium i vilket man 
vill placera sin kommunikation. Med-
ieplaceringen sker delvis med utgångs-
punkt i vilka målgrupper som läser ett 
enskilt medium (så att man når sin mål-
grupp), men eftersom en stor del av med-
ieplaneringen använder sig av väldigt 
breda, demografiska grupper (till exem-
pel ”kvinnor mellan 25 och 45”) kan ib-
land räckvidden bli något suddig.

Därför sker en stor del av medieplane-
ringen också med utgångspunkt i upp-

levd överensstämmelse (kongruens) mel-
lan mediet och varumärket. Detta leder 
till att man typiskt sett finner mycket 
reklam för skönhetsprodukter i en dam-
tidning och bilannonser i en motortid-
ning. 

Tidigare marknadsföringsforskning 
har för övrigt räknat ut att en genom-
snittlig sådan tidning innehåller nästan 
70 annonser och, uppdelat efter olika 
kategorier, att det för varje varumärke 
finns annonser från upp till fem direkt 
konkurrerande varumärken i samma 
nummer. 

Liknande siffror för TV-reklam visar 
att för 41 procent av varumärken, vars 
reklam visas under en timme på bästa 
sändningstid, finns det också reklam för 
minst ett konkurrerande varumärke.

Inkongruent medieplacering
Den möjliga fördelen med en inkongru-
ent medieplacering i form av frånvaro av 

konkurrerande reklam, samt de positiva 
effekterna från den första annonsstudien, 
gjorde att forskargruppen på Handels-
högskolan också ville undersöka om en 
varumärkesinkongruent medieplacering 
skulle kunna förbättra reklameffektivi-
teten. 

Man lät därför placera annonser för va-
rumärkena L’Oréal (skönhetsprodukter) 
och Gore-Tex (utomhuskläder) i tidning-
arna Cosmopolitan och Åka Skidor. Man 
utvecklade en typisk L’Oréal-annons och 
en typisk annons för Gore-Tex och info-
gade dessa i ett kommande nummer av 
antingen Cosmopolitan eller Åka Skidor. 
Experimentet hade alltså fyra olika vari-
anter av medieplaceringen: två kongru-
enta (L’Oreál i Cosmopolitan och Gore-
Tex i Åka Skidor) och två inkongruenta 
(L’Oreál i Åka Skidor och Gore-Tex i 
Cosmopolitan). 

Efter att ha säkerställt att annonser-
na var typiska för respektive varumärke, 
och att medierna var typiska respektive 
otypiska för de respektive varumärkena, 
fick omkring 200 personer uppgiften att 
bläddra igenom ett exemplar av en tid-
ning och därefter svara på ett antal frå-
gor om reklamen i tidningen. 

När svaren sammanställts och grup-
perats efter vilken annons/medie-kombi-
nation man exponerats för, visade det sig 
att det blev stora skillnader i reklamef-
fektivitet mellan grupperna. Om vi för 
enkelhetens skull slår samman de två in-
kongruenta kombinationerna respektive 
de två kongruenta kombinationerna för 
sig så ser vi följande (se tabell):

En annons som ligger i ”fel” medium 
uppmärksammas under längre tid, och 
den är lättare att minnas än om den pla-

Inkongruent medieplacering Kongruent medieplacering

Uppmärksamhet av annonsen 4,37 sekunder 2,35 sekunder

Erinran av annonsen 64 procent 27 procent

Igenkänning av annonsen 88 procent 68 procent

Attityd till annonsen 4,38 3,57

Trovärdighet i annonsen 4,09 3,54

Attityd till varumärket 5,09 4,76

Köpintention till varumärket 4,11 3,35

En inkongruent medieplacering gör annonsen mer uppmärksammas, lättare ihågkommen och lättare igenkänd. 
En förutsättning är att varumärket är väletablerat.

      
Forskarna visar 
att varumärkesä-
gare inte behöver 
vara så rädda för 
att kommunicera 
en bild som delvis 
står i strid med 
den befintliga bil-
den av varumär-
ket.”

marknadsföring
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ceras i ”rätt” medium. Vi ser också att 
attityden till annonsen faktiskt är hö-
gre med ett inkongruent medieval. Det 
förefaller alltså som om det går att för-
stå varför L’Oréal annonserar i Åka Ski-
dor (”man vill se snygg ut även när man 
sportar eller går på afterski”) vilket smit-
tar av sig på attityden till annonsen. 

Gynnsam placering
Förmågan att lösa pusslet och den öka-
de bearbetningen av varumärket resul-
terade också i förbättrad utvärdering av 
varumärket. Mer intressant är kanske 
påverkan på associationerna till respek-
tive varumärke: De starkaste associatio-
nerna till Gore-Tex (jordnära, tuff, är-
lig, intelligent, tillförlitlig) respektive 
L’Oréal (gladlynt, charmerande, fram-
gångsrik, fantasifull, modern) stärktes 
nämligen med den inkongruenta med-
ieplaceringen. 

Precis som i fallet med Cloetta-an-
nonserna resulterade den inkongruenta 
kommunikationen i att mottagarna re-
flekterade över vad varumärket står för 
när man försöker lösa pusslet med hur 
Gore-Tex hänger ihop med Cosmopoli-
tan – och därmed förstärker man dessa 
associationer till varumärket.

En uppföljande kontrollstudie bekräf-
tade att resultaten i huvudstudien inte 
berodde på frånvaron av annonser i sam-
ma produktkategorier eller påverkan av 
redaktionellt material utan kunde härle-
das till just avvikelsen i tematik mellan 
det avsändande varumärket och mediet 
i vilket annonsen var placerad. 

De praktiska implikationerna av stu-
dien är bland andra att varumärkesäga-
re och medieplanerare inte behöver vara 
så rädda för att placera annonser även i 
medier som inte, vid första anblick, ver-
kar stämma överens med varumärket. 
Tvärtom skulle en sådan placering kun-
na vara direkt gynnsam för annonsens 
effektivitet. 

Dels minskar man risken för att ens 
närmaste konkurrenter också närvarar i 
mediet, dels ökar kundens bearbetning 
av annonsen när annonsen ligger i ett 
otypiskt medium. Självklart måste man 
också ta hänsyn till mediets räckvidd i 
målgruppen. Men givet att räckvidden 
är tillfredsställande förefaller det som om 
en inkongruent medieplacering av en an-
nons leder till större reklameffektivitet. 

Även en inkongruent kändis är bättre
Ett tredje, och sista exempel, rör effekten 
av inkongruenta kändisar som talesper-
soner eller affischnamn för varumärket 
(på engelska kallas sådana för ”celebrity 
endorsers”). Forskarna ville se om varu-
märkesinkongruenta affischnamn skul-
le vara mer effektiva än kongruenta af-
fischnamn. 

I en förstudie valdes två starka varu-
märken som sinsemellan var relativt oli-
ka – Nike och iPod – samt två kändisar 
på så sätt att den ena kändisen skulle 
vara kongruent med Nike, men inkong-
ruent med iPod och den andra inkong-
ruent med Nike men kongruent med 
iPod. Dessa kändisar blev fotbollsspela-
ren Henrik Larsson respektive artisten 
Håkan Hellström. Sedan togs en annons 
fram som berättade att varumärket in-

lett ett samarbete med kändisen och att 
han är varumärkets nya affischnamn. 

Forskarna genomförde ett experiment 
med fyra varianter, där två var kongru-
enta affischnamn (Henrik Larsson för 
Nike och Håkan Hellström för iPod) 
och två var inkongruenta affischnamn 
(Henrik Larsson för iPod och Håkan 
Hellström för Nike). Analysen av skill-
naderna mellan grupperna visade att 
uppmärksamheten blev större, att attity-
den till varumärket förbättrades, att in-
tresset för varumärket stärktes, samt att 
benägenheten att prata om samarbetet 
med andra ökade med ett inkongruent 
affischnamn jämfört med ett kongruent 
affischnamn. 

Studien gjordes också på två något 
svagare varumärken, i samma produkt-
kategorier som Nike och iPod, nämligen 
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Läs mer
Vill du läsa mer om den typen av experi-
ment som gjorts i studierna rekommen-
deras utöver studierna, som listas nedan, 
den nyutkomna boken “Experiment med 
människor” av Magnus Söderlund (Liber 
Ekonomi 2010). 

Dahlén, M., Lange, F., Sjödin, H, & Törn, F 
(2005) “Effects of Ad-Brand Incongruency” 
Journal of Current Issues and Research in 
Advertising, 27(2), 1-12.

Puma och Creative. Resultaten blev de-
samma. Inte bara för riktigt starka va-
rumärken, utan även för måttligt starka 
varumärken förefaller det alltså som om 
en inkongruent kändis som affischnamn 
leder till högre reklameffektivitet. 

Gängse syn behöver omprövas
Sammanfattningsvis pekar studierna 
från Handelshögskolan på att det ver-
kar finnas oväntade, positiva effekter av 
att kommunicera inkongruent, och att 
den gängse synen på enhetlighet och 
kongruens som ovedersäglig i kommu-
nikationen av varumärket kan komma 
att behöva omprövas. 

Gäller detta då alla typer av varumär-
ken och alla typer av produktkategorier? 
Förmodligen inte: För det första beto-
nar forskarna att positiva effekter av in-
kongruent kommunikation i första hand 
omfattar väletablerade varumärken. För 
nya varumärken är det fortfarande väl-
digt viktigt att vara konsekvent i varu-
märkesbyggandet och ständigt kommu-
nicera en enhetlig bild, för att därigenom 
lära kunderna vad varumärket står för. 

För det andra betonar man att de pro-
duktkategorier som studerats empiriskt 
kan sägas kännetecknas av relativt lågt 
engagemang och att de tillfredsställer 
så kallade transformativa behov. Med 
detta menas att de konsumeras för att 
tillfredsställa behov av njutning och väl-
befinnande, snarare än att lösa negativt 
orienterade problem – så kallade infor-
mativa behov – vilka kan avse produkt-
kategorier såsom tvättmedel, försäkring-
ar eller läkemedel. 

För produkter som i stället känne-
tecknas av högt engagemang och in-
formativa behov, är ofta trovärdighet en 

viktig aspekt i framgångsrik varumär-
keskommunikation. Eftersom inkongru-
ent kommunikation kan leda till lägre 
upplevd trovärdighet, är det oklart om 
sådana produkter gynnas av inkongruent 
kommunikationsutformning. Å andra si-
dan finns det flera fall där läkemedels-
kommunikation inte haft särskilt hög 
trovärdighet i kommunikationen, men 
ändå varit väldigt framgångsrik, där fil-
merna med Ipren-mannen är ett tydligt 
exempel.

En tredje begränsning är graden av 
inkongruens: Tidigare forskning har 
visat att de positiva effekterna uppstår 
vid måttlig grad av inkongruens. Om 
inkongruensen blir för extrem, det vill 
säga alltför otypisk för att kunna lösas, 
blir utvärderingen negativ. 

Någonstans mellan kongruens och 
extrem inkongruens ligger alltså en op-
timal nivå av inkongruens sådan att den 
oväntade och otypiska kommunikatio-
nen initialt väcker uppmärksamhet och 
generar bearbetning, men där pusslet 
mellan den inkongruenta kommunika-
tionen och det avsändande varumärket 
ändå går att lösa. 

Marknadsföraren bör ha så god fing-
ertoppskänsla och kunskap om sitt va-
rumärke och sin målgrupp att denne nå-
gorlunda kan avgöra var detta inkong-
ruensoptimum ligger för det enskilda 
varumärket.

Kan ditt varumärke utmanas
Forskarna visar alltså att varumärkesäga-
re inte behöver vara så rädda för att kom-
municera en bild som delvis står i strid 
med den befintliga bilden av varumär-
ket, utan tvärtom att sådan kommunika-
tion kan vara mer framgångsrik än en ty-

       För produk-
ter som i stället 
kännetecknas av 
högt engagemang 
och informativa 
behov, är ofta tro-
värdighet en vik-
tig aspekt i fram-
gångsrik varumär-
keskommunika-
tion.”

pisk varumärkeskommunikation. Även 
om det inte är alldeles enkelt att hitta 
en optimal nivå på graden av inkongru-
ens, visar forskningen att det finns ett 
värde i att bryta sig ur den tvångströja 
som alltför enhetlig kommunikation ris-
kerar att skapa. 

Ägare till starka varumärken har 
alltså lyxen att kunna utmana det egna 
varumärket genom att kommunicera en 
bild som (delvis) står i strid med befint-
liga associationer – och därigenom upp-
nå högre reklameffektivitet – än genom 
att kommunicera en bild som stämmer 
väl överens med befintliga varumärkes-
associationer. 

Du som varumärkesägare bör därför 
fråga dig om ditt varumärke är etable-
rat nog att våga utmanas, om din mål-
grupp kan lösa inkongruenspusslet och 
hur du i så fall kan hjälpa målgruppen 
att lösa det.

Dahlén, M., Rosengren, S., Törn F., & 
Öhman, N. (2008) “Could Placing Ads 
Wrong Be Right?”, Journal of Advertising, 
37(3), 57-67.
 
Törn, F. (utkommer 2011) “Revisiting the 
Match-Up Hypothesis: Effects of Brand-
Incongruent Celebrity Endorsements”, 
Journal of Current Issues and Research in 
Advertising.

Törn, F. (2009) “Challenging Consistency 
– Effects of Brand Incongruent 
Communications”. Doktorsavhandling: EFI/ 
Handelshögskolan i Stockholm.
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Women in Progress utbildar, 
nätverkar och driver opini-
on för att fler kvinnor ska 

få styrelseuppdrag. Sedan 2005 har vi 
anordnat styrelseprogram för cirka 150 
kvinnor. Syftet med styrelseprogrammet 
är att stärka Sveriges och det svenska nä-
ringslivets konkurrenskraft genom att 

utveckla och ta tillvara kvinnors styrel-
sekompetens.

Vår rika erfarenhet inom Women in 
Progress med att arbeta med utbildning 
av kvinnor i styrelsearbete gav inspira-
tion till Näringsdepartementets sats-
ning ”Styrelsekraft” under 2009, där 
200 kvinnor har blivit uttagna till sty-
relseutbildning.

Vi vänder oss till kvinnor som har er-
farenhet av såväl ledningsgruppsarbete 
som företagsstyrning eller till dem som 
är ägare/delägare i ett företag. Utifrån 
intresse, engagemang och mål erbjuder 
vi olika steg i deras utveckling som pro-
fessionell styrelseledamot. 

Den inre mångfalden
Vem är inte för mångfald? Det är näs-
tan politiskt självmord att inta en an-
nan hållning. De flesta säger sig därför 
välkomna kvinnor in i styrelserummen, 
men i nästa andetag beklagar de att just 
den kompetens som deras styrelse behö-
ver inte återfinns bland representanter-

na för det kvinnliga könet. Vad de har 
missat är att mångfald inte enkelt låter 
sig fångas i yttre attribut, som kön och 
hudfärg. 

Den verkliga mångfalden, den som 
berikar och tycks kunna påverka lön-
samheten i positiv riktning, är den inre 
mångfalden, alltså representation av oli-
ka synsätt, olika erfarenheter och kom-
petenser. Det är i gränssnittet mellan 
dessa faktorer som dynamiken och lä-
randet uppstår. 

När man letar efter kompetenta kvin-
nor att pryda sina styrelser med ska man 
alltså leta efter annorlunda kompetens, 
inte kopior av de gamla ledamöterna, fast 
klädda i kjol. 

Om de som suckar över kvinnors bris-
tande styrelsekompetens hade detta för 
ögonen skulle de snart finna att det inte 
råder brist på kvinnor att välja bland. 
Värt att notera är också att med en så-
dan ambition skulle även andra typer av 
män helt plötsligt bli intressanta i sty-
relsesammanhang.

StyrelSekompetenSen 
sitter inte i kläderna
Utvecklingen mot en ökad andel kvinnor i styrelserna går mycket långsamt i Sverige. Affärsnätverket 
för kvinnor, Women in Progress, arbetar sedan 2005 med att utveckla och tillvarata kvinnors styrel-
sekompetens. 
    ”När man letar efter kompetenta kvinnor ska man snarare leta efter annorlunda kompetens, inte 
kopior av de gamla ledamöterna, fast klädd i kjol”, skriver här Margareta Neld och Sandra Olsson 
från Women in Progress. ”Vi behöver påverka både ägare och politiker till att tänka mångfald när det 
gäller styrelserekrytering.”

       Den verkliga 
mångfalden, den 
som berikar och 
tycks kunna påver-
ka lönsamheten i 
positiv riktning, är 
den inre mångfal-
den.”
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Behöver du:

-  Följa förändringarna på din marknad?

-  Förstå de avgörande faktorer som styr din försäljning?

-  Identifiera nya behov på din marknad?

-  Hitta nyckelpersoner på din marknad?

-  Förstå de styrande marknadskrafterna?

-  Hitta vägar in på marknaden?

-  Förstå hur din produkt uppfattas och tas emot på marknaden?

-  Kartlägga rådande trender och attityder på din marknad?

Medmind jobbar med kvalitativa marknadsundersökningar och -analyser inom specialistområden. 
Tack vare vår gedigna medicinska kunskap och erfarenhet av marknadsföring kan vi ge dig den 
marknadsinformation du är i behov av.

Marknadsundersökningar – på dina villkor

Hittar man då annorlunda kompe-
tens och berikar man sin styrelse med 
inre mångfald genom att välja in kvin-
nor som ledamöter? Nej, det behöver inte 
vara självklart. Det finns gott om kvin-
nor som fostrats i samma miljö som sina 
manliga kollegor, och därför är bärare av 
samma kultur och erfarenhet. 

Men många kvinnor har ändå en an-
norlunda upplevelse därför att de vet vad 
det är att vara kvinna. De kan därigenom 
ge värdefull input i frågor som rör andra 
kvinnor. Och forskningen har visat att 
de flesta köpbeslut som rör familjer fat-
tas av kvinnor. Det är väl en utmärkt 
egenskap hos en styrelseledamot – att 
förstå hur kundgruppen tänker!

Företagets behov bör styra
Precis som vid andra tillsättningar bör 
företagets behov styra hur man sätter 
samman styrelsen. Man kan tala om ge-
nerell styrelsekompetens, alltså sådana 
egenskaper, kunskaper eller erfarenhe-
ter som bör gälla för varje ledamot. Den 
består framför allt av integritet, att man 
förstår och klarar av att hålla isär olika 
roller, och strategisk förmåga. 

Styrelsen ska inte agera operativt och 
har man svårt att hålla tassarna borta 
från de operativa frågorna, kan man i 
stället för ett stöd till vd bli en black 
om foten. I mindre företag kan styrelse-
arbetet förvisso vara förskjutet mot den 
operativa verksamheten, men oavsett var 
gränsen går är det viktigt att den upp-
rätthålls. Särskilt delikat är denna upp-
gift då styrelsens ledamöter också omfat-
tar ägaren eller verksamma i bolaget. Då 
prövas integriteten. 

Ibland, alltför ofta, framhålls vd-er-
farenhet som en generell styrelsekompe-
tens. Vi anser att erfarenhet av lednings-
gruppsarbete är en klar fördel, men det 
behöver inte vara i just vd-rollen man 
tillägnat sig denna. Tvärtom tenderar 
vd:ar att vara alltför lika. En styrelse 
bestående enbart av före detta vd:ar ger 
alltså inte den eftersträvade inre mång-
falden. Det är inte heller optimalt ur ett 
gruppdynamiskt perspektiv, vilket vi 
ska se nedan.

Vd-erfarenhet kan däremot ses som 
en specifik styrelsekompetens, som nå-
gon eller några i en styrelse bör besitta. 
Det som annars utmärker specifik styrel-
sekompetens är att den varierar mellan 
styrelser och mellan ledamöter. Beroende 

på vilka utmaningar företaget står inför 
behövs en mix av olika specifika kompe-
tenser. Det kan vara kunskap och erfa-
renhet av uppköp, generationsväxlingar, 
nya marknader etc. 

Det viktiga är att utgå från företa-
gets behov och se till att styrelsens oli-
ka ledamöter bidrar med olika specifika 
kompetenser.

Olikheter som berikar
När man väl har en styrelse, sammansatt 
enligt regelboken med olika kompeten-
ser utifrån företagets behov och framti-
da utmaningar, är det därmed inte sagt 
att allt är klappat och klart. En styrelse 
med mångfald kräver mer än en homo-
gen dito. Det är lättare att förstå varan-
dra med en gemensam erfarenhetsbas, 
liknande värderingar och kanske ett 
likartat språk och grundläggande vär-
deringar. 

Så länge man inte utsätts för press el-
ler förändringar i utmaningen kan en så-

dan styrelse fungera mycket väl. Möten 
avhandlas snabbt och effektivt, alla vet 
var man ska nicka och humma och man 
slipper ägna tid åt meningslösa diskus-
sioner. 

Men sådana grupper är också sår-
bara. Ett psykologiskt fenomen kallat 
”groupthink” innebär att homogena 
grupper riskerar att fatta felaktiga beslut 
därför att man i stället för att ifrågasätta 
hellre bekräftar varandra. Framför allt är 
detta en risk när man står inför en rad 
okända eller svårbedömda variabler. 

I en snabbt föränderlig omvärld och 
på de globala marknader de flesta före-
tag agerar i dag, är sådana utmaningar 
en regel snarare än undantag. Då är det 
livsviktigt att det finns en vilja att ut-
mana varandras föreställningar, att ifrå-
gasätta på ett konstruktivt sätt, för att 
på så sätt kunna fånga in och beakta så 
många aspekter som möjligt i en fråge-
ställning. 

För att hantera mångfald krävs res-
pekt för olikheter och en förståelse för att 
det är just olikheten som berikar. Inställ-
ningen att varje invändning är ett steg 
närmare en optimal lösning, snarare än 
tidsödande tjafs, är avgörande.

Men människan är en social varelse 
och söker sig automatiskt till likasinna-
de. Därför är det också viktigt att sty-
relserna inte är för stora. Då är det lätt 
att det uppstår subgrupper, där de som 
känner sig mest lika varandra stöttar 
och driver varandras frågor. Med alltför 
många styrelseledamöter kan man para-
doxalt nog få tillgång till färre synsätt 
än i en mindre styrelse.

Lagom gruppstorlek är 5–7 personer, 
i styrelserummet såväl som i andra sam-
manhang där människor ska samarbete 
kring komplexa frågor.

Snart dags för kvotering
För att komma med i styrelseprogram-
men i Women in Progress krävs att kvin-
norna har chefserfarenhet och har arbetat 
i ledningsgrupp eller på annat sätt med 
verksamhetsstyrning. I de allra flesta fall 
är kvinnorna mycket kompetenta och 
välutbildade inom sina områden. 

Däremot har inte många av kvinnorna 
erfarenhet av styrelsearbete i aktiebolag. 
Detta gör att många av dem tvekar inför 
att ta styrelseuppdrag i för stora bolag. 
De flesta vill helst börja i mindre företag 
för att lära sig om styrelsearbete. 

       Det viktiga är 
att utgå från före-
tagets behov och 
se till att styrelsens 
olika ledamöter 
bidrar med olika 
specifika kompe-
tenser.”
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Medmind jobbar med kvalitativa marknadsundersökningar och -analyser inom specialistområden. 
Tack vare vår gedigna medicinska kunskap och erfarenhet av marknadsföring kan vi ge dig den 
marknadsinformation du är i behov av.

Marknadsundersökningar – på dina villkor

Det vi också har sett är att kvinnor i 
allmänhet vill ha så mycket information 
som möjligt om företaget innan de tack-
ar ja. På det sättet kan det dröja innan 
kvinnorna har bestämt sig och då kan-
ske förfrågan redan har gått till någon 
annan. 

Det finns även strukturella hinder 
som gör att det är för få kvinnor i styrel-
ser. Kvinnor har i regel inte det nätverk 
som behövs för att komma ifråga för sty-
relseuppdrag. Valberedningarna består 
ofta av män och då väljer de sina vänner, 
kollegor eller studiekamrater.

Säga vad man vill om kvotering, 
men det var tack vare hotet om kvoter-
ing från Margareta Winberg som ande-
len kvinnor ökade i börsbolagsstyrelser 
från 6 procent år 2002 till 19,5 procent 
år 2009. 

De som är emot kvotering säger att 
det ändå är ägarna som bestämmer vem 
som ska sitta i styrelsen och att det inte 
beror på ett beslut från regeringen. I 
Norge har kvoteringen gjort att börs-
bolagsstyrelserna är betydligt mer jäm-
ställda nu än tidigare.

Vi kan konstatera att utvecklingen i 
Sverige går långsamt. Vi behöver påverka 
både ägare och politiker till att tänka 
mångfald och att tänka i ett bredare per-
spektiv när det gäller styrelserekrytering. 
Dessutom tror vi att nya mötesplatser för 
ägare och potentiella styrelseledamöter 
gör att styrelser sätts samman på ett mer 
effektivt sätt. Därför anordnar vi bland 
annat matchningsevent mellan ägare och 
kvinnor från Women in Progress styrel-
sepool. Detta annorlunda sätt har visat 
på konkreta resultat.

MARGARETA NELD
ägare och grundare, 
Women in Progress

margareta@womeninprogress.se

SANDRA OLSSON
verksamhetschef, Women in Progress

sandra@womeninprogress.se
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Det talas om flockbeteende när 
det gäller aktiemarknadens 
upp- och nedgångar. Det har 

också gjorts studier inom musikens 
värld, där man sett att ett flockbeteende 
kan leda till en hitlåt oavsett kvaliteten 
på låten. Alla följer ledaren och går åt 
samma håll, alltså gillar låten och kö-
per skivan. 

När ledarskapskonsulter talar om le-
darskap går jämförelserna ofta till hur 
god barnuppfostran bör vara. Det kan 
handla om föräldern som den goda före-
bilden, som ger uppmuntran och positiv 
feedback och är tydlig. Tydlighet är nå-
got man sedan ofta hör när det handlar 
om kommunikation. Kopplingar görs då 
till hästar och ridning. När du umgås 
med hästar krävs tydlighet i hela ditt 
sätt att vara. Hur du kommunicerar och 
hur du fungerar i olika situationer, till 
exempel under press, när du möter mot-
stånd, när du inte blir lyssnad på, eller 
när det finns distraherande faktorer runt 
omkring.

Paralleller till hund och människa 
dras däremot bara ibland och då myck-
et ytligt i olika ledarskapssammanhang. 
Men människan är precis som vargen och 
vår domesticerade hund ett flockdjur. 

En fråga som fångat mitt intresse är 
vad vi kan lära om ledarskap genom att 

titta på just hundflocken. Jag är inte eto-
log utan ledarskapsutvecklare, så det blir 
inga djupa etologiska utvikningar, utan 
snarare reflektioner kring beteenden som 
kan kännas igen i människoflocken. Och 
framförallt vilka enkla och tydliga lär-
domar vi alla kan ta med oss som ledare, 
medarbetare och människor.

Vilka tankar kring motivation och arbets-
glädje väcks? Hur kan du med enkla medel 
utveckla ditt ledarskap ytterligare en nivå? 
Vilka resultat blir möjliga när du får hela 
flocken att gå åt samma håll?

Vi har för närvarande åtta hundar 
hemma på gården. Säkert fem av veck-
ans sju dagar startar jag dagen med en 
timmas promenad med hundarna. Det 
är främst de vuxna hundarna, kanske sex 
till åtta hundar, som går med mig samti-
digt. De flesta dagar funkar det alldeles 
förträffligt, andra dagar nästan inte alls. 
I dag var en sådan dag. 

Efter bara några minuters promenad 
på turen ångrar jag att jag ens gav mig 
ut. När hundarna inte går som jag vill 
utan snurrar in sig både i varandra och 
i kopplen blir jag tjurig och höjer rös-
ten. Hundarna förstår inte helt vad jag 
menar och röstläget blir ändå lite högre. 
Några obefogade ryck kommer också i 
kopplet. 

Människan är precis som vargen och hunden ett flockdjur. 
Ledarskapskonsulten Kenth Åkerman har åtta hundar hemma och 
har funderat över vad vi kan lära om ledarskap genom flockbe-
teendet. Här gör han en spaning på beteenden i människoflocken 
och vilka lärdomar vi kan dra av dem – som ledare, medarbetare 
och människor.

Lär dig leda 
en flock

Kanske känner du själv igen dig i ditt 
ledarskap eller när du vill att kollegor 
ska lyssna och göra så som du vill?

Hur leda flocken?
Mina flockmedlemmar, hundarna, blir 
då i stället allt mer vilsna. De vill göra 
rätt men får inte rätt förutsättningar. De 
känner inte igen mina signaler, vet inte 
vad de betyder. De försöker göra som jag 
vill, men vet inte vad som förväntas av 
dem. Som ledare är jag ur balans. Mitt 
tillstånd och följaktligen mina signaler 
är inte de rätta. 

Då tar jag till den lättaste lösningen, 
jag tar hjälp av min fysiska styrka, min 
position och min makt. Ärkebiskopen 
Helge Brattgårds uttalande – Att vara 
chef är en position och att vara ledare 
är en relation. – blir väldigt tydligt för 
mig. Kanske känner du själv igen dig 
eller någon chef du haft?
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bilder kommer

Det finns i grunden tre viktiga de-
lar i ledarskapet när vi jämför likheter 
som finns i flockbeteendet hos hunden 
och hos oss människor på exempelvis en 
arbetsplats.
• Att vara tydlig i kommunikationen.
• Att vara konsekvent i sitt beteende.
• Att ha tydliga konsekvenser när det 
görs fel.

Men absolut viktigast är den positi-
va förstärkningen. Uppmuntra det som 
görs väl. Beröm goda insatser. Uppmärk-
samma bra resultat. Alla ska veta vilka 
signaler som gäller och det är högst vä-
sentligt att du använder samma signaler 
varje gång. Och när signalerna inte får 
någon verkan ska det finnas påföljder. 
Att som ledare blunda för ett felaktigt 
beteende kommer bara att försämra både 
prestationen och kulturen. 

Jeppe Strid, en i hundkretsar känd 
profil och författare, säger följande: ”Har 

du rätt förhållande till din hund så drar 
den inte i kopplet eller stjäl mat från bor-
det. Den är glad, positiv och kommer på 
inkallning.”

Hur skapa rätt flockkänsla?
Både hund och människor behöver en 
tydlig ledare inte minst när man som 
tvåbent varelse är satt att jobba i en or-
ganisation, i en grupp eller ett arbetslag. 
Problemet är att vi människor inte är 
vana vid att vara tydliga, det funkar ju 
hyfsat okej ändå. 

I ledarskapet tillsammans med hun-
den är det avgörande. Från tidig valpål-
der präglas hunden på ledarskapets två 
komponenter: dominans och kärlek. En 
hund förstår inte diplomati och konsen-
sus. Och frågan är väl om vi människor 
egentligen förstår när vi bör vara diplo-
matiska och när det är läge för konsen-
susbeslut. Ska alla vara med kanske ing-
en är riktigt delaktig och engagerad.

Lär dig leda 
en flock

       Som ledare 
i flocken har du 
alltid ögonen på 
dig. Som ledare i 
hundflocken går 
det inte att vila 
längre stunder 
innan någon av 
de andra börjar 
”klättra”…”
En hund klarar och respekterar däre-

mot raka besked och klara signaler. Jag 
brukar säga; hellre ett ordentligt ”ryck i 
kopplet” eller ett tydligt ”Nej” i stället 
för mjäkiga och otydliga signaler gång 
efter annan. Känns det igen i ledarskapet 
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i din verksamhet kanske? Vad accepteras 
och vad accepteras inte? Finns det inte 
tydliga ramar och riktlinjer får vi den 
kultur och de medarbetare vi förtjänar.  

Samma sak gäller för dig som har 
hund. 

Grönt eller rött ljus gäller
Omskrivet till människovärlden handlar 
det om en balans mellan makt och tillit. 
För att bli en bättre ledare måste du bli 
bättre på att visa fast sken, grönt eller 
rött ljus. Tveksamhetens gula ljus skapar 
bara osäkerhet och felaktiga konsekven-
ser. Makt handlar inte om att vara hård, 
utan snarare att ta och behålla initiativ-
kraften, det är vad ledarskapet hand-
lar om. Superentreprenören Sir Richard 
Branson säger så här om makt: 

”Om de människor som du ansvarar för 
redan är krossade till oigenkännlighet, och 
om dina chefer är mer intresserade av att 
sätta dig på plats än att höra vad du har 
att säga, då är det dags för dig att se dig om 
efter en mer lovande omgivning.” 

Hundar klättrar i flocken och utma-
nar de andra hundarna. Den enskilda in-
dividen försöker hela tiden uppgradera 
sin ställning. Det sker något liknande 
bland människor… Av den anledningen 
är det av stor vikt att upprätthålla en 
god kommunikation och goda relatio-
ner. En relation blir aldrig ”färdig”, den 
förändras och kan alltid förbättras och 
utvecklas. I hundvärlden handlar det om 
en ständig träning och närvaro i ledar-
skapet. 

Tänk om vi också såg ledarskapet i 
människovärlden på det sättet – en stän-
dig träning. Inte bara träning när du är 
på ledarskapskurs, eller träning för att 
kunna hålla en arbetsplatsträff, eller trä-
ning för att bättre kunna uttala dig i 
medierna. Tänk om vi i stället kunde 
använda alla vardagliga situationer och 
tillfällen att visa gott ledarskap. 

Som ledare i flocken har du alltid ögo-
nen på dig. Som ledare i hundflocken går 
det inte att vila längre stunder innan nå-
gon av de andra börjar ”klättra”…

Mobbning hela gruppens ansvar
Här följer ytterligare några liknelser 
kring ledarskap i flock. Vilka lärdomar 
och paralleller kan du dra utifrån den 
flock du själv ingår i på ditt jobb?
• Hundar kan mer än vi tror. Det hand-
lar bara om träning, träning och uthållig 
träning. Människor har också större po-
tential, flera dolda talanger och resurser 
än vad man tror.
• Hundar vill vara till lags precis som 
människor i grund och botten vill vara. 
Att hjälpa varandra och vara till för 
andra. Alla, med få undantag, vill göra 
ett gott jobb när de går till arbetet.

• Långa ordrika haranger förstår inte 
hundar. För en hund är en fast handsig-
nal – ett tyst tecken – oftast mycket mer 
talande och tydligt. Långa utläggningar 
och svåra ord kan också försvåra för oss 
människor att förstå budskapet. Om du 
sedan inte har ett kroppsspråk som är 
tydligt och samstämmigt med vad läp-
parna uttrycker får du resultat därefter. 
Hur klar är kommunikationen där du 
jobbar?
• Hundar, främst hanhundar, men även 
ranghöga tikar pinkar revir, tar för sig 
och håller fast i ”sitt ben”. Har du märkt 
att det finns människor som gör detsam-
ma på din arbetsplats?
• Andra har potential och kan ge mycket 
mer, men håller sig på sin kant och til-
låts inte att växa. Vem är det i din or-
ganisation? 
• Det är oftast när det är obalans i flock-
en som någon kan bli hackkyckling, vil-
ket dessvärre också förekommer i arbets-
grupper. En som startar och andra som 
hjälper till genom att medvetet eller 
omedvetet se på eller själv sälla sig till 
dem som mobbar. Mobbning och utfrys-
ning är sällan en persons verk, utan hela 
gruppens. 
• En hund som visar passiv underkas-
telse är trygg och både du och hunden 
vet var ni har varandra. Det finns til-
lit, kärlek och förståelse. Ni kan båda 
slappna av. Vid aktiv underkastelse är 
det i stället spänning i luften och ni är 
stela och hela tiden på er vakt, beredda 
att agera. Så länge vi ser på ligger hun-
den stilla, när vi vänder oss om… vips 
gör den något annat. Precis vad du kan 
se även i människovärlden. Jag själv kan 
se tydliga paralleller till olika ledarstilar 

referat

       Med hög     
tillit och förtro-
ende kommer du 
långt och det är 
först då som för-
mågor och talang-
er kommer fullt ut 
till sin rätt.”

ledarskap



   pharma industry nr 2 –10   29

och hela företagskulturer. Vilka kopp-
lingar gör du?

Lokalisera smitarna
Hundar och människor behöver stimu-
lans. När det inte händer något lägger 
sig hunden och sover och människan 
kopplar kanske i stället in rutinväxeln, 
gör som man alltid gjort och kanske 
dessutom minsta möjliga. Att hitta me-
ningen i sin tillvaro i allmänhet och sitt 
jobb i synnerhet är en viktig ingrediens 
för att hålla arbetsglädje och motivation 
uppe. 

En hund som inte har något att göra 
lägger sig att sova eller hittar på bus. Är 
den lös ute kan den till och med få för 
sig att rymma och utöka sitt territorium. 
Har den däremot fått sin andel av aktivi-
tet, fysiskt och mentalt, har du en lugna-
re hund. Annars finns risken i stället att 
du får en stressad hund som gör fel saker, 
som att bita sönder skor, börja pinka inne 
eller börjar med andra beteende som du 
i grunden inte accepterar. 

Vilka konsekvenser kan du se i ett företag? 
Medarbetare som lägger fokus på att privat-
surfa, snacka skit och skapa allmän oreda 
eller kanske till och med smita undan. 

Känns det igen?
Våga vara flockledare!
Slutligen vill jag ge några tips och råd 
till dig. Hitta balansen mellan krav du 
ställer och det förtroende som medarbe-
tarna behöver för att vara trygga i sina 
roller. Var tydlig med vad du vill. Var 
rak, öppen och ärlig, de flesta genomskå-
dar signaler som inte är genuina. Behåll 
initiativet, men släpp ansvaret. Tro på 
och lita på att flocken, förlåt, att grup-
pen löser uppgiften. 

Med hög tillit och förtroende kom-
mer du långt och det är först då som 
förmågor och talanger kommer fullt ut 
till sin rätt. Skillnaden är dock att hun-

darna snabbt glömmer ett tillfälligt fel-
aktigt beteende från dig som flockledare, 
hunden viftar på svansen varje gång du 
kommer, vilket troligen inte dina med-
arbetare gör. 

Våga vara en tydlig flockledare.

brilex

Vad är rätt och vad är fel vid marknadsföring av läkemedel? 
Det kan vara dyrt att chansa, fråga mig i stället.

Jur kand Torsten Brink 
Telefon 08-636 22 30 eller brink@brilex.se.

Får man använda citat  
i läkemedelsinformation?

KENTH ÅKERMAN
Inspiratör, perspektivskapare och mental 

coach, Relationsbyggarna AB
kenth@relationsbyggarna.se

MORALISK RESNINGMORALISK RESNINGMORALISK RESNING
Enligt Wikipedia härstammar ordet etologi (läran om djurs beteende) från Enligt Wikipedia härstammar ordet etologi (läran om djurs beteende) från Enligt Wikipedia härstammar ordet etologi (läran om djurs beteende) från 
grekiskans ethos som betyder sed och vana. Orddelen logi står för ära och grekiskans ethos som betyder sed och vana. Orddelen logi står för ära och grekiskans ethos som betyder sed och vana. Orddelen logi står för ära och 
beskrivning. Ethos refererar vidare  till en beskrivning av karaktären eller per-beskrivning. Ethos refererar vidare  till en beskrivning av karaktären eller per-beskrivning. Ethos refererar vidare  till en beskrivning av karaktären eller per-
sonligheten hos en person. Wikipedia igen: sonligheten hos en person. Wikipedia igen: sonligheten hos en person. Wikipedia igen: 
”Att ha ett starkt ethos kan användas om en person med hög moralisk res-”Att ha ett starkt ethos kan användas om en person med hög moralisk res-”Att ha ett starkt ethos kan användas om en person med hög moralisk res-
ning och god etik. Det kan också referera till en personlighet som har utstrål-ning och god etik. Det kan också referera till en personlighet som har utstrål-ning och god etik. Det kan också referera till en personlighet som har utstrål-
ning i form av trygghet och lugn.”ning i form av trygghet och lugn.”ning i form av trygghet och lugn.”

Kanske har vi här kommit ett gott ledarskap på spåret. Kanske är det dags att Kanske har vi här kommit ett gott ledarskap på spåret. Kanske är det dags att Kanske har vi här kommit ett gott ledarskap på spåret. Kanske är det dags att 
få lite ”moralisk resning” i ledarskapet?få lite ”moralisk resning” i ledarskapet?få lite ”moralisk resning” i ledarskapet?
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Läkemedelsindustrin år 2020

Den globala utvecklingen 
KRÄVER FÖRÄNDRINGAR
Behoven av läkemedel och vård bedöms öka i framtiden. År 2020 förväntas 
exempelvis utvecklingsländerna Brasilien, Kina, Indien, Indonesien, Mexico, 
Ryssland och Turkiet utgöra så mycket som en femtedel av den globala 
försäljningen på läkemedelsmarknaden. De möjligheter för läkemedelsindu-
strin som en sådan utveckling bjuder kan bara tas tillvara om branschen är 
beredd att göra förändringar i sitt sätt att arbeta. Den bedömningen gör 
PriceWaterhouseCoopers i sin skriftserie Pharma 2020, som här presenteras 
av ekonomie doktor Mikael Scheja, PricewaterhouseCoopers .
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En åldrande befolkning som blir 
allt större ställer allt högre krav 
på läkemedel och vård. Det sker 

i takt med att människor i utvecklings-
länderna börjar få välfärdssjukdomar 
(som diabetes och högt blodtryck). Män-
niskorna lever längre, blir fetare, och rör 
sig mindre, precis som i den rikare väst-
världen. Tillstånd som tidigare var döds-
hotande innebär nu i stället kroniska 
sjukdomstillstånd som ska hanteras av 
olika länders vårdfunktioner. 

En global värld med kortare avstånd 
innebär också att sjukdomar sprids 
mycket snabbare och över större avstånd 
än tidigare. Samtidigt har en del antibio-
tika slutat att fungera på grund av re-
sistenta bakterier. Global uppvärmning 
kan också komma att medföra spridning 
av vissa epidemier till mer utvecklade 
länder (malaria, kolera etc) men även öka 

andelen människor som drabbas av aller-
giska reaktioner. 

Behoven av läkemedel och vård be-
döms därför öka i framtiden. År 2020 
förväntas exempelvis de allt rikare E7-
länderna (de sju länder som har den snab-
baste ekonomiska utvecklingen; Brasi-
lien, Kina, Indien, Indonesien, Mexico, 
Ryssland och Turkiet) utgöra så mycket 
som en femtedel av den globala försälj-
ningen på läkemedelsmarknaden. Detta 
ser i grunden lovande ut för bolag inom 
läkemedel och life sciences. 

Men kan möjligheterna nyttjas?
Läkemedelsbranschen har problem. Sam-
tidigt som behoven ökar av läkemedel 
och vård, framför allt hos de allt rikare 
E7-länderna, har utvecklingen av läke-
medel blivit allt dyrare. Mer och mer re-
surser satsas på FoU men effektiviteten 

är låg och har blivit lägre. Stora dyra sälj-
kårer ska sälja läkemedelsbolagens pro-
dukter men det är allt svårare att hitta 
generella läkemedel mot stora folksjuk-
domar. 

Allt mer specialiserade läkemedel 
måste därför komma till marknaden för 
att speciella sjukdomstillstånd ska kun-
na behandlas. Kraven som ställs från re-
gulatoriska myndigheter är dock väldigt 
höga och det tar en mycket lång tid att 
få ett läkemedel registrerat och bevisat 
att det är effektivt. Allt fler köpare (län-
der eller regioner) av läkemedel ställer 
allt högre krav på effektivitet i utfallet 
av läkemedlens förmåga att bota sjuk-
domar. 

Köparna minskar hela tiden sin vil-
lighet att betala i den utsträckning som 
varit rådande på läkemedelsmarknaden. 
Notan för köparna, många gånger ett na-
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tionellt försäkringssystem som är skatte-
finansierat och administrerat av en stat-
lig myndighet, ökar nämligen hela ti-
den eftersom en större grupp äldre män-
niskor behöver läkemedel. Producenter 
måste därför visa på värdet av sina läke-
medel för att kunna fortsätta få betalt på 
den nivå de varit vana vid. 

Ett stort problem är att branschens 
rykte är dåligt och det föreligger en ut-
bredd missunnsamhet. I undersökningar 
om ärlighet och tillit på USA-markna-
den kommer läkemedelsbranschen långt 
ner, till och med ibland efter försäkrings-
bolag och biltillverkare. 

Det beror på att många ser branschen 
som ointresserad av att hjälpa människor 
och att den i stället marknadsför läkeme-
del på icke tillåtna användningsområden 
och att den inte på ett adekvat sätt kan 
övervaka säkerheten i de läkemedel som 
finns på marknaden. Den beskrivs som 
profithungrig och ointresserad av att ta 
del i debatter om sjukvård. 

I tredje världen är det en stor fråga att 
mediciner som kan bota många utbred-
da sjukdomar är för dyra för patienterna. 
Dessutom rekryteras patienter till stu-
dier utan att de upplevs ha möjligheten 
att se till sina egna intressen. 

Vilken väg väljer du?
De möjligheter för läkemedelsindustrin 
som omvärldens utveckling bjuder kan 
bara nyttjas om branschen är beredd att 
göra förändringar i sitt sätt att arbeta. 
Den bedömningen gör PriceWaterhous-
eCoopers i sin skriftserie om Pharma 
2020. 

Serien om hittills fem delar inleddes 
i juni 2007 med vad som närmast kan 
betecknas som en vitbok: Pharma 2020 – 
The vision. I denna inledande del och i de 
efterföljande ställs alltid frågan Which 
path will you take?, eftersom skrifterna 
beskriver de möjligheter som skapas av 
omvärldens förändring men också påpe-
kar de behov av förändring som bran-
schens bolag måste hantera för att dra 
nytta av förändringarna och inte i stället 
stagnera och i värsta fall gå under. 

Den första inledande rapporten pre-
senterade sju områden som globalt kom-
mer att förändra branschens markna-
der:

Kroniska sjukdomar ökar.1. 

Sjukvårdspolicy och betalare av läke-2. 
medel styr i allt högre grad vad läkare 
föreskriver.

Betalning mot prestation och bevisat 3. 
utfall av medicinering ökar.

Gränser mellan olika former av sjuk-4. 
vård luckras upp.

Utvecklingsländernas marknader 5. 
ökar men ser olika ut.

Fokus hos många länders regeringar 6. 
går från behandling till förebyggande 
vård (även om investeringar i förebyg-
gande åtgärder ännu är låga).

Regulatoriska myndigheter blir allt 7. 
mer försiktiga (mindre riskbenäg-
na).

Förändringarna i kombination med 
branschens fundamentala problem, 
minskad FoU-produktivitet (färre nya 
lovande läkemedelskandidater i förhål-
lande till nedlagda FoU-resurser jämfört 
med tidigare), leder till att branschen 
måste ändra strategi. 

Naturligtvis är varje företag unikt 
men det finns några gemensamma te-
man som företagen behöver arbeta med 
för att klara utmaningarna och dra nytta 
av de möjligheter som omvärldsföränd-
ringarna fram till år 2020 ger upphov 
till. 

Det går inte längre att sätta sin till-
tro till att några få lovande kemiska för-
eningar ska resultera i så kallade block-
busters. Fler specialistläkemedel kom-
mer att produceras, vilka används mot 
sjukdomar för mindre populationer av 
patienter. De läkemedel som historiskt 
använts mot breda folksjukdomar är san-
nolikt produkter av en svunnen tid. 

I The Vision ses den låga FoU-pro-
duktiviteten som den grundläggande an-

ledningen till att företag har historiskt 
höga försäljningskostnader, låg lönsam-
het och dåligt rykte. Höjda kostnader för 
sjukvård kommer dessutom att tvinga in 
företagen i en dialog om finansiering av 
sjukvård och sätta press på deras befint-
liga marginaler. 

Tillämpa nya teknologier
Det branschen kommer att behöva ar-
beta med är att tillämpa nya teknolo-
gier för att förstå sjukdomar, minska 
FoU-kostnaderna och arbeta bredare i 
utvecklingen. En ny trend blir att ar-
beta närmare och tillsammans med re-
geringar, regulatoriska myndigheter och 
hela vårdsamhället för att bli bättre på 
att producera läkemedel som patienter 
verkligen behöver, testa dem så snabbt 
och effektivt som möjligt och dessutom 
se mer till hela vårdkedjan.

Det handlar inte bara om att få fram 
ett bra läkemedel, det gäller att få pa-
tienterna att fullfölja hela medicinering-
en och att få till en total vårdprodukt 
inklusive omvårdnad. Läkemedelsbolag 
kommer att behöva samarbeta mer med 
företag inom närbesläktade områden: 
vårdgivare och företag som enbart har 
forskning, som till exempel bioteknik-
bolag. Dessutom kommer läkemedels-
företag att behöva skräddarsy sina för-
säljnings-, marknadsförings- och pris-
sättningsstrategier mot nya och delvis 
förändrade marknader, påvisa värdet av 
produkterna (att de ger effekt motsva-
rande vad de kostar) och återuppbygga 
ett sargat förtroende genom tillämpning 
av mycket höga etiska standarder. 

Enkelt sammanfattat kan framtiden 
uttryckas på följande sätt för företag i 
branschen: Bristen på nya produkter, 
trycket som kunderna utövar mot pris-
sättningen, framtagandet av innovati-
va produkter som förebygger och botar 
sjukdomar, kombinerat med en allt stör-
re glidning mot att skapa individualise-
rad sjukvård för patienterna, bidrar alla 
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       Tillstånd som tidigare var döds-
hotande innebär nu i stället kroniska 
sjukdomstillstånd som ska hanteras av 
olika länders vårdfunktioner.”



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
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till att förändra hur branschen arbetar 
och hur den är organiserad.

Efter den inledande ”vitboken” har 
det hittills publicerats ytterligare fyra 
rapporter som bygger på samma fram-
tidsscenario om branschen år 2020. De 
behandlar i tur och ordning: forskning 
och utveckling, marknadsföring, affärs-
modeller och skatt. 

Pharma 2020: Virtual R&D, publice-
rad ett år efter den inledande The Vision, 
undersöker hur FoU-produktiviteten kan 
förbättras. Skriftens budskap är att per 
år 2020 kan:
• FoU-processen ha kortats med två 

tredjedelar, 
• andelen lyckade läkemedelsprojekt   

dramatiskt ha förbättrats,
•  kostnader för kliniska försök ha mins-

kats väsentligt. 

En förutsättning för att lyckas höja 
produktiviteten är att samarbetet mel-
lan läkemedelsbolagen och regulatoris-
ka myndigheter förbättras. Andra strate-
giskt viktiga frågor är var utvecklingen 
ska bedrivas i framtiden, en förväntad 
trend är bland annat att outsourcing av 
aktiviteterna sker till Asien där kostna-
derna är lägre, om ”blockbusters” eller 
specialistläkemedel ska eftersträvas (se 
mer om detta strategibeslut nedan), och 
att ändra forskningen mot att verkligen 
förstå hur kroppen fungerar på moleky-
lär nivå och vad sjukdomar faktiskt ger 
för effekt i hela kroppen som ett inte-
grerat system. 

Nya datorbaserade teknologier kom-
mer nämligen att kunna skapa en stör-
re förståelse för sjukdomars biologi och 
utvecklingen av en ”virtuell människa”. 
Den virtuella människan kommer att 
möjliggöra för forskare att förutsäga ef-
fekterna av nya läkemedelskandidater 
innan de testas på människa. 

Framtidens marknadsföring
Pharma 2020: Marketing the future (fe-
bruari 2009) är den tredje rapporten i 
serien. Den inriktar sig på att utforska 
hur branschens tillvägagångssätt för för-
säljning och marknadsföring kommer att 
förändras i framtiden. Läkemedelsindu-
strin rör sig som beskrivits ovan mot att 
både erbjuda produkter och tjänster för 
förbättring av människors hälsa och ge 
ett pengamässigt mervärde. 

trender

Läkemedelsföretagens, betalarnas och vårdgivarnas värdekedjor 
år 2020

Betalares, vårdgivares och läkemedelsföretags värdekedjor kommer att vara mer samman-
flätade och konvertera från tre parallella till en cirkulär. Integrerade värdekedjor kan sänka 
kostnaderna för och öka kvaliteten i vården. Patientutfallsdata från läkemedelsanvändning 
kan hjälpa läkemedelsföretagen att etablera mer dynamiska relationer med betalare och 
vårdgivare och ge patienter det stöd de behöver.

Figur 1

Figur 2

  Skifte till pay for performance

Pay for performance kommer 
att vara normen i många länder 
år 2020.
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Flera samverkande förändringsfakto-
rer kommer att upphäva det traditionel-
la systemet av marknadsföring och stora 
säljkårer (de traditionella läkemedels-
konsulenterna). Maktbalansen kommer 
att förändras till kundernas fördel, de är 
mer pålästa (internet har möjliggjort att 
människor till en mycket större del än 
tidigare är pålästa om sina besvär och 
vilka behandlingar och läkemedel som 
finns tillgängliga), har en större del av 

betalningsansvaret, och kräver resultat 
av sina läkemedel och behandlingar. 
Det finns en tro på att så kallad ”Pay 
for performance” kommer att bli allt 
vanligare. 

Ett ömsesidigt beroende mellan läke-
medelsindustrins, betalarnas och vårdgi-
varnas värdekedjor kommer att fortsätta 
utvecklas. Från att i dag vara parallella 
kommer de att konvergera till en cir-
kulär värdekedja. Det värde som beta-

larna av läkemedel lyckas skapa för sina 
försäkringstagare (olika lösningar finns 
här beroende på nationellt system) är 
beroende av vårdgivarnas verksamheter. 
Vårdgivarna är i sin tur beroende av att 
betalarna lyckas skapa finansiering i sina 
valda system och vilka läkemedel som 
läkemedelsföretagen skapar. 

För att läkemedelsföretagen ska vara 
framgångsrika i sin egen värdeked-
ja krävs tillgång till de patienter som 

En affärsmodell för individuellt anpassade läkemedel kräver förändringar
Figur 3

En satsning på 
utveckling och för-
säljning av individuellt 
anpassade läkemedel 
och vårdtjänster jäm-
fört med ”blockbus-
ters” innebär att man 
får göra väsentliga 
organisatoriska och 
kulturella förändringar, 
av vilka alla inte är 
omedelbart uppen-
bara. Det kommer 
också att krävas stora 
insatser av företagen 
för att implementera 
de nödvändiga föränd-
ringarna.

Strategi Utveckling av blockbusters till en 
massmarknad

Generation av nya förskrivningar

Utveckling av individuellt 
anpassade läkemedel för att 
behandla specifika undergrupper 
av sjukdomar

Samarbete med betalare och 
vårdgivare för att optimera hur 
resurser i sjukvården blandas
Ansvar för uthållig regeluppfyllelse 

Organisation Vertikalt integrerad Nätverk

Kultur Fragmenterad, separata discipliner 
och varumärken

Integrerad, samarbeten mellan 
discipliner och varumärken

FoU Begränsad forskningsagenda

FoU silos

Omständlig beslutsprocess

Belöningssystem som baseras 
på antal snarare än kvalitet på 
läkemedelskandidater

Omfattande forskningsagenda

Intern och externa förbindelser, 
partnerskap och anpassade försök

Snabb beslutsprocess

Belöningssystem baserat på 
samarbete och kommersiell 
medvetenhet

Tillverkning Begränsat antal produkter

Tillverkning som styrs av 
uppskattade prognoser om antal 
batcher

Six Sigma-processer

Brett produktutbud (inklusive 
diagnostik, biomarkörer, och ny 
teknik för att ge läkemedel till 
patienter)

Flexibel tillverkning, baserad på 
individuella order

Unik tillverkningsprocess

Distribution Traditionella kanaler, primärt 
återförsäljare

Konventionell distribution

Flera kanaler, inklusive direkt 
distribution till patienter eller till 
deras vårdgivare

Distribution och förvaring via 
köldmedier

BlOcKBUSTer mODell               SpecIAlIST mODell  
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sjukvården behandlar och intäkter från 
betalarna som många gånger också fi-
nansierar sjukvården (figur 1). 

Läkemedelsportföljer kommer att ge-
nomgå förändringar eftersom endast de 
verkligt innovativa läkemedlen kommer 
att lyckas erhålla höga priser. Forskning-
en kommer att leda läkemedelsindustrin 
mot specialistläkemedel. Marknaden går 
mot så kallad ”Personalised medicine” 
eller vad som kan kallas individuellt 
anpassade behandlingar och läkemedel. 
Det är en utveckling som samverkar med 
att patienten och betalaren av vården vill 
se en tydlig effekt av sin behandling för 
att betalning ska ske (figur 2). 

På grund av dessa faktorer kommer 
branschen att gå från den traditionella 
blockbuster-modellen till en specialist-
modell. Läkemedelsbolagens försälj-
ningsstrategi måste matcha dessa nya 
omvärldsfaktorer och ta hänsyn till in-
tegrerade värdekedjor där ett paket av 
tjänster inklusive läkemedel säljs till pa-
tienten. 

Det kommer att kräva mindre säljkå-
rer där den individuelle säljaren generellt 

kan komma att behöva en högre veten-
skaplig utbildning jämfört med i dag. 
Prissättningen kommer också att behö-
va göras om, så att den hanterar betala-
rens önskan att se resultat av läkemedlet. 
Det är troligt att vi i framtiden får se 
läkemedelsbolag med personal i speci-
ella roller vars uppgifter blir rådgivning 
kring läkemedlet, kommunikation med 
patienterna, key account managers som 
diskuterar priser med betalarna och va-
rumärkesansvariga som sköter kontak-
terna med vårdgivarna och knyter ihop 
de olika rollerna. 

Försäljning av individuellt anpassade 
läkemedel i ett integrerat paket av vård-
tjänster kommer att kräva en kulturell 
och organisatorisk förändring (figur 3). 
Den affärsmodell som ska hantera dessa 
nya förutsättningar kommer att bli ett 
framtida strategiskt val.

Samarbeta eller dö!
På ett seminarium som arrangerades 
av PricewaterhouseCooper tillsammans 
med SwedenBio hösten 2009 diskute-
rades hela rapportserien. Ett återkom-

Nätverksmodellen

Figur 4

I framtidens nätverksmodell äger inte läkemedelsbolaget alla de funktioner och tjänster 
som behövs för att det ska kunna vara framgångsrikt. I stället sker samarbeten med olika 
aktörer inom den totala vården som en patient konsumerar.

mande budskap till bolagen som deltog 
var det något drastiska: ”Samarbeta eller 
dö!”. Men det är den åtgärd som analyti-
kerna bakom skrifterna har ansett nöd-
vändig för att bolag inom branschen ska 
klara sig till år 2020. 

I Pharma 2020: Challenging business 
models, den fjärde i Pharma 2020-serien 
(april 2009), utforskas tanken att läke-
medelsföretagens nuvarande, fullt sam-
ordnade affärsmodeller inte är de bästa 
alternativen för industrin år 2020, och 
på vilket sätt kreativa samarbetsmodel-
ler skulle kunna fungera bättre.  

Här betonas att även de ledande före-
tagen kommer att tvingas föra ett när-
mare samarbete med aktörer både inom 
och utom sektorn för att tillägna sig den 
infrastruktur som krävs för att leverera 
läkemedelsterapi till såväl patienter som 
betalare. Det följer av den analys som 
gjorts om hur framtidens marknadsfö-
ring kommer att behöva ta hänsyn till 
en samordnad försäljning av integrerade 
paket med vårdtjänster och läkemedel. 

Övergången till en ny affärsmodell 
kommer inte att vara enkel, och det finns 
inte en given modell som passar alla före-
tag. Det som dock förefaller klart i ana-
lysen av framtiden är att den traditio-
nella modellen där ett företag eftersöker 
vinst på egen hand, ibland med hjälp av 
underleverantörer, inte blir möjlig att 
fortsätta med. 

Att satsa på några få kemiska fören-
ingar och få fram blockbusters kommer 
inte att fungera. En sådan modell kräver 
löpande nya blockbusters eftersom före-
taget i princip förlorar hela sitt underlag 
för affärer på cirka tio år. Förutom pro-
blemet med att hitta nya blockbusters 
och den låga FoU-produktiviteten är det 
sannolikt så att det är en affärsmodell 
som kommer att bli förlegad, eftersom 
den inte möter behoven hos en föränd-
rad marknad. 

År 2020 tror PricewaterhouseCoopers 
att betalning för läkemedel kommer att 
göras mot bakgrund av bevisat utfall av 
medicineringen. Eftersom många fakto-
rer påverkar utfallet behöver läkemedels-
bolagen röra sig mot hälsovårdssektorn, 
både för att skydda värdet av sina pro-
dukter men också för att skydda sig mot 
nya aktörer på marknaden. 

Läkemedelsbolagen behöver i framti-
den försäkra sig om att få tag i utfalls-
data från olika behandlingar. Det kan 
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Du behöver stärka ditt varumärke, ändra ett beteende eller öka 
försäljningen. Och du förväntas göra det mer effektivt för varje år.

Ellermore är på väg att bli Nordens mest eftertraktade reklam-
byrå med inriktning på hälsa. Till hjälp har vi Ellermorismen, vår 
gemensamma värdegrund. Ur den springer arbetsmetoder som 
skiljer sig från andras. 

Hos oss får du möta en utvecklande blandning av kompetenser, 
allt från läkare och analytiska ingenjörer till marknadsförare och 
gränsöverskridande kreatörer. Och uppleva hur olikheterna sam-
verkar.

Den omreglerade apoteksmarknaden skapar nya möjligheter 
och den senaste tiden har vi hälsat ett flertal nya kunder väl-
komna. 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 !

Det är bara resultatet som räknas.
Ellermorismen™  tar dig dit.

bara ske genom att rätt relationer och infrastruktur 
skapas. För att det ska fungera behöver läkemedels-
bolag bygga affärsmodeller där de gör vinster tillsam-
mans med andra organisationer. 

Relationer och samarbeten behövs till exempel 
med akademi, sjukhus, företag som levererar modern 
teknologi och följsamhetstjänster (så kallad compli-
ance) för att övervaka att regulatoriska föreskrifter 
följs, men också i den meningen att företaget ser till 
att patienten fullföljer sin behandling och faktiskt tar 
sitt läkemedel på det förskrivna sättet. Samarbeten 
behövs också med leverantörer av fysioterapi, hälso-
rådgivning, stresshantering, gymtjänster etc.

Nätverk eller diversifiering
På vägen mot år 2020 ser PricewaterhouseCoopers 
framför sig att två olika modeller utvecklas: En nät-
verksmodell (federation) och en diversifierad mo-
dell. 

I nätverksmodellen skapar ett företag ett nätverk 
av de separata bolag eller andra organisationer som 
nämndes ovan. Deltagarna i nätverket delar ett ge-
mensamt mål, det kan till exempel vara att hantera 
utfallet av behandling av en speciell patientgrupp. I 
nätverket delas finansiering, data, åtkomst till pa-
tienter, och back office-tjänster. 

Ett ömsesidigt beroende håller samman deltagarna 
i nätverket. Belöningen till varje deltagare ska spegla 
den insats som gjorts, vilket ibland kan vara svårt 
att mäta, varför noggranna överenskommelser behövs 
mellan de enheter som är med. 

Ett nätverk av det här slaget blir grunden för att 
kunna leverera de integrerade paket av tjänster och 
produkter som diskuterats ovan. Det kan också kom-
binera snabbheten hos en liten aktör med musklerna 
hos en stor (figur 4). 

I den diversifierade modellen är det fortfarande ett 
läkemedelsbolag som äger alla resurserna. Men bola-
get rör sig från sin nuvarande kärnverksamhet, ska-
pande och försäljning av läkemedel, till att integrera 
leveranser av närbesläktade produkter och tjänster, 
till exempel diagnostik, medicinsk teknik, försälj-
ning av generika och hälsovårdstjänster. 

        En global 
värld med kortare 
avstånd innebär 
också att sjukdo-
mar sprids mycket 
snabbare och över 
större avstånd än 
tidigare.”
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Johnson & Johnson är ett exempel på 
att denna strategi redan har börjat til-
lämpas. Modellens förtjänster är bland 
annat att den sprider riskerna. Från att 
lita enbart till blockbusters kan företa-
get röra sig in på andra marknader och 
därigenom dessutom till exempel skydda 
sig mot generikaläkemedel. 

Företaget kan också hantera den i 
framtiden så viktiga personspecifika 
vården där det tar del av utfallet av sina 
läkemedel och kan leverera integrerade 
paket av produkter och tjänster. Före-
taget kan investera i behandling av pa-
tienterna och utöva tillsyn över att de 
tar rätt mediciner, i rätt sammanhang 
och i rätt tid. 

Vidare kan man också komma in på 
den marknad som förutspås bli allt vik-
tigare i framtiden: förebyggande hälso-
vård. Modellen kan se ut som i figur 5. 

trender

Fler rapporter kommer
Ytterligare rapporter i serien är på väg. 
Nästkommande del kommer att behandla 
”Supply chain management”. 
De hittills utgivna delarna kan laddas ned 
från www.pwc.com/se/pharma 

       En ny trend 
blir att arbeta 
närmare och till-
sammans med 
regeringar, regula-
toriska myndighe-
ter och hela vård-
samhället.”

Den diversifierade modellen

Figur 5

I den diversifierade modellen integrerar läkemedelsbolaget horisontellt nya resurser inom närbesläktade produkter och tjänster.

Mikael Scheja
ekonomie doktor, auktoriserad revisor, 

Pricewaterhousecoopers
mikael.scheja@se.pwc.com

Det etiska 
läkemedelsbolaget

Massmarknad

•  Primärvårsprodukter 
(inkluderar nya 
teknologier för hur 
läkemedel ges till 
patienter: patches, 
inhalanter, och 
implantat som 
doserar läkemedlet 
till patienten)

   Individuellt 
anpassad marknad

• Särläkemedel     
(orphan drugs)

• Vacciner

Diagnostik och 
instrument

• Molekulära försök

• Kliniska 
biomarkörer

• Medicinsk teknik

Generika

• Varumärkes-
  profilering av 

generika

• Massgenerika

• Supergenerika

Hälsovård

• OTC-läkemedel

• Konsument-
   diagnostik

• Näringstillskott

Hälsotjänster

• Patientutbildning

• Distribution av    
läkemedel

• Övervakning av 
och rådgivning 
om patientens 
läkemedel

• Sjukgymnastik

• Näringsrådgivning

en västerländsk baserad läkemedelsindu-
stri är van att hantera. 

Tack vare sjukvårdsreformer, teknolo-
giska framsteg och andra marknadskraf-
ter som driver fokus mot en hälsovård 
där betalningsviljan beror på patienter-
nas upplevda behandlingsutfall, kommer 
bolag i branschen att behöva visa värdet 
av sina produkter genom skräddarsydd 
hälsovård för patienterna. Emellertid be-
skattas många gånger konsumenttjäns-
ter annorlunda än varor, vilket förändrar 
skattesituationen. 

Att vara lokalt närvarande och sälja 
produkter och tjänster mot konsumen-
ter på en slutmarknad kan innebära att 
läkemedelsbolaget hamnar i en skatteju-
risdiktion med högre skattesatser än vad 
som var fallet när produkterna såldes av 
bolaget i en annan jurisdiktion.

Påverkad skattesituation
Pharma 2020: Taxing times ahead (de-
cember 2009) är den senaste rapporten i 
serien. Den behandlar de större skatte-
mässiga konsekvenserna av de politiska, 
ekonomiska, vetenskapliga, affärsmo-
dellsmässiga och sociala trender som för 
närvarande påverkar branschen. Taxing 
times ahead fokuserar på den närmaste 
tidens utmaningar och möjligheter från 
ett skatteperspektiv och identifierar ett 
antal trender som gör att skattefrågor 
kan hamna i fokus.

Fler partnerskap, allianser, fusioner 
och förvärv, samt inriktningen mot ett 
affärssätt där företagen erbjuder olika 
tjänster utöver branschens sedvanliga 
produktutbud, kan dels leda till en ökad 
effektiv skattesats och dels komplicera 
koncerners internprissättningsmetodik. 

En utvidgad kundbas, skapad av 
större tillgång till sjukvård och växande 
befolkningar på utvecklingsmarknader, 
ökar lönsamheten där. Vissa länder har 
också historiskt sett erbjudit skatte- och 
affärsmässiga incitament till branschen. 
Detta kan leda till en ökad utflyttning 
av tillverkning till vissa utvecklings-
marknader där andra skattesatser före-
ligger. 

Det är också troligt att det framför 
allt är på dessa marknader som bran-
schen i framtiden kan se möjlig vinst-
tillväxt. Utvecklingsmarknader har 
dock ibland andra skatteregimer än vad 
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Ge din verksamhet extra energi

GODIS
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LAMPA
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hälsoekonomi

Samband mellan 
decentraliserat 
kostnadsansvar och 
läkemedelskostnad

Valet av styrmetoder för förskrivningen av läkemedel skiljer 
sig från landsting till landsting. Tidigare studier har visat att 
budgetansvar leder till lägre läkemedelskostnader, lägre läkeme-
delsvolymer och högre generisk användning, men det är mindre 
känt i vilken grad de olika landstingen verkligen praktiserar ett 
budgetansvar. Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi, 
CMT, Linköpings universitet, har nu genomfört en studie som 
påvisar ett samband mellan ett decentraliserat kostnadsansvar 
och lägre kostnader per invånare samt högre följsamhet till 
rekommendationslistor. Studien presenteras här av doktorand 
Emelie Heintz och docent Lars-Åke Levin.

Vad gör landstingen för att styra för-
skrivning och användning av läkemedel? 
Hur mäter man vad som är effektiv läke-
medelsanvändning? Och hur bör lands-
tingen styras för att få till en så effektiv 
läkemedelsanvändning som möjligt? För 
att svara på dessa frågor har Centrum 
för utvärdering av medicinsk teknologi, 
CMT, genomfört en ny studie med ti-
teln ”Styrformer för en effektiv läkeme-
delsanvändning”(1).

Vilka läkemedel och hur mycket som 
förskrivs i Sverige förklaras ofta av en 
kombination av marknadsföring och 
medicinsk evidens. Men förskrivningen 
beror till stor del även på andra fakto-
rer, som ekonomistyrning, storleken på 
förskrivande organisationer och kun-
skapsintensitet. Vissa av dessa faktorer 
är svåra att påverka medan andra kan 
beslutas politiskt och administrativt på 
landstingsnivå, som exempelvis fördel-

ning av kostnadsansvar och kunskaps-
styrning. 

Även om valet av styrmetoder kan fö-
refalla enkelt och självklart verkar det 
inte finnas någon gemensam linje bland 
våra landsting, som sinsemellan valt oli-
ka lösningar. Tidigare studier har visat 
att budgetansvar påverkar förskrivarbe-
teenden och att det resulterar i lägre lä-
kemedelskostnader, lägre läkemedelsvo-
lymer och högre generisk användning. 
Samtidigt var effekten på spridning av 
nya läkemedel och övrig sjukvårdskon-
sumtion oklar(2). 

Syftet med CMT:s nya studie är att vi-
dare undersöka effekterna av olika styr-
former inom landstingens läkemedelsan-
vändning. Studien består av tre delpro-
jekt. I det första delprojektet kartlades 
landstingens styrformer. I det andra tog 
vi fram indikatorer för att mäta effektivi-
teten i läkemedelsanvändningen. Slutli-
gen gjordes en syntes av kartläggningen 

och indikatorerna i en analys av vilka 
styrformer som hänger samman med en 
effektiv användning av läkemedel.

Decentraliserat kostnadsansvar
Statsbidraget för läkemedel uppgår år 
2010 till 23,2 miljoner konor. Bidraget 
ska användas till att täcka landstingens 
kostnader för de läkemedel inom öppen-
vården som faller inom läkemedelsför-
månen och fördelas sedan 2002 mellan 
landstingen efter en särskild behovs-
modell. Bidraget är fördefinierat för en 
viss period, där landstingen får hantera 
eventuella underskott, men också behål-
la överskott. 

Utifrån denna kontext har landsting-
en, i syfte att uppnå en effektivare an-
vändning av läkemedel, anammat olika 
strategier för styrning, ledning och upp-
följning. I vår kartläggning fokuserade 
vi på de strategier som är kopplade till 
ekonomi- och kunskapsstyrning. 
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Med ekonomistyrning menas här hur 
landstingen valt att hantera kostnadsan-
svaret för läkemedel. Det kan till exem-
pel handla om på vilken administrativ 
nivå landstingen valt att lägga kostnads-
ansvaret, om de valt att ha en separat 
läkemedelsbudget eller en integrerad 
hälso- och sjukvårdsbudget och det kan 
handla om hur landstingen valt att han-
tera under- och överskott i budgeten. 

Kunskapsstyrning syftar på användan-
det av rekommendationer och förekom-
sten av värderad information, utbildning 
och kunskapstjänster som ska säkerhets-
ställa kvaliteten på olika behandlingar. 
Det kan också gälla återkoppling i form 
av kvalitets- och resultatuppföljning som 
syftar till en förbättrad kostnadsmedve-
tenhet och en bättre följsamhet till olika 
rekommendationer. 

I den enkät som skickades ut till sak-
kunniga i samtliga landsting under vå-
ren 2009 ställde vi frågor om landsting-
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ens ekonomi- och kunskapsstyrning för 
år 2005 och 2008. I jämförelse med en 
tidigare kartläggning från år 2002(3) vi-
sade svaren att decentraliseringsgraden i 
landstingen har ökat betydligt. År 2008 
hade bara fyra landsting ett centraliserat 
kostnadsansvar, vilket kan jämföras med 
elva landsting år 2002. 

Bland de decentraliserade landstingen 
låg år 2008 kostnadsansvaret på klinik- 
och vårdcentralsnivå hos tolv landsting 
och på en mellannivå hos fem landsting. 
Tio av de decentraliserade landstingen 
hade en integrerad hälso- och sjukvårds-
budget medan sju hade en separat bud-
get för läkemedel. 

Vissa landsting hade utvecklat incita-
mentsmodeller där det fanns möjlighet 
att ta del av hela eller delar av eventuellt 
överskott om vissa förskrivnings-, pro-
duktions- eller kvalitetsmål uppfylldes. 
Trots detta var det, oavsett om lands-
tingen hade en integrerad eller separat 
budget för läkemedel, vanligast att loka-
la över- och underskott hanterades inom 
den totala budgetramen för hälso- och 
sjukvård. 

När det gäller kunskapsstyrning frå-
gade vi landstingen bland annat om vil-
ka förskrivarstöd de använde sig av och 
vilka de tyckte var viktigast. De förskri-
varstöd vi frågade om var läkemedels-
kommittéernas rekommendationslista, 
regelbunden förskrivarstatistik, IT-base-
rat förskrivningsstöd, nyhetsbrev, produ-
centobunden information, landstingets 
egna utbildningsinsatser, informations-
träffar och landstingsövergripande mät-
bara mål. Av dessa ansåg landstingen att 
IT-baserat förskrivarstöd var viktigast. 
På andra och tredje plats kom läkeme-
delskommittéernas rekommendationslis-
ta och producentobunden information. 
De två sistnämnda fanns tillgängliga hos 
alla landsting. 

Generellt sett ansåg landstingen att 
deras olika former av förskrivarstöd 
fungerade minst lika bra som motsva-
rande stöd i övriga landsting. Landsting-
ens decentraliseringsgrad och det antal 
förskrivarstöd som används inom varje 
landsting sammanfattas i tabell 1. 

Sex dimensioner identifierade
För att kunna analysera vilka styrformer 
som är mest effektiva var vi först tvung-
na att fråga oss vad som karaktäriserar en 
effektiv läkemedelsanvändning. Frågan 

Låg grad av decentralisering  Hög grad av decentralisering
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Ekonomi- och kunskapsstyrning i landstingen

Tabell 1

Figur1

Effektivitetsdimensionerna och deras indikatorer

Kvanti tet Kostnadseff ekti va 
behandlingar

Följsamhet ti ll rekommendati onslistor Olämpliga förskrivningar Spridning av nya läkemedel 
med stor innovati onshöjd

Jämlikhet

Kostnad per pati ent (AUP) Andel 
läkemedelsbehandlade 
diabeti ker som går 
på blodfett ssänkande 
behandling

Andel omeprazol av protonpumpshämmare Äldre med riskfyllda 
läkemedelskombinati oner

Användning av bupropion 
(Zyban) och vareniklin 
(Champix) för rökavvänjning

Modifi erad version av Gini-koeffi  cienten applicerad på data på                        
disponibel inkomst i relati on ti ll läkemedelskostnader bland 
pati enter med akut hjärti nfarkt

Volym per pati ent (DDD) Andel 
warfarinbehandling 
bland pati enter 
som vårdats för 
förmaksfl immer 
och har minst en 
komplicerande 
riskfaktor

Andel ACE-hämmare, inklusive 
kombinati oner, av medel som påverkar 
renin-angiotensinsystemet

Tio eller fl er läkemedel bland 
äldre

Användning av långverkande 
insulinanaloger (Lantus och 
Levemir)

Kostnad per läkarbesök Andel RAAS-hämmare 
vid hjärtsvikt

Andel simvastati n av stati ner Kinoloner vid behandling med 
urinvägsanti bioti ka

Användning av ranibizumab 
(Lucenti s) för att  
förhindra blindhet vid våt 
makuladegenerati on

Andel betablockerare 
vid hjärtsvikt

Andel penicillin V av anti bakteriella medel 
för systemiskt bruk

Tre eller fl er psykofarmaka 
bland äldre

Andel biologiska 
läkemedel vid 
reumatoid artrit

Andel citalopram av selekti va 
serotoninåterupptagshämmare

Grad av ekonomi- och kunskapsstyrning i respektive landsting år 2008. 
Ekonomistyrning: Landstingens decentraliseringsgrad baserades på en poängbedömning av sva-
ren i enkäten. Poängen summerades för varje enskilt landsting och viktades med hjälp av lands-
tingets fördelning av de totala läkemedelskostnaderna inom öppenvård. Resultatet blev att varje 
landsting tilldelades en särskild decentraliseringspoäng. En decentraliseringspoäng på tre eller 
högre kategoriserades som ”Hög grad av decentralisering” och landsting med lägre än tre poäng 
kategoriserades som ”Låg decentraliseringsgrad”. 

Kunskapsstyrning: Indelningen baserades på antalet förskrivarstöd. Landsting i gruppen ”flera 
förskrivarstöd” tillhandahöll minst elva olika förskrivarstöd medan landsting i gruppen ”färre förskri-
varstöd” tillhandahöll högst tio olika förskrivarstöd.

hälsoekonomi
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har inget självklart svar men det finns 
ett antal faktorer som tidigare har asso-
cierats med effektivitet inom vården. 

Vi identifierade totalt sex olika di-
mensioner med en till fem indikatorer 
inom varje (figur 1). De sex dimensio-
nerna blev kvantitet, kostnadseffektiv 
behandling, följsamhet till rekommen-
dationslistor, olämpliga förskrivningar, 
spridning av nya läkemedel med stor 
innovationshöjd och jämlikhet. Indika-
torerna baserades i största möjliga mån 
på redan existerande indikatorer från ex-
empelvis öppna jämförelser, men i vissa 
fall utformades även nya indikatorer som 
togs fram ur befintliga register. 

Dimensionen kvantitet består av indi-
katorerna kostnad, volym och kostnad 
per läkarbesök. Kostnad och volym var 
självklara val då dessa i tidigare studier 
hade visat sig påverkas av budgetsansvar. 
Dimensionen kostnadseffektiva behandling-
ar valdes för att studera effekten på den 
andel patienter som behandlats på ett 
kostnadseffektivt sätt, det vill säga som 
har fått behandling i linje med utval-
da befintliga vårdprogram eller riktlin-
jer där man tagit hänsyn till kostnads-
effektivitet. Denna dimension ska inte 
förväxlas med dimensionen följsamhet till 

rekommendationslistor som i stället skattar 
följsamheten till samstämmiga läkeme-
delsrekommendationer från läkemedels-
kommittéerna. 

Dimensionen olämpliga förskrivningar 
valdes för att på olika sätt beskriva an-
delen patienter som erhåller olämpliga 
läkemedel eller olämpliga kombinatio-
ner av läkemedel. Med spridningsdimen-
sionen var tanken att beskriva skillnader 
i introduktionstakt av ett urval nya, el-
ler relativt nytillkomna, läkemedel med 
bedömd hög innovationshöjd. 

För att även studera om det fanns va-
riationer mellan landstingen när det gäl-
ler ojämlikhet i läkemedelsanvändning 
kopplad till inkomst utvecklade vi även 
en jämlikhetsdimension. Jämlikhet definie-
ras här som att patienter med lika behov 
får lika behandling. 

Rankning efter indikator
Så hur ska landstingen göra för att ef-
fektivisera sin användning av läkemedel? 
Det är vad vi försökt besvara genom att 
sammanföra resultatet från kartlägg-
ningen av landstingens styrformer med 
resultatet från de utvalda effektivitets-
indikatorerna. 

Landstingen delades in i olika grupper 
utifrån deras grad av decentralisering, 
kunskapsstyrning och struktur (storlek 
på landstinget och huruvida landsting-
et hade en medicinsk fakultet). Däref-
ter rankades landstingen efter resultatet 
från varje indikator, vilket senare låg till 
grund för beräkningen av en medelrank-
ning för varje landstingsgrupp.  Decen-
traliseringsgraden baserades på en vik-
tad poängbedömning av svaren i enkä-
ten och kunskapsstyrningsindelningen 
baserades på antalet förskrivarstöd som 
tillhandahölls av varje landsting.

       
Förskrivningen 
beror till stor del 
på faktorer som 
ekonomistyrning, 
storleken på för-
skrivande organi-
sationer och kun-
skapsintensitet.”
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Analysen visade att decentraliserat 
kostnadsansvar samvarierar med lägre 
läkemedelskostnader per invånare (figur 
2). Detta stämmer överens med resulta-
ten i den systematiska litteraturöversikt 
som publicerades av Cochrane 2007(2). 
Decentraliserat kostnadsansvar visade 
sig också ha ett samband med en bättre 
följsamhet till läkemedelskommittéer-
nas rekommendationer av läkemedel. 

Detta förklaras troligen av en högre 
grad av kostnadsmedvetenhet hos lands-
ting med decentraliserat kostnadsansvar 
och att dessa i större grad därför väljer 
de billigare läkemedel som finns med 
på läkemedelskommittéernas listor. Öv-
riga dimensioner verkade inte påverkas 
av huruvida kostnadsansvaret är decen-
traliserat eller inte.

Minskade kostnader är i sig inte nöd-
vändigtvis något positivt eftersom det 
skulle kunna förklaras av en minskning 
i volym eller byte till sämre läkemedel, 
något som skulle kunna ha en negativ 
inverkan på folkhälsan. 

Att vi till skillnad från tidigare stu-
dier inte såg något samband mellan 

ett decentraliserat kostnadsansvar och 
minskade läkemedelsvolymer (definie-
rad dygnsdos, DDD) ser vi därför som 
positivt. Vi kan fortfarande inte säga nå-
got om kvaliteten på de läkemedel som 
förskrivs, men eftersom även en bättre 
följsamhet till läkemedelskommittéer-
nas listor kan kopplas till decentraliserat 
kostnadsansvar är det troligt att det är 
en ökad kostnadsmedvetenhet som lett 
till minskade kostnader och inte byten 
till sämre läkemedel. 

När det gäller kunskapsstyrning hit-
tade vi inget samband med våra olika 
effektivitetsdimensioner. Kvaliteten och 
omfattningen av kunskapsstyrning hos 
de olika landstingen visade sig svår att 
mäta och variationen i antal förskrivar-
stöd mellan landstingen visade sig vara 
liten. 

I framtida studier rekommenderar vi 
därför att komplettera informationen om 
antal förskrivarstöd med information om 
hur mycket resurser som landstingen av-
sätter till varje stödform. Dessutom skul-
le det vara intressant att titta närmare på 
stödformen ”läkemedelsinformation som 
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Rankning av landstingen i sex dimensioner

Landstingen är samtliga rangordnade från 1–21 i alla dimensioner. Landstingen delades in i 
grupper efter kostnadsansvarets decentraliseringsgrad och därefter beräknades en medel-
rankning för varje grupp. Ett högre värde är att föredra framför ett lägre förutom i kostnads- 
och volymdimensionen där det inte entydigt går att säga om en låg kostnad eller volym är att 
föredra framför en hög. För dessa två är hög rangordning lika med höga absoluta tal.

Figur 2

ges tillsammans med industrin”. Både 
mellan och inom landstingen finns be-
tydande skillnader i omfattningen av 
denna stödform.   

Analysen visade även att landsting 
med gemensam elektronisk läkemedels-
lista föll betydligt bättre ut än övriga 
landsting när det gällde andelen äldre 
med riskfyllda läkemedelskombinationer 
(figur 3). Detta är inte särskilt förvånan-
de då de elektroniska patientjournalerna 
innehåller ett läkemedelsinteraktionssys-
tem som ger en aktiv varning för farliga 
interaktioner.

Vad kan vi lära av studien?
Vår studie har kunnat påvisa ett sam-
band mellan ett decentraliserat kost-
nadsansvar och lägre kostnader per in-
vånare samt högre följsamhet till rekom-
mendationslistor. Eftersom resultaten i 
studien endast visar på samvariationer 
kan vi egentligen inte uttala oss om hu-
ruvida det finns ett orsakssamband mel-
lan styrform och effektivitet utan bara 
att det verkar finnas samband. 

hälsoekonomi
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Det är emellertid intressant att fler 
och fler landsting, i linje med våra re-
sultat, väljer ett mer decentraliserat kost-
nadsansvar.

Studiens resultat gäller naturligtvis 
bara under de förutsättningar som före-
låg 2008. Sedan dess har det skett stora 
förändringar på läkemedelsmarknaden. 
Införandet av vårdval, följt av ökad kon-
kurrens och fler privata alternativ, kom-
mer troligen att öka på betydelsen av fi-

nansiella incitamentet och kostnadsan-
svar. 

Avregleringen av apoteksmarknaden 
är en annan viktig förändring som säkert 
kommer att påverka läkemedelsanvänd-
ningen. Vi skulle därför gärna se fram-
tida studier utifrån den metodik som ut-
vecklats i vår studie men som även analy-
serar skillnader mellan vårdenheter med 
olika ägare. 
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Figur 3

Elektronisk läkemedelslista ger färre riskfyllda 
läkemedelskombinationer

Landstingen är samtliga rangordnade från 1-21 i varje indikator. Landstingen delades in i grupper efter huru-
vida de hade elektronisk läkemedelslista eller inte och därefter beräknades en medelrankning för varje grupp. 
En högre ranking är att föredra framför en lägre då detta visar en låg grad av olämpliga förskrivningar.
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forskning10

AKTIONSGRUPPEN 

– ett steg mot bättre 
läkemedelsanvändning
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Fem skilda projekt fick dela på 
medel från Aktionsgruppen för 
bättre läkemedelsanvändning hos 

äldre. Alla projekten innefattar läkeme-
delsgenomgång på något sätt: Pharma-
demic för att sprida ”Hallandsmodellen”, 
Karlskoga lasarett för minskade läkeme-
delsfel i vårdövergångar, Nestor FoU-cen-
ter för läkemedels- och nutritionsgenom-
gångar, QP Medtech för kvalitetsarbete 
och läkemedelsgenomgångar med IT-
stöd samt Landstinget Dalarna för läke-
medelsgenomgångar i hemsjukvård.

Cecilia Kennerfalk, direktör på LIFs 
informationsavdelning berättar: 

– Vi vet att det inte finns en univer-
sallösning på problematiken kring äldre 
och läkemedel, därför ville vi uppmuntra 
till nytänkande och hitta nya intressanta 
projekt. Tillsammans visar projekten en 
bredd och att det finns många bra lös-
ningar. Det gäller att hitta rätt lösning 
för rätt tillfälle.

Goda resultat trots kort tid
Projekttiden var begränsad och de of-
fentliga vårdgivarna pressades dessutom 
ytterligare av massvaccinationen i höstas. 
Men aktionsgrupperna kunde ändå visa 
upp goda resultat. 
• Det omfångsrikaste projektet drevs av 
Pharmademic från Uppsala. Deras mål var 
att försöka sprida Michael Borgs väl om-
skrivna ”Hallandsmodellen”. Två apote-
kare anställdes för att först utbildas i 
Halland och sedan föra metoden vidare. 
Att förankra detta i ett nytt landsting 
var dock tidskrävande och hanns inte 
med under projekttiden, även om ett par 
landsting visat klart intresse. 

Apotekarna har dock fortsatt sin an-
ställning i Halland och förhoppningsvis 
kan projektet få en fortsättning framö-
ver. Diskussioner pågår just nu med de 
intresserade landstingen om hur projek-
tet kan implementeras och utvecklas.

• Landstinget Dalarna var den projekt-
grupp som hårdast pressades av influ-
ensavaccineringen. Men de hann ändå 
visa att läkemedelsgenomgångar kan ha 
en betydelse för en bättre läkemedelsan-
vändning.

• Karlskoga lasarett fokuserade i sitt pro-
jekt på hur felen i vårdövergångarna ska 
minskas. Med projektet vill de införa en 
läkemedelsberättelse i den sammanfat-
tande bedömningen, epikrisen, när en 
patient skrivs ut. På så sätt blir det tyd-
ligt för både patienten och vårdpersonal 
vilka åtgärder om gjorts och varför. Ef-
tersom sjukhuset är på väg att byta do-
kumentationssystem är frågan högaktu-
ell för den framtida utformningen. 

• QP Medtech i Västerås undersökte möj-
ligheterna att införa ett mobilt IT-stöd 
för förskrivning och uppföljning. Projek-
tet försenades av teknikstrul, bland an-
nat dålig mobiltäckning, vilket gav goda 
erfarenheter kring teknikens svagheter 
och hur de kan förebyggas.

• Nestor FoU-center i Handen hann ge-
nomföra hela sitt projekt. Projektet har 
vissa likheter med Hallandsmodellen 
och syftar till att all vårdpersonal runt 
den äldre skall samarbeta med läkeme-
delsgenomgångar som ett team. Dess-
utom läggs stor vikt vid födointaget och 
nutritionsstatus. Att arbeta multiprofes-
sionellt mottogs positivt av alla involve-
rade och alla såg arbetet som givande. 
Arbetet resulterade i utsättning av läke-
medel i flera fall eller byte till lämpligare 
terapi. Även flera ändringar i födointaget 
kunde göras. 

Utfallet blev så pass bra att Nestor 
nu för diskussioner med Södertälje och 
Haninge kommuner för en mer perma-
nent fortsättning av projektet och även 
landstinget är intresserat av att engagera 
sig i arbetet.

– Resultaten visar på behov av olika 
åtgärder och behov av åtgärder på olika 
nivåer, berättar Cecilia Kennerfalk. Det 
går att förbättra läkemedelsanvändning-
en både i sjukvården, på vårdboenden 
och hemma hos den enskilde patienten. 
Att flera av projekten verkar få en för-
längning och en finansiering från annat 
håll visar också man fått upp ögonen för 
problemen och vill förbättra situationen. 
Satsningen blev som vi önskade – en ka-
talysator för vissa åtgärder och ett bidrag 
till en bättre läkemedelsanvändning hos 
äldre.

Vid årsskiftet avslutades Läkemedelsindustriföreningens och Sveriges Farmacevtförbunds 
gemensamma projekt ”Aktionsgruppen för bättre läkemedelsanvändning hos äldre”. Trots 
ett pressat tidsschema och en pressad vård i pandemivarningens spår kunde flera av 
projektgrupperna visa goda resultat. Några ser nu också en fortsättning på sitt arbete. 
Erik Fredholm, informatör på Läkemedelsindustriföreningen LIF presenterar projekten.

AKTIONSGRUPPEN
Aktionsgruppen är ett gemensamt 
projekt från LIF och Sveriges Far-
macevtförbund. Projektets syf-
te har varit att stödja projekt för 
bättre läkemedelsanvändning hos 
äldre. Totalt har fem projekt delat 
på 2,6 miljoner kronor. Samtliga 
projekt har bedömts av en obe-
roende referensgrupp bestående 
av väl insatta personer inom om-
rådet: Anders Milton, ordförande, 
Finn Bengtsson, Anders Dahlqvist, 
Margareta Hammarlund-Udenaes, 
Lars Hedberg, Ylva Johansson, 
Thorbjörn Larsson, Thomas Nihl-
én, Barbro Westerholm.
Mer om Aktionsgruppen och full-
ständiga rapporter finns på LIF.se

ERIK FREDHOLM
informatör, LIF 
– de forskande 

läkemedelsföretagen
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Illustration Mattias Christenson

Parallellimporten         har minst nio liv
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2010 kommer att bli ett historiskt 
år på många sätt. Bland annat för 
att ett apoteksbesök från och med 

just detta år ger en unik möjlighet för 
alla svenska apotekskunder. 

Man får välja! Inte bara som förr, när 
valet stod mellan Apoteket på Kungsga-
tan eller på Drottninggatan. Nej – valet 
nu är på riktigt. 

Om det ena apotekets öppettider eller 
service inte matchar ens förväntningar, 
så kan man faktiskt välja en helt annan 
apoteksaktör, med bättre service nästa 
gång. Att det svenska apoteksmonopo-
let förpassades till historiens bakgård i 
år ger ny frihet och konsumentmakt för 
Sveriges medborgare och kunder. 

Det är en förändring som samtidigt 
skapar helt nya möjligheter för apoteken 
på den nya marknaden. De får chansen 
att profilera sig, öka tillgängligheten, 
öppettiderna eller kanske höja servi-
cegraden ett par snäpp. Små men vik-
tiga justeringar som snabbt kan få stora 
effekter, som fler och nöjdare kunder, 

bättre ekonomi och därmed rejäla möj-
ligheter att utveckla apoteksverksamhet 
ytterligare. 

Gränslösa besparingar
Mitt i denna stora förändring finns pa-
rallellhandelsföretagen med sin viktiga 
roll som prispressare. Parallellimport av 
läkemedel är när ett patenterat original-
läkemedel importeras från ett europeiskt 
land där priset är lägre. I dag är paral-
lellimporten en kraft att räkna med på 
den svenska apoteksmarknaden, trots att 
verksamheten från start har ifrågasatts 
från olika håll, motarbetats och till och 
med dödförklarats otaliga gånger. 

Sätten att försöka eliminera förutsätt-
ningarna för parallellhandeln har varit 
många och sinnrika genom åren. Lob-
bygrupper arbetar hårt och stundtals 
framgångsrikt med att skapa handels-
hinder, allt i syfte att förhindra – eller 
åtminstone försvåra – parallellimporten. 
För tolv år sedan skrev Ulf Janzon (då-
varande ordförande i FPL – Föreningen 

för parallellimporterade läkemedel) en 
artikel med den provocerande rubriken 
”Parallellimport –något som katten slä-
pat in”. 

Parallellimporten i Sverige spåddes en 
livslängd på max fem år. Men nu, nästan 
femton år senare, lever parallellimportö-
rerna fortfarande och vårt prispressande 
bidrag är kanske viktigare än någon-
sin, inte minst för att kunna förverkli-
ga omregleringen av apoteksmarknaden 
som just påbörjats. Synen på parallell-
import från branschen är nu betydligt 
mer neutral än då – mycket på grund 
av att kunskapsnivån generellt har höjts. 
Skulle inte vilja påstå att vi är odödliga 
– men i likhet med katten som släpade 
in oss så har vi minst nio liv! 

I samarbete med apoteksaktörerna 
på den svenska marknaden hoppas vi 
nu kunna fortsätta vårt arbete med att 
förbättra förutsättningarna för parallel-
limporten i Sverige. Det finns här star-
ka gemensamma intressen att arbeta för 
minskade handelshinder, med förbättrad 
tillgänglighet till läkemedel för parallel-
limport på den europeiska marknaden 
som mål.

Grunden till parallellhandel med lä-
kemedel är det beslut som fattats om en 
inre marknad med fri rörlighet för va-
ror och tjänster inom EU. Priset på läke-
medel varierar mellan olika marknader 
och tanken är att stimulera konkurrens 

Parallellimporten         har minst nio liv
Parallellimporten i Sverige spåddes en livslängd på max fem år. Men efter nästan femton år lever paral-
lellimportörerna fortfarande, skriver Läkemedelshandlarnas ordförande Christina Örtorp och synen på 
parallellimport från branschen är betydligt mer neutral nu än då. Från att ha varit en prispressare på 
den svenska läkemedelsmarknaden kan parallellimportörerna nu tack vare omregleringen även hjälpa 
till att utveckla de svenska apoteken. Läkemedelshandlarna har i dag nio medlemsföretag som arbetar 
med parallellimport av läkemedel.

       Grunden till parallellhandel med 
läkemedel är det beslut som fattats om 
en inre marknad med fri rörlighet för 
varor och tjänster inom EU.”
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vilket har en generell samhällsnyttig ef-
fekt. 

I vårt fall handlar det om att vi kö-
per godkända receptbelagda läkemedel 
i ett EU-land där priserna är lägre, im-
porterar dem för att sedan kunna erbju-
da dem till ett lägre pris för de svenska 
apoteken och svenska apotekskunderna. 
På detta har de svenska skattebetalarna 
sparat mycket pengar de senaste femton 
åren genom bland annat lägre kostnader 
för läkemedelssubventioner. 

Parallellimporten har snabbt blivit 
ett självklart inslag och i dag finns mer 
än 300 parallellimporterade läkemedel i 
Sverige. Ungefär tio procent av de recept-
belagda läkemedel som säljs via apoteken 
har kommit till hyllorna genom just pa-
rallellimport. 

Alla företag som önskar parallellim-
portera läkemedel måste godkännas av 
Läkemedelsverket. Dessutom ska varje 
läkemedel som parallellimporteras vara 
förhandsgodkänt av Läkemedelsver-
ket eller dess europeiska motsvarighet, 
EMA (European Medicines Agency). Det 
är med andra ord samma höga krav på 
patientsäkerhet här som vid all annan 
läkemedelshantering. Parallellimpor-
terade läkemedel är alltid patenterade 
originalläkemedel, till skillnad från ge-
nerika, som är en kopia av ett original-
läkemedel.

Omregleringen en hektisk tid
Läkemedelshandlarna är namnet på vår 
förening som i dag består av nio med-
lemsföretag som arbetar med parallell-
handel med läkemedel. Föreningen bil-
dades 1998 och har som mål att främja 
utvecklingen av ett transparent och icke-
diskriminerande regelverk för parallell-
import av läkemedel. 

Man kan utan överdrift säga att om-
regleringen av apoteksmarknaden inne-
burit en rätt hektisk tid för oss paral-
lellimportörer. Dels har själva omreg-
leringen fört med sig oklara spelregler 
under övergångstiden. Dels innebär den 
nya apotekssituationen att gamla rela-
tioner och arbetssätt behöver förändras 
och utvecklas. Att allt skett i en tid där 
kronans värde legat på en synnerligen 
oattraktiv nivå har såklart inte underlät-
tat eftersom kronkursen är avgörande för 
hur stora besparingar vi kan leverera. 

Men nu börjar saker falla på plats. 
Spelregler mejslas fram, den nya sam-

arbetskartan håller som bäst på att ritas 
om och kronan har återhämtat sig till en 
vettig nivå som skapar förutsättningar 
för bra affärer. 

Vi parallellimportörer har fram till i 
år pressat priser för att leverera billigare 
läkemedel och därmed besparingar till 
alla skattebetalare och de svenska lands-
tingen i form av lägre kostnader för läke-
medelssubventioner. Nu arbetar vi med 
nya mål, en positiv omfokusering som 
passar entreprenörsandan i vår bransch 
väl. I dag ser vi att våra besparingar kan 
användas för att utveckla de svenska apo-
teken ännu mer, det som ju var själva 
grunden för apoteksreformen. 

I den fastslog man följande(1):
”De övergripande målen med omreglering-

en av apoteksmarknaden är: 
• att ge konsumenterna ökad tillgäng-

lighet till läkemedel, bättre service 
och ett bättre tjänsteutbud och 

• låga läkemedelskostnader till nytta för 
konsumenten och det offentliga.” 

Alltså, själva motivet för att reformera 
apoteksmarknaden har varit att avveck-
la det statliga apoteksmonopolet för att 
man vill få fler apotek, högre servicegrad 
och bättre tillgänglighet.

Det man då kan fråga sig är hur det 
ska gå till, utan att läkemedelskostna-
derna drar i väg. Fler apotek, fler far-
macevter och ökade öppettider kostar 
naturligtvis pengar. Det vet regeringen, 
och slår därför även fast följande i sin 
proposition(2): 

”Målen om ökad tillgänglighet och för-
bättrad service kan innebära en konflikt med 
målet om prispress och offentlig kostnadskon-
troll. Ökad tillgänglighet och förbättrad ser-
vice kostar. Om inte lönsamhet och effektivitet 
på apoteksmarknaden kan åstadkommas så 
riskerar den ökade tillgängligheten leda till 
ökade kostnader för konsumenten och det of-
fentliga.”

Här kommer parallellimporten in 
som en helt unik möjlig delfinansiär 

som skapar förutsättningar att upp-
nå de grundläggande målsättningarna 
med omregleringen av apoteksmarkna-
den. Förutsättningarna finns kvar för oss 
Läkemedelshandlare att fortsätta arbetet 
med att hålla nere läkemedelskostnader-
na i Sverige – det är så sund marknads-
konkurrens fungerar. 

Vi tar prisfajten för att ge de nya 
svenska apoteksaktörerna lägre inköps-
priser så att de kan utveckla sina verk-
samheter ytterligare. Något vi vet kom-
mer även de svenska konsumenterna till 
del. 

Framtiden för parallellimporten av lä-
kemedel ser med andra ord bra ut. Lång-
siktiga och sunda samarbetsformer med 
nya och gamla apoteksaktörer kommer 
att skapa lönsamhet och förutsättning-
ar för god utveckling, vilket rimligen 
bör ligga i de allra flestas intresse nu 
när Apotekssverige genomgår sin största 
förändring på 30 år.

CHRISTINA ÖRTORP
ordförande, Läkemedelshandlarna

Referenser 
1. Proposition 2008/09:145, s 81 
2. Proposition 2008/09:145, s 231-232

      Ungefär tio procent av de receptbe-
lagda läkemedel som säljs via apoteken 
har kommit till hyllorna genom just 
parallellimport.”
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Gothia Forum för klinisk forskning startade våren 2009. Målet 
är att göra Västra Götaland till den mest attraktiva regionen 
för högkvalitativ klinisk forskning i Europa. Verksamhetschefen 
Kaj Stenlöf beskriver här verksamheten, från starten 2009 och 
framåt. Det unika med Gothia Forum är att organisationen vuxit 
fram som ett resultat av samarbete mellan näringsliv, akademi 
och sjukvård, skriver han.

politik
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Västra Götalandsregionen har 
uppdraget att både bedriva 
sjukvård och skapa förutsätt-

ningar för utveckling av näringslivet. 
Därför har den större möjligheter än ett 
vanligt landsting att satsa på forskning 
och utveckling. 

Sedan en längre tid har Västra Göta-
landsregionen verkat för att utveckla den 
kliniska forskningen och är den region 
i Sverige där det satsas mest på klinisk 
forskning. Inom regionen sker en omfat-
tande utvärdering av nya behandlingar, 
bland annat utförs över hälften av lan-
dets läkemedelsprövningar i Västra Gö-
taland. 

I samband med att den statliga delega-
tionen för samverkan inom den kliniska 
forskningen 2007 initierade en översyn 
av den kliniska forskningen, påbörjades 
även ett arbete inom Västra Götaland 
med att utvärdera hur en ökad regional 
samverkan för den kliniska forskningen 
kunde skapas. 

Regionen tog initiativ till en bred 
satsning, där samtliga berörda aktörer 
med anknytning till den kliniska forsk-
ningen bjöds in för att delta och lämna 
synpunkter. Man lade tonvikt vid att in-
bjudan skulle vara öppen för alla berör-
da. Efter ett noggrant utvärderingsarbete 
var det tydligt att det behövdes en ge-
mensam kopplingspunkt för att samver-
kansarbetet skulle kunna föras framåt.

I början av 2009 beslöt därför Väs-
tra Götalandsregionen tillsammans med 
Göteborgs universitet, Chalmers och 
forskningsindustrin att bilda Gothia Fo-
rum för klinisk forskning. För att säkra 
en neutral samverkansmiljö fick enhe-

ten sin organisatoriska hemvist i Västra 
Götalandsregionen och kopplades funk-
tionellt till Hälso- och sjukvårdsavdel-
ningen. För att säkra att även det fortsat-
ta arbetet kunde präglas av utveckling i 
samverkan inrättades ett advisory board, 
där representanter från sjukvården, aka-
demin och forskningsindustrin deltar. 

Nätverksorienterat arbetssätt
Under sitt första verksamhetsår har Go-
thia Forum satsat på att bygga upp nät-
verk kring klinisk forskning i Västsve-
rige. Förutom att knyta ihop alla funk-
tioner inom Västra Götaland söker man 
kontakter med liknande forskningsenhe-
ter i landet, Norden och internationellt.

Webben kommer att bli ett centralt 
verktyg i Gothia Forums arbete. 

Vi har börjat bygga upp en portal på 
nätet som ska bli en ingång till allt en 
klinisk forskare behöver. Via den ska 
man kunna nå olika databaser och re-
gister för forskning och kunna komma i 
kontakt med forskare och forskningspro-
jekt för diskussioner och samarbete.

Det handlar också mycket om att 
hänvisa rätt, förmedla kontakter och 
utvärdera idéer. 

Under hösten 2009 anordnade Gothia 
Forum sin första konferens för intressen-
ter inom klinisk forskning. Konferensen 
hölls på Svenska Mässan i Göteborg och 
samlade över 280 deltagare. Ett tiotal 
utställare fanns också med utöver de sex 
organisationerna som står bakom Gothia 
Forum. 

Det var fantastiskt att vi fick ett så-
dant gensvar på vår inbjudan. Detta att 
personer från forskningens olika världar 

kunde mötas, bidrog nog till att konfe-
rensen rönte ett så stort intresse. Erfa-
renheten gav mersmak, så nu planerar 
vi att arrangera en ny konferens den 7–8 
september 2010.

Webbaserad integrering
Doktor Martin Harris beskrivning av 
Cleveland Clinics och det arbete som 
sker där med att integrera den kliniska 
forskningen i sjukvården var en upp-
skattad presentation på konferensen. 
Via ett webbaserat system är patientens 
data tillgängliga både för patienten och 
olika vårdgivare, med olika behörighets-
nivåer. Patienten har tillgång till viktig 
information om sin behandling och kan 
kommunicera med vårdgivaren. Inför ett 
forskningsprojekt kan läkaren snabbt se 
vilka patienter som motsvarar kriterierna 
för projektet och patienten får en förfrå-
gan om han/hon vill medverka.

Sofia Norberg, huvudsekreterare i 
näringslivets delegation för samverkan 
inom den kliniska forskningen, beskrev 
delegationens arbete. Dessutom anordna-
des sex olika workshopar där konferens-
deltagarna hade möjlighet att utbyta er-
farenheter inom områden som kvalitets-
register, ansökningar för forskningsme-
del, verktyg för framgångsrik forskning, 
patientrekrytering samt lagar och data-
kvalitet inom klinisk forskning. För den 
som är intresserad finns samtliga pre-
sentationer tillgängliga att se och lyssna 
på via Gothia Forums hemsida (www.
gothiaforum.com).

Gothia Forum har påbörjat ett samar-
bete med Cleveland Clinics för att utby-

stärker Västsveriges position 
inom klinisk forskning

GOTHIA FORUM
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Kaj Stenlöf
med dr, verksamhetschef Gothia 

forum för klinisk forskning

A och O för verksamheten är 
att den blir känd bland alla som 
bedriver klinisk forskning i 
Västsverige.

ta erfarenheter om hur klinisk forskning 
kan integreras i vården på bästa sätt. Re-
kryteringen av patienter är en nyckel-
fråga för den kliniska forskningen som 
Cleveland löst på ett utmärkt sätt. Hur 
kan vi i Sverige genom våra register och 
sjukvårdsdatabaser klara av att utföra 
bättre feasibilityanalyser – analyser av 
genomförbarheten – snabbare rekryte-
ring och bli mer trovärdiga kontrakts-
partner? Västra Götalandsregionen har 
alla förutsättningar att lyckas och där-
med fortsätta att vara en viktig part i 
den kliniska forskningen. 

Egna utvecklingsprojekt
Under 2009 har Gothia Forum bedri-
vit tre egna utvecklingsprojekt. Det för-
sta leds av Åsa Vikingson och handlar 
om att kartlägga vilka olika lösningar 
som finns för att hämta in strukturerad 
patientdata inom sjukvårdsorganisatio-
nen i Västra Götaland. Syftet är sedan 
att sprida kunskap om goda exempel så 
att man kan ta tillvara erfarenheter från 
till exempel hjärtsjukvård eller diabetes 
inom andra terapiområden – det handlar 
om att på ett metodiskt sätt rapportera 
in patientdata direkt i vården så att de 
även kan användas till forskning.

Ett annat utvecklingsprojekt handlar 
om att kunna ge förhandsbesked om en 
klinisk studie kan genomföras eller inte. 
Linda Gustafson har kartlagt de källor 

till klinisk information som finns i Väs-
tra Götalandsregionen. Hon har också 
genomfört test med praktiska sökningar 
i registren.

Det bästa vore naturligtvis om man 
kunde vända sig till en källa för att få ut 
all patientdata man behöver, men till en 
början får vi söka i flera källor. Mening-
en är att Gothia Forum ska kunna stå till 
tjänst med feasibilityanalyser, som direkt 
ska kunna ge svar på om en viss studie 
går att genomföra i Västra Götaland. 

I det tredje projektet, som också leds 
av Åsa Vikingson, studeras möjligheten 
att genomföra läkemedelsuppföljning. 
Bakgrunden är industrins behov av att 
ta fram kompletterande data som efter-
frågas av till exempel Tandvårds- och lä-
kemedelsförmånsverket (TLV) om hur en 
viss behandling fungerar i klinisk var-
dag. Syftet med projektet är att utveckla 
metoder för läkemedelsuppföljningar. 

Vi undersöker tillgången till infor-
mation om hur produkterna används i 
hälso- och sjukvården och möjligheterna 
att få fram data i efterhand från journal-
handlingar. 

Planerna för 2010
Vad har då Gothia Forum 
för planer för det komman-
de året?

Vi kommer att fortsätta 
att bygga upp Gothia Fo-

rums verksamhet och genomföra fler 
utvecklingsprojekt. För oss är dialogen 
med forskarna viktig. Därför kommer 
vi att satsa på en kontakt, en ”het linje”, 
dit alla kan vända sig för att på ett en-
kelt sätt få hjälp att hitta de resurser som 
man behöver för att kunna genomföra ett 
lyckat kliniskt forskningsprojekt.

Både forskningsföretag och enskilda 
forskare som vill kunna göra en feasi-
bilitystudie inför ett forskningsprojekt, 
ska kunna få hjälp med detta via Go-
thia Forum. 

Gothia Forum kommer också att ar-
beta vidare med modeller för att för-
bättra möjligheten att följa upp olika 
behandlingar och läkemedel. 

För att den kliniska forskningen ska 
fungera är det viktigt att de legala ra-
marna är tydligt definierade. Eftersom 
det har kommit flera nya lagar inom om-
rådet har Gothia Forum initierat en juri-
disk utredning med den kliniska forsk-
ningen i fokus.

Under årets första del kommer Gothia 
Forum att också göra en inventering av 
de resurser som finns tillgängliga för den 
kliniska forskningen inom regionen och 
hos samverkansorganisationerna. Sedan 
kommer man att sprida kunskap om det-
ta i och utanför organisationen. 

A och O för verksamheten är att den 
blir känd bland alla som bedriver klinisk 
forskning i Västsverige. Därför kommer 
mycket tid att användas till att vara ute 
och berätta om Gothia Forum, att fin-
nas med där forskare möts och att kom-
municera om verksamheten via olika 
kanaler.



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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Orexo 
redo för 
nästa 
steg

2010 är ett speciellt år för läkemedelsföretaget Orexo i 
Uppsala. Då firar man 15 år och kan stoltsera med fyra 
produkter på den europeiska marknaden. Dessutom befin-
ner sig deras smärtläkemedel Abstral i registreringsfas i 
Japan, USA och Kanada vilket innebär att det svenska 
uppstickarföretaget tar nästa stora kliv mot att bli ett 
läkemedelsbolag av rang.
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Kort om

• Företaget Diabact grundas 1995 
av Thomas Lundqvist, apotekare, 
Anders Pettersson, läkare och klinisk 
farmakolog samt Christer Nyström, 
apotekare och professor i galenisk 
farmaci.

• 1997 tecknas licensavtal med Kyo-
wa Hakko för utandningstest i Ja-
pan.

• 1998 byggdes den första tillverk-
ningsenheten. 

• 2000 registreras första produkten: 
Diabact UBT, ett utandningstest för 
att diagnostisera magsårsbakterien 
Helicobacter pylori.

• 2003 bytte företaget namn till 
Orexo. 

• 2005 noterades Orexo på Stock-
holmsbörsen och nya utvecklings-, 
licens- och distributionsavtal sluts 
med olika samarbetspartners. 

• 2007 förvärvas Biolipox, ett forsk-
ningsintensivt läkemedelsföretag, 
världsledande inom inflammations- 
och arakidonsyraforskning. 

• 2008 godkänns Orexos andra pro-
dukt för försäljning i Sverige: Abstral, 
för behandling av genombrottssmärta 
vid cancer. 

• 2009 lanserar Orexos partner Pro-
Strakan Abstral i Storbritannien och 
Tyskland. 

• 2009 godkänns Edluar för behand-
ling av tillfälliga sömnbesvär av ame-
rikanska FDA. Orexos partner Meda 
lanserar produkten på den amerikan-
ska marknaden i augusti.

• 2010 accepteras ansökan om god-
kännande av Abstral av läkemedels-
myndigheterna i USA, Kanada och 
Japan och befinner sig därmed i re-
gistreringsfas.

• Huvudkontoret ligger i Uppsala Bu-
siness Park. 

• Vd heter Torbjörn Bjerke, styrelse-
ordförande Håkan Åström.

• Företaget har 108 medarbetare va-
rav 103 i Uppsala och 5 i Bath, Stor-
britannien, där forskning och utveck-
ling av nya drug delivery-teknologier 
bedrivs.

• Omsättning: drygt 236 miljoner kro-
nor.

Det hela började en höstdag 1995 
i Uppsala när tre forskare, en 
läkare och två apotekare, träf-

fades för att försöka lösa ett problem. 
När de tre i sitt projektarbete började 
utbyta erfarenheter med varandra och 
samtala om sjukdomar, läkemedelssub-
stanser och olika formuleringar dröjde 
det inte länge förrän de beslöt att starta 
ett bolag.

– Vi fann spännande möjligheter i 
gränssnittet mellan farmaci och medi-
cin – och insåg att de var kommersiellt 
gångbara, berättar Orexos medicinske 
chef Anders Pettersson, tillika läkaren 
i den trio som för 15 år sedan hamnade 
i de givande samtalen med kollegorna 
inom fältet galenisk farmaci, som hand-
lar om läkemedelsberedningars sam-
mansättning. 

Affärsidén var genial i all sin enkelhet. 
Genom att med hjälp av nya teknologier 
bygga om och ”addera fiffigheter” till re-
dan kända och väldokumenterade läke-
medel kunde man åstadkomma bättre 
behandlingsresultat för patienterna, men 
också förlänga den ekonomiska livsläng-
den på beprövade substanser som annars 
var dömda till ett långsamt borttynande 
i generikabruset. Och bäst av allt: att ta 
fram dessa ”nygamla” läkemedel skulle 
kunna göras utan långdragna och ekono-
miskt betungande kliniska prövningar. 
En klar fördel för ett nystartat entrepre-
nörsföretag med liten plånbok. Från idé 

på labbet till hyllan i apoteket på min-
dre än fem år. 

Affärsidén låg rätt i tiden
Deras vintagetänkande, att återanvända 
gamla goda substanser, kom när många 
av de stora läkemedelsföretagen fortfa-
rande befann sig i ett behagligt block-
busterrus i mitten av 90-talet. Så här i 
efterhand kan man konstatera att affärsi-
dén låg rätt i tiden – i dag är ”drug deli-
very” på allas läppar. Det vill säga föräd-
ling och vidareutveckling av befintliga 
läkemedel för att uppnå bättre effekt, 
gärna också inom nya terapiområden. 

Det skulle visa sig att trions kreativi-
tet spillde över även på diagnostikområ-
det och när företaget, Diabact, som det 
först hette, lanserade sin första produkt 
år 2000 var det ett utandningstest för di-
agnostisering av magsårsbakterien Heli-
cobacter pylori. Ett enkelt och kostnads-
effektivt alternativ till de för tiden mer 
personalkrävande och relativt långsam-
ma tester som då användes. Testet säljs i 
dag av dotterbolaget Kibion och saluförs 
i ett 60-tal länder världen över.

Med hjälp av licensintäkter från en ja-
pansk partner byggdes 1998 Orexos för-
sta tillverkningsenhet i Uppsala. I början 
av 2000-talet slöt de flera utvecklings-, 
licens- och distributionsavtal. De släppte 
också in fler ägare i företaget. 2003 bytte 
företaget namn till Orexo som kommer 
från grekiskans orégo – ”uppnå”, ”sträcka 
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ut”, men också ”aptit” och ”begär”. Ut-
tryck som rimmade väl med den upp-
täckarglädje som fanns i labbet i början 
av det nya årtusendet och som ledde till 
en lång rad nya utvecklingsprojekt. Sam-
tidigt som en ny företagsledning hade 
tagit plats vid rodret för att styra Orexo 
in i nästa evolutionsfas. 

– Det räcker inte att ha goda idéer 
och intressanta forskningsresultat i lab-
bet, det krävs kapital för att förverkliga 
dem och kanaler att få ut dem på mark-
naden. De första åren präglades av sö-
kande efter samarbetspartner, berättar 
Anders Pettersson. 

Uppbyggandet av Orexos verksamhet 
i Uppsala sammanföll i tiden med ned-
läggningen av Pharmacias verksamhet. 
Detta gav Anders Pettersson och hans 
kolleger möjligheten att rekrytera duk-

tiga medarbetare med specialistkompe-
tens inom tillverkning av läkemedel. 

– Det var under den här perioden vi 
fick möjlighet att bygga upp avdelning-
arna för farmaceutisk utveckling och 
produktion bland annat, berättar han.

Drivet finns kvar
Det är fortfarande Uppsala som är Orex-
os hemort. Utanför konferensrummets 
fönster ligger slätten vintervit och de 
andra huskropparna i Uppsala Business 
Park har rejäla mössor av snö. Det har 
varit en vargavinter på många sätt.

– Visst har vi som alla andra påver-
kats av utvecklingen på finansmarkna-
den men vi har ändå klarat oss relativt 
bra. Vi har trots bistra tider kunnat teck-
na nya licensavtal och vår försäljning har 

stadigt ökat. Möjligtvis har en del af-
färsmöjligheter varit stängda under en 
period men förhoppningsvis kommer det 
att lossna framöver. 

Anders Pettersson har med kortare av-
brott varit i företaget ända sedan starten. 
Mycket har onekligen hänt. Känner han 
igen sig?

– Absolut. En av våra framgångsfak-
torer är entreprenörsandan och innova-
tionsgraden. Företaget började som en 
liten kreativ kärna och har sedan byggts 
på med olika funktioner och avdelning-
ar, skal för skal. Blir ett företag stort för 
snabbt är risken att kreativiteten går 
förlorad men det har inte skett här. På 
Orexo finns ”själen” kvar – ”drivet” och 
”engagemanget” från tiden när vi var 
små, säger Anders Pettersson. 

– Våga vägra konsensus, säger Anders 
Pettersson, medicinsk chef, när samtalet kom-

mer in på vad som krävs för att åstadkomma ett 
kreativt klimat. För att kunna göra nya upptäckter 

inom forskning måste miljön vara ”öppen” så att 
medarbetare vågar tänka fritt utan rädsla för att 

misslyckas eller bli avfärdade. På Orexo är inno-
vationsgraden ovanligt hög vilket beror på att vi 

som arbetar här tillåts ta ut svängarna.

       Deras vinta-
getänkande, att 
återanvända gamla 
goda substanser, 
kom när många 
av de stora läke-
medelsföretagen 
fortfarande befann 
sig i ett behag-
ligt blockbuster-
rus i mitten av 
90-talet.”
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”Det är med rekryteringar som   
 med alla relationer: de ska 
 fungera i båda riktningarna.”

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

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

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

Högst upp i huset på Virdings allé 
ligger den ljusa hallen med fönster ända 
upp i nock nästan tom. Ett skollov är 
förklaringen till att det i dag hörs så få 
steg i den moderna röda plexiglastrappan 
mitt i rummet. Orexos vd Torbjörn Bjer-
ke är inte heller här eftersom han befin-
ner sig i USA denna vecka. Den ameri-
kanska marknaden är en av de viktigaste 
för Orexos fortsatta expansion.

Torbjörn Bjerke föddes i Norge och 
utbildade sig till läkare i Danmark där 
han också började sin kliniska bana med 
att arbeta med ”allergibarn”. Därefter tog 
han steget till läkemedelsbranschen och 
har arbetat på Genentech, AstraZeneca 
och ALK-Abello. Till Orexo kom han 
som vd 2007 vid sammanslagningen 
med Biolipox – ett världsledande före-
tag inom området inflammations- och 
arakidonsyraforskning med den ärevör-
diga bakgrunden av ett Nobelpris. 

1982 fick två svenskar och en engels-
man priset för sin upptäckt av prostag-
landinerna. Professor Bengt Samuelsson 
hette en av männen som tog kungen i 
hand den 10 december och vars forsk-
ningområde bildade basen för Bioli-
pox verksamhet. Upptäckten av en ny 
grupp inflammatoriska mediatorer, eox-

Torbjörn Bjerke, vd, vet vad som lockar i 
rekryteringssammanhang. Tar man honom på 

orden verkar Orexo vara så gott som ”självrag-
gande”. Och då inte enbart på grund av optionspro-

gram och andra förmåner som företaget erbjuder sina 
anställda. 

– En av de bästa konkurrensparametrar som finns är 
en innovativ miljö. Orexo är ett företag där det finns 

utvecklingsmöjligheter – både för den enskilda 
medarbetaren och företaget i stort. Det är många 

i vår bransch intresserade av. 
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iner, som bildas vid omvandlingen av 
arakidonsyra hade lagt grunden till en 
helt ny klass inflammationshämmande 
läkemedel.  

Blandning av nutid och framtid
Samgåendet mellan de två företagen gav 
Orexo balans mellan snabbhet och lång-
samhet, kostnadseffektivitet och inves-
teringar, nutid och framtid. Företagets 
ena ben är ”Drug delivery” – produk-
ter som relativt snabbt kommer ut på 
marknaden och genererar klirr i kas-
san. Det andra benet är utveckling och 
framtagning av helt nya molekyler. En 
betydligt mer krävande verksamhet i 
fråga om både tid och pengar. Men ett 
slitsamt nybyggararbete som på sikt kan 
bli lönsamt. Mycket lönsamt. Inte minst 
med tanke på de enorma patientgrupper 
som Orexo siktar in sig på, och som i 
dag saknar effektiva behandlingsalterna-
tiv inom folksjukdomar som astma och 
KOL, kronisk obstruktiv lungsjukdom, 
samt smärttillstånd av olika slag som ex-
empelvis artrit. 

– Att i ett så relativt ungt och litet 
företag kunna erbjuda spjutspetskom-
petens inom både reformulering och 
inom ett så lovande framtidsområde som 
arakidonsyraforskningen – det är unikt, 
säger Torbjörn Bjerke över telefon. 

På en alldeles egen blandning av nor-
ska, danska och svenska berättar Tor-
björn Bjerke om året som gått. Om lan-
seringen av Edluar i USA – ett preparat 
mot tillfälliga sömnbesvär. Om Abstrals 

Abstral är ett läkemedel som behand-
lar genombrottssmärta hos cancerpa-
tienter. Läkemedlet bygger på Orexos 
sublinguala tabletteknologi och den 
smärtstillande substansen fentanyl.

Edluar är ett sömnmedel som bygger 
på Orexos sublinguala tabletteknologi 
och den aktiva substansen zolpidem. 
Edluar placeras under tungan där den 
snabbt faller sönder och den aktiva 
substansen tas upp över munslemhin-
nan. Edluar är godkänt i USA för be-
handling av tillfälliga sömnbesvär.

Diabact UBT är en produkt som an-
vänds för att diagnostisera magsårs-
bakterien Helicobacter pylori. Produk-
ten består av ett utandningstest base-

rat på Orexos patentskyddade tablet-
teknologi för snabblösliga tabletter. Ut-
andningstestet har hög tillförlitlighet, är 
smärtfritt och tar tio minuter att genom-
föra. Själva analysen görs av ett externt 
laboratorium.

Heliprobe System är ett så kallat 
”doctor’s office test” för magsårsbak-
terien Helicobacter pylori. Produkten 
har ett antal fördelar som hög tillförlit-
lighet, smärtfritt, kort testtid och resul-
tat på plats.

Produkter inom drug delivery
Sublingual mukoadhesiv tablett  Orex-
os ”under-tungan-tablett” faller snabbt 
sönder och löses upp, varefter läke-
medlet tas upp över munslemhinnan till 

blodbanan. Det ger avsevärt snabbare 
effekt och ett mer tillförlitligt upptag än 
tabletter som man sväljer. Tabletten be-
står av bärarpartiklar, på vilkas yta det 
sitter aktiv substans och ämnen som 
fäster på munslemhinnan.

Oral snabblöslig tablett  Orexos 
snabblösliga tablett faller sönder i min-
dre enheter mycket snabbt och leder till 
ökad biologisk tillgänglighet. Denna tek-
nik används i Diabact UBT.

Liposomal nässpray  Genom att ge 
läkemedel som nässpray kan lokal ef-
fekt uppnås snabbt. Vissa läkemedels-
substanser är irriterande för nässlem-
hinnan och har inte kunnat administre-
ras som nässpray. Detta har nu Orexos 

Produkter

Charlotte Edenius, forsk-
ningschef och ansvarig för pre-
klinisk och klinisk forskning och 
utveckling: 
– Innovations- och entrepre-
nörskapet i det här företaget 
är något alldeles speciellt. Vi 
har fått växa i lagom takt vilket 
innebär att vi är tillräckligt stora 
för att kunna utveckla egna 
produkter men fortfarande till-
räckligt små för att fortfarande 
ha kvar vår flexibilitet, snabbhet 
och kreativitet. 
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ökande marknadsandelar på den euro-
peiska marknaden – den snabbverkande 
”under-tungan-tabletten” för behandling 
av genombrottsmärta vid cancer som ta-
gits emot mycket väl och som fått Orex-
os konkurrenter att hamna längre bak i 
klungan. Och han berättar om de kom-
mande marknaderna i USA, Kanada och 
Japan där Abstral befinner sig i regist-
reringsfas. 

Inte bara inom sitt eget företag är Tor-
björn Bjerke känd för sin energi och en-
tusiasm. För några månader sedan fick 
han branschpriset ”Svenska BiotechBuil-
ders Award” för sin förmåga att se möj-
ligheter där andra ser problem. 

– Bakgrunden till priset är det arbe-
te vi utfört i Orexo de senaste två åren 
när bolaget har mognat. Visst, det var 
jag som fick ta emot priset men det är 
inte mitt pris. Orexos framgångar beror 
på ett väl fungerande teamarbete så jag 
delar priset med många, säger han dip-
lomatiskt. 

Kraft att utveckla läkemedel
Trots många glädjeämnen för Torbjörn 
Bjerke och hans kolleger är det fortfa-
rande en bit kvar att gå för Orexo. Ännu 
visar rörelseresultatet minussiffror. Men 
Torbjörn Bjerke tar det med ro: Två lan-
seringar av nya produkter inom loppet av 
12 månader berättar något om företagets 
potential, menar han. Och med det ny-
tänkande som utmärker företagets pipe-
line är det bara lite tid och tålamod som 
krävs innan de röda siffrorna försvinner 
ur excelarken. 

liposomteknologi ändrat på som gör 
det möjligt att använda även substan-
ser som är irriterande i nässpray. För 
behandling av exempelvis smärta, mig-
rän och astma. Den liposomala tekno-
login används i OX-NLA.

Solid Syrup  Solid Syrup-teknologin 
används för oral administrering och om-
vandlar på mindre än fem sekunder små 
partiklar till flytande vätska vid kontakt 
med saliv i munnen. Detta ger snabb 
effekt och möjliggör hög precision vid 
dosering. Teknologin kan användas för 
relativt höga doser av läkemedel som 
antingen sväljs ned eller läggs under 
tungan för upptag genom munslemhin-
nan.

Taste Transformation är ett samlings-
namn för teknologier för smakmaskering 
och smakförbättring av illasmakande lä-
kemedel. Teknologierna förvärvades vid 
köpet av PharmaKodex och bedöms ha 
en stor betydelse för utveckling av sub-
linguala och munlösliga läkemedel.

Xerosol förbättrar läkemedelsupptag 
genom munslemhinnan. Det är en for-
mulering som kan utrustas med särskil-
da egenskaper som modulerar genom-
trängningen av munslemhinnan. Xerosol 
medger en annan profil på läkemedels-
upptag och kompletterar den subling-
uala tabletteknologin.

Pandermal  är en teknologi för admi-
nistration av läkemedel genom huden 
(transdermalt) i kontrollerade doser. En 
av de största fördelarna med att admi-
nistrera läkemedel genom huden med 
hjälp av Pandermal är att en bestämd 
dos kan ges och upptaget blir kontrol-
lerbart och substansen kan frisläppas 
över en viss tid. Orexos pandermaltek-
nologi bygger på en tablett som levere-
rar läkemedel när den stryks mot huden. 
Fördelen med en tablett framför gel och 
krämer är att den ger exakt dos. Till skill-
nad från plåster är den också en icke-
allergiframkallande metod som kan an-
vändas på skadad hud, som hos patien-
ter med hudsjukdomar.

Thomas Lundqvist, vice vd 
och chef för den farmaceu-
tiska forskningen.
– Vi har för avsikt att äga 
våra produkter full ut, därför 
är nästa stora steg i Orexos 
utveckling att skapa en egen 
marknads- och försäljnings-
organisation. 
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Framförallt har konvertibelemission 
i mitten av mars i år bidragit till ökad 
stabilitet och långsiktighet för Orexos 
göranden och låtanden. En affär som 
gjorde danska riskkapitalbolaget Novo 
Growth Equity till näst största ägare och 

som fyllde på Orexos kassaskrin med 111 
miljoner kronor. När nyheten släpptes 
gjorde börskrönikörerna tummen upp 
och aktiekursen skuttade 10 procent. 

– Vi har ett tydligt mål att bli ett 
lönsamt läkemedelsföretag med kraften 
att fortsätta utveckla nya innovativa lä-
kemedel. Med nya ägare bakom oss och 
med den kompetens som finns i före-
taget har vi alla chanser att lyckas. Jag 
vill påstå att det finns en alldeles speci-
ell ”drive” hos personalen i Orexo, säger 
Torbjörn Bjerke stolt. 

Charlotte Edenius, forskningschef och 
ansvarig för preklinisk och klinisk forsk-
ning och utveckling kom till Orexo i och 
med sammanslagningen med Biolipox 
för drygt två år sedan. Hon är läkare och 
medicine doktor med över 20 års erfa-
renhet av inflammations- och arakidon-

PARTNER

Prostrakan (EU, USA)

Novartis (globalt)

Meda (globalt)

Boehringer Ingelheim (globalt)

Kyowa Hakko Kirin (Japan)

Gedeon Richter (Östeuropa)

Novamed (Kina)

Neopharm (Israel)

”Vi har visat att vi 
klarar utmaningar”

syraforskning. Till nystartade Biolipox 
kom hon från AstraZeneca. Charlotte är 
ansvarig för projektportföljen inom in-
flammationsområdet. 

– Ett exempel på möjligheterna inom 
detta forskningsområde är vårt utveck-
lingsprojekt OX-MPI som syftar till att 
utveckla ett nytt smärtläkemedel för 
kronisk inflammatorisk smärta till ex-
empel vid reumatisk värk och annan led-
värk. Sedan 2005 har vi ett samarbets- 
och licensavtal med tyska Boehringer 
Ingelheim kring detta projekt. Ett sam-
arbete som redan har genererat 300 mil-
joner kronor.  

Charlotte Edenius menar, precis som 
Torbjörn Bjerke, att Orexo har det som 
krävs för att utvecklas till fullödigt lä-
kemedelsföretag med egna starka varu-
märken.

– Innovations- och entreprenörska-
pet i det här företaget är något alldeles 
speciellt. Vi har fått växa i lagom takt 
vilket innebär att vi är tillräckligt stora 
för att kunna utveckla egna produkter 
men fortfarande tillräckligt små för att 
ha kvar vår flexibilitet, snabbhet och 
kreativitet. 

Även inom indikationerna astma och 
KOL finns spännande och långt fram-
skridna utvecklingsprojekt. Orexo har 
bland annat identifierat molekyler som 
blockerar ett specifikt enzym i arakidon-

Kari Sandvold är produktionschef och 
ansvarig för avdelningen Processutveckling 

och Technology Transfer. Avdelningen är en 
del av enheten Pharmaceutical R&D. Hon 

är apotekare, född och utbildad i Norge. För 
23 år sedan kom hon från universitetet i Oslo 

till Uppsala för att göra sitt examensarbete på 
Pharmacia.

– Det var tänkt att jag skulle stanna ett år men riktigt 
så blev det inte. 2003 slutade jag på Pfizer och gick 

till Orexo, som hette Diabact på den tiden. Alltså från 
ett företag med 40 000 anställda till ett med tolv. 
Kari Sandvold har aldrig ångrat språnget. Tvärtom.
– I dag har vi byggt upp det som behövs för fullska-
lig produktutveckling: klinisk avdelning, farmaceu-
tisk avdelning, analysavdelning, produktion, regist-
reringsavdelning och kvalitetssäkring. Vi har visat 
att vi kan klara av stora utmaningar genom de 
produkter vi har tagit till marknaden. Även om 
vi nu är ett läkemedelsföretag och inte enbart 
forskningsföretag står innovation fortfarande 
i fokus.
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syrakaskaden som är viktigt för bildning 
av leukotriener och eoxiner, vilka orsa-
kar såväl bronksammandragning som 
inflammation i luftvägarna. 

– Föreställ dig en korttidsverkande 
och långtidsverkande medicin, antiin-
flammatorisk och luftvägsvidgande – 
”allt-i-ett” – i form av en tablett. Base-
rat på vad vi vet i dag om mekanismen 
förväntar vi oss en bättre effekt än med 
dagens orala produkter, som till exem-
pel Singulair. Förhoppningen är även att 
man ska kunna minska på den i dag van-
ligt förekommande steroidbehandligen. 

Starka inom forskningen
På Orexo är avståndet ovanligt kort mel-
lan labbet och styrelserummet. Innova-
tion och nytänkande är ledorden framför 
andra vilket säkert hänger ihop med att 
alla i ledande funktioner på företaget har 
en bakgrund inom FoU, och att grun-
darna finns kvar i verksamheten. Även 
om en av dem, Thomas Lundqvist, tilli-
ka vice vd och chef för den farmaceutiska 
forskningen och utvecklingen på Orexo, 
helst vill tona ner sin betydelse. 

– Grundarna är fortfarande kvar i bo-
laget… 

– Det kan hos vissa säkert ge intryck-
et av att vi är gamla reliker som inte vill 
släppa bordskanten. Men så är det inte. 
Visst var vår insats viktig i början men 

nu är det andra medarbetare som flyttar 
fram positionerna för Orexos räkning. 
För övrigt tycker jag att det är mycket 
intressantare att tala om framtiden än 
om det som varit, säger Thomas Lund-
qvist bestämt.  

Thomas Lundqvist, som en gång bör-
jade sin bana med tio år på Läkemedels-
verket och därefter som vd i företaget 
NeoPharma Production AB, spelar fort-
farande en nyckelroll i företaget. Vilka 
Orexos framgångsfaktorer är råder det 
inget tvivel om.

– Vi är väldigt starka inom forskning-
en. Den största delen av personalen arbe-

tar med produktutveckling, ungefär 75 
procent. Vi är fortfarande små och därför 
måste vi vara båda snabba och smarta för 
att lyckas. Nej förresten, ordet ”smart” är 
fel uttryck. Då låter det som att vi tar 
genvägar. På Orexo är vi strikta när det 
gäller regelverket. 

Ett annat av företagets verkliga före-
träden är sättet att hantera sina resurser, 
menar Thomas Lundqvist.

– Ett utvecklingsföretag måste vara 
kostnadsmedvetet. På Orexo har vi med 
små medel åstadkommit stora resultat.

Egenskaperna som Thomas Lundqvist 
tillskriver företaget är sådana som med 

Eva Björkstrand är avdelningschef på avdel-
ningen för preklinisk och klinisk forskning och 
utveckling. Hon är farmakolog i grunden och kom 
till Orexo från Pharmaciasfären. 
– Utbildningsnivån är väldigt hög på det här företa-
get, hälften av alla på min avdelning har disputerat. 
Jag tycker att företaget är ”lagom stort”, man känner till 
alla som arbetar här. Och storleken gör det möjligt att 
kunna påverka. Här är alla med och driver företaget.  
Eva Björkstrand ser också fördelar med att arbeta på 
ett svenskägt företag. 
– Företaget är inte så hierarkiskt och det tror jag är 
speciellt gynnsamt när det gäller forskningsmiljö. 
Här talar labbet direkt med vd och vice versa. 

”Alla är med och 
driver företaget”
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läkemedelsföretaget

”Att arbeta i 
team är vår 
styrka”

all säkerhet klingar vackert i både sam-
arbetspartners och aktieägares öron. Två 
grupper som är viktiga för att Orexo ska 
kunna blomma ut på det sätt som led-
ning och styrelse planerar.

– Hittills har vi sökt licenssamarbe-
ten för att få ut våra produkter på mark-
naden. Men med tanke på vad vi har i 
portföljen och vår avsikt att själva äga 
de produkter vi tar fram är tiden mogen 
att skapa en egen försäljnings- och mark-
nadsorganisation.

Lösningsanda
Än en gång kommer samtalet in på geo-
grafi. På det faktum att Orexo ligger i 
Uppsala av precis samma skäl som Phar-
macia en gång låg här. Det handlar om 
närheten till såväl akademi som klinik.

– Vi har nära samarbeten med fors-
kare och läkare, i Uppsala, Göteborg och 
Solna. För oss är det viktigt att hänga 
med i grundforskningen och vara uppda-
terad på vad som sker ”längst fram”.

På frågan om vad som är motorn i 
Orexo kommer svaret snabbt från Tho-
mas Lundqvist.

– Vi har en starkt engagerad personal 
som verkligen brinner för att utveckla 
nya produkter. Det är de som har tagit 
oss dit vi är i dag. 

– På Orexo är vi helt enkelt bra på att 
finna lösningar. Ingenting är omöjligt. 
Andan i företag kan sammanfattas med: 
Nu löser vi det här!  

      Med tanke på 
vad vi har i port-
följen och vår 
avsikt att själva äga 
de produkter vi 
tar fram är tiden 
mogen att skapa en 
egen försäljnings- 
och marknadsorga-
nisation.”

Karin Göhlin är projektledare för drug delivery-projekt och projekt inom arakidon-
syraområdet. Hon disputerade inom analytisk kemi och arbetade på AstraZeneca i 
Södertälje i tio år innan hon kom till Orexo.  
– En av Orexos framgångsfaktorer är vårt sätt att arbeta i team. Det är en sådan 
kick att tillsammans med andra arbeta mot ett gemensamt mål! 
Karin Göhlin påpekar hur viktigt det är att det finns olika typer av medarbetare i ett 
forsknings- och läkemedelsföretag. 
– Det måste vara balans. Det behövs personer med fokus på kreativitet och inno-
vation men det måste också finnas förvaltare. Utan personer som utför det viktiga 
laborativa arbetet – rutinförsöken – klarar man sig inte. Alla är viktiga – det förstår 
man på Orexo.
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På Orexo är vi helt 
enkelt bra på att 
finna lösningar. 
Ingenting är omöj-
ligt. Andan i före-
tag kan samman-
fattas med: Nu 
löser vi det här!”

OX-MPI
Indikation: Smärta, inflammation och 
ledvärk
Beskrivning: Selektiv prostaglandin 
PGE2-syntashämmare
Utvecklingsfas: Preklinisk fas
Partner: Boehringer Ingelheim
OX-MPI syftar till att utveckla ett nytt 
effektivt och säkert läkemedel mot in-
flammatorisk smärta till exempel vid led-
gångsreumatism och bygger på en helt 
ny mekanism baserad på identifieringen 
av ett specifikt enzym, membranbundet 
prostaglandin E syntas (mPGES). Det-
ta enzym är nödvändigt för produktio-
nen av PGE2, en kroppsegen substans 
som spelar en central roll i många in-
flammatoriska processer. Genom att 
verkningsmekanismen är mer selektiv 
än för NSAIDs och COX-2-hämmarna 
så har OX-MPI potential att bli lika ef-
fektivt men med färre biverkningar.

OX-NLA
Indikation: Hösnuva (rinit)
Beskrivning: Snabbverkande nässpray 
med cetirizin
Utvecklingsfas: Redo för fas III 
Partner: Meda
Syftet med OX-NLA är att utveckla en 
snabbt verkande nässpray med antihis-
taminet cetirizin för behandling av aller-
gisk (hösnuva) och icke-allergisk rinit. 
Orexo har utvecklat en ny snabbver-
kande formulering av cetirizin så att det 
kan ges direkt i näsan med hjälp av en 
spray. Detta har tidigare varit svårt då 

substansen i sig ger irritation och sveda 
i nässlemhinnan. Genom att läkemedlet 
ges lokalt i näsan får man en snabbare 
effekt på allergisymtomen än om medlet 
ges i tablettform. 

OX17 
Indikation: Refluxsjukdom 
Beskrivning: Ny kombination av H2-
receptorblockerare och protonpumps-
hämmare (PPI)
Utvecklingsfas: Klinisk fas II/III 
Partner: Novartis
OX17 kombinerar två välkända substan-
ser som båda hämmar bildningen av 
magsyra men har olika tid för effekt, en 
H2-receptorblockerare och en proton-
pumpshämmare, ger OX17 både snabb 
och varaktig effekt.

OX-AAF
OX-AAF (Arachidonic Acid Franchise) 
är samlingsnamnet på de forsknings- 
och utvecklingsprojekt som syftar till att 
ta fram en ny generation läkemedel för 
behandling av astma och KOL, kronisk 
obstruktiv lungsjukdom. Projekten byg-
ger på Orexos kunskap om arakidon-
syrakaskaden och dess betydelse i in-
flammatoriska luftvägssjukdomar.

OX-CLI
Målsättningen med OX-CLI är att ut-
veckla ett oralt, icke-steroidbaserat, an-
ti-inflammatoriskt och luftvägsvidgande 
läkemedel för behandling av alla stadier 
av astma och KOL. 

OX2477
Orexo har identifierat en ny grupp proin-
flammatoriska mediatorer, eoxiner, som 
bildas via enzymet 15-lipoxygenas 15-
LO. OX2477 syftar till att utveckla ett lä-
kemedel som hämmar 15-LO. Detta en-
zym tycks ha en viktig roll i den inflam-
matoriska processen och finns i större 
mängd i lungvävnaden hos rökare och 
patienter med bronkit eller astma än hos 
friska icke-rökare. Målsättningen med 
OX2477 är att utveckla ett oralt, icke-
steroidbaserat, anti-inflammatoriskt lä-
kemedel, som har potential att ersätta 
eller minska användningen av inhalera-
de steroider vid astma och KOL.
Projektstatus: Orexo har utvecklat 
flera serier av molekyler och byggt en 
patentportfölj med potentiella läkeme-
delskandidater. Dessa är under utvärd-
ering avseende såväl biologisk effekt 
som andra egenskaper som är viktiga 
för ett effektivt och säkert läkemedel.

OX914
Indikation: KOL och astma
Beskrivning: PDE4-blockerare 
Utvecklingsfas: Klinisk fas II/III 
Partner: Diskussioner om samarbets-
avtal pågår
OX914 utvecklas för behandling av in-
flammatoriska luftvägssjukdomar exem-
pelvis KOL och och astma. Den antiin-
flammatoriska effekten åstadkoms ge-
nom blockering av enzymet PDE4.

Projektportfölj
Orexo har läkemedelsprojekt i olika utvecklingsfaser från tidig forskning till marknadsförda produkter.

läkemedelsföretaget
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JEANETTE HÄGGLUND
fotograf

OX-PKX
OX-PKX är en benämning för utveckling och 
utlicensiering av de drug delivery-teknologier 
som ingick i förvärvet av PharmaKodex. Syftet 
är att dels utveckla egna projekt och dels erbju-
da stora läkemedelsföretag nya och innovativa 
drug delivery-teknologier för att förbättra och 
förnya deras produkter.

OX219
OX219 utvecklas för att skapa ett snabbver-
kande och effektivt läkemedel mot opioidbero-
ende, till exempel beroende av heroin.
De aktiva substanserna i OX219, buprenorfin 
och naloxon, har dokumenterat goda effekter 
på opioidmissbruk inom ramen för medicinsk, 
social och psykologisk behandling. Buprenor-
fin, en partiell opioidagonist, ger en begrän-
sad ruseffekt och dämpar abstinensbesvär och 
drogsug. Naloxon motverkar den ruseffekt som 
kan uppstå vid intravenös injektion av enbart 
buprenorfin. Detta gör att risken för missbruk 
minskar och därmed också olaglig handel.
Projektstatus: Redo för kliniska studier.

Källa: www.orexo.com

CHARLOTTE SCHRÖDER
medicinjournalist

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.
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STOCKHOLM LIFE       SOLNA-STOCKHOLM 
en vetenskapsstad i staden

forskning

Tors torn sedd från torsgatan
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I januari påbörjades rivningen av 
ett parkeringshus och några äldre 
byggnader på Karolinska univer-

sitetssjukhusets område. De lämnar nu 
plats för den allra första byggstenen i den 
största satsningen som någonsin gjorts 
inom life science i Sverige – Stockholm 
Life Solna-Stockholm. Här ska Nya Ka-
rolinska Solna börja byggas med start 
i september, ett toppmodernt sjukhus 
som ska möta framtidens sjukvård och 
forskning.

Stockholm Life Solna-Stockholm är 
namnet på ett omfattande kunskapscen-
trum som kommer att växa fram i den 
nya stadsdelen som planeras i en tidiga-
re underutnyttjad del av Stockholm och 
Solna. Stockholm Life Solna-Stockholm 
ska bli ett europeiskt nav för forskning 
och utveckling inom många olika veten-
skapsområden och ska rymma verksam-
heter inom akademi, näringsliv, hälso- 
och sjukvård, utbildning och kultur. 
Verksamheter som har det gemensamt 
att de alla syftar till att skapa bättre liv 
och hälsa.

Universitetssjukhuset Nya Karolin-
ska Solna, NKS, beräknas stå klart re-
dan 2015 och det nya sjukhuset kom-

mer då att ha en central roll i Stockholm 
Life Solna-Stockholm och utgöra ett nav 
både regionalt och nationellt.

I hörnet Solnavägen-Tomtebodavä-
gen, invid Karolinska institutet (KI), 
har Karolinska Institutet Science Park 
AB nu låtit uppföra två nya hus och ett 
tredje hus kommer att stå färdigt vid års-
skiftet  2012-2013. I de första två husen 
kommer Biovitrum och Science for Life 
Laboratory, SciLife Lab, att flytta in un-
der våren. 

SciLife Lab är ett elitlaboratorium 
inom bioteknologi, ett samarbete mellan 
KI, Kungliga tekniska högskolan (KTH) 
och Stockholms universitet, med en nod 
i Uppsala vid Uppsala universitet. Sci-
Life Lab kommer att utgöra en viktig 
del av Stockholm Life Solna-Stockholm 
och kommer att vara en nationell resurs 
inom storskalig bioteknologi. 

Sverige och life science
I Sverige finns omkring 830 life science-
bolag med totalt cirka 40 000 anställ-
da. I Europa finns det bara tre länder – 
England, Frankrike och Tyskland – som 
har fler life science-bolag. Dessutom har 
Sverige en stark tradition inom life sci-

STOCKHOLM LIFE       SOLNA-STOCKHOLM 
en vetenskapsstad i staden

Som en del av den nya stadsdelen vid Karolinska/Norra Station 
kommer ett kunskapscentrum för life science att växa fram, som 
ska kunna mäta sig med de bästa i världen – Stockholm Life Solna-
Stockholm. Det startade i en vision om en vetenskapsstad – ett 
samhälle med en blandning av akademi, näringsliv, hälso- och 
sjukvård, bostäder, kultur, service och rekreation. En vision som nu 
håller på att förverkligas med byggstart av ett nytt toppmodernt 
sjukhus, Nya Karolinska Solna, och med invigning av ett elitlabo-

ratorium inom bioteknologi under våren, Science for Life Laboratory. Ylva Williams, vd på Stockholm 
Science City Foundation, presenterar här visionen av en vetenskapsstad mitt i Stockholm.
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ence. Många svenska innovationer, som 
pacemakern, dialysen, laserkniven och 
Losec (Omeprazol), används runt om i 
världen. 

Ungefär hälften av Sveriges life sci-
ence-kapacitet är koncentrerad till life 
science-klustret Stockholm-Uppsala, 
som sträcker sig från Uppsala i norr ner 
genom Stockholm, Södertälje och till 
Strängnäs. Här finns cirka 450 av life 
science-bolagen, som GE healthcare, 
AstraZeneca, Pfizer, och här finns även 
fem universitet med forskning inom life 
science samt två universitetssjukhus.

Stockholm Science City Foundation, 
SSCi, är en stiftelse med uppdraget att 
fylla de geografiska områdena Norra 
Station och Albano med akademi och 
näringsliv. SSCi grundades 1990 av KI, 
KTH, Stockholms universitet, Han-
delshögskolan, Stockholms stad och 
fyra privata stiftelser – Knut och Alice 
Wallenbergs stiftelse, Göran Gustavs-
sons stiftelse, Axel och Margaret Ax:son 
Johnssons stiftelse och Kjell och Märta 
Beijers stiftelse. År 1995 anslöt sig även 
Stockholms läns landsting och år 2009 
Solna stad.

Uppdraget är att öka samverkan mel-
lan universiteten, akademi, näringsliv 
och hälso- och sjukvård samt att fylla 
det geografiska området runt univer-
siteten med aktiviteter som stödjer de-
ras verksamhet. År 2007 gav styrelsen 
stiftelsen uppdraget att fokusera på life 
science och på att fylla utvecklingsområ-

det kring Karolinska/Norra station med 
life science-aktiviteter. Stiftelsens styrel-
se består av representanter från stiftar-
na och sedan 2009 är landshövding Per 
Unckel ordförande.

Vision 2025
På initiativ av de tre universiteten enades 
man år 2007 tillsammans med Stock-
holms stad, Solna stad, Stockholms läns 
landsting och representanter från nä-
ringslivet om en vision för området runt 
Karolinska/Norra station, Vision 2025. 
Visionen är att skapa världens främsta 
vetenskapsstad – ett samhälle med en 
blandning av akademi, näringsliv, hälso- 
och sjukvård, bostäder, kultur, service 
och rekreation. Ett kunskapscentrum 
för life science som ska kunna mäta sig 
med de bästa i världen och dessutom er-
bjuda närhet till både storstadens puls 
och Nationalstadsparkens lugn. Detta 
kunskapscentrum är det som nu går 
under namnet Stockholm Life Solna-
Stockholm.

Inom Stockholm Life Solna-Stock-
holm  finns tre universitet på bara 1,5 
kilometers avstånd från varandra:

KI – ett av Europas största medicin-
ska universitet och Sveriges största cen-
trum för medicinsk forskning och ut-
bildning.

KTH – Sveriges största tekniska uni-
versitet som står för en tredjedel av Sve-
riges tekniska forskning och ingenjörs-
utbildning. 

Stockholms universitet – regionens 
centrum för grundforskning där Sveri-
ges största naturvetenskapliga institu-
tion finns.

Området är mycket forskningsin-
tensivt med över 70 000 studenter och 
7 000 forskare. Här finns till exempel ett 
antal internationellt framstående forsk-
ningsprojekt, som Stockholm Brain In-
stitute, Human Protein Resource och 
Center for Biomembrane research. 

I Storstockholm finns många life sci-
ence-bolag och flera har redan nu flyttat 
till lokaler längs Norra Stationsgatan i 
Stockholm Life Solna-Stockholm. Därut-
över finns Karolinska Institutet Science 
Park AB med ett 50-tal start up-bolag. 
Inom Stockholm Life Solna-Stockholm 
finns dessutom Karolinska universitets-
sjukhuset, Smittskyddsinstitutet, och 
den europeiska smittskyddsmyndighe-
ten, ECDC (European Centre for Disease 
Prevention and Control), ett EU-organ 
med uppgift att stärka Europas försvar 
mot infektionssjukdomar. 

Dubbelt så mycket life science
Andra redan beslutade investeringar 
inom Stockholm Life Solna-Stockholm 
är exempelvis Tors torn, som kommer 
att påbörjas redan 2011. Tors torn, det 
östra tornet av de två torn som blir den 
nya stadsdelens land- och kännemärke, 
ska inrymma kontor för life science-ak-
tiviteter. Det beräknas stå klart 2014. 

forskning

Området är 
mycket forsknings-
intensivt med 
över 70 000 
studenter och 
7 000 forskare.” 



www.jenseus-consulting.se

Försäljning Relationer

samarbete Resultat

Vi löser säljstyrkor, vakanser, förstärker 
distrikt, stödjer nyanställda, kartlägger distrikt, 
prelanserar, bearbetar kommittéer, apoteks-
bearbetning, monitorering och rekrytering av 
studiecentra, produktchefer, försäljningschefer, 
m.m.

Nu finns vi i 
hela Norden
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   TIDSPLAN STOCKHOLM
   LIFE SOLNA-STOCKHOLM 
   OCH DEN NYA STADSDELEN 
   – ETT AXPLOCK

 2010  

• Den 15 mars godkändes detalj-
planen för Norra stationsområdet 
av Stockholms kommunfullmäk-
tige.

• Den 3 september tas första 
spadtaget av NKS.

• Karolinska Institutet Science 
Park AB:s nya hus färdiga.

• SciLife Lab invigs i maj.

• Byggnation startar för en stor 
aula på KI campusområde som 
ska rymma 1 000 personer. 

 2011 

• Överdäckningen av E4/E20 och 
Värtabanan påbörjas.

• Byggstart av en galleria och kon-
torslokaler i det östra hörnet av 
Solnabron-Norra Stationsgatan. 

• Byggstart för det östra av Tors 
torn som kommer att vara kon-
torslokaler för life science-verk-
samheter. 

 2012-2013

• Byggnation av Biomedicum på KI 
campusområde startar.

• Den nya aulan på KI campusom-
råde färdig årsskiftet 2012-2013.

• Byggstart av det västra av Tors 
torn, som kommer att bli hotell. 
Beräknas vara färdigställt 2016.

 2014-2015

• Det östra av Tors torn färdigt.

• Första bostäderna längs Norra  
Stationsvägens norra sida färdig-
ställs.

• NKS invigs i december 2015.

• Biomedicum på KI beräknas vara 
färdig vid årsskiftet 2015-2016.

 2016-2018

• Det västra av Tors torn färdig-
ställs.

• Området öster om NKS börjar 
bebyggas med bostäder och 
verksamheter.

• Byggstart av fyra life science-
kvarter direkt söder om NKS.

• Överdäckningen färdig. YLVA WILLIAMS
vd, Stockholm 

Science City Foundation

Det västra tornet, som ska bli ett hotell, 
kommer att stå klart 2016. 

Söder om NKS kommer fyra kvarter 
att byggas med lokaler avsedda för la-
borativa verksamheter inom life science. 
Dessa fyra kvarter beräknas stå klara cir-
ka 2017-2018. 

E4/E20 och järnvägen, som i dag de-
lar Stockholm och Solna åt, kommer 
att överdäckas. Här kommer bostäder, 
kontor och kulturinstitutioner att byg-
gas och knyta samman bebyggelsen i de 
två städerna. När den nya stadsdelen är 
färdig kommer det att finnas cirka 5 000 
bostäder och 36 000 människor kommer 
att arbeta här. Totalt kommer det att in-
vesteras cirka 50 miljarder i området.

Under de närmaste femton åren kom-
mer ytan för life science-aktiviteter inom 
Stockholm Life Solna-Stockholm att mer 
än fördubblas. I dag upptar universitet, 
myndigheter och företagen inom Karo-
linska Institutet Science Park AB cirka 
200 000 kvadratmeter. När den nya 
stadsdelen är färdig kommer Stockholm 
Life Solna-Stockholm – exklusive NKS 
– att omfatta mer än 550 000 kvadrat-
meter life science-verksamheter.

Stockholm Life Solna-Stockholm blir 
en integrerad del av den nya stadsdel som 
växer fram där Stockholm och Solna 
möts, en modern stadsdel med bostä-

der, restauranger, kaféer, skolor och som 
präglas av vetenskapen från Stockholm 
Life Solna-Stockholm. Denna stadsdel 
kommer att få sitt egna namn.

Kunskapscentrum mitt i stan
SSCi utgör en informationsnod för fram-
växten av Stockholm Life Solna-Stock-
holm. Uppdraget är nu att attrahera fö-
retag och andra life science-relaterade 
aktiviteter till området. SSCi arbetar 
dessutom med att ta fram strukturer och 
verktyg för samverkan och kunskapsö-
verföring mellan akademi, näringsliv 
samt hälso- och sjukvården, så kallad 
mjuk infrastruktur, för att skapa mer-
värde och göra Stockholm Life Solna-
Stockholm attraktivt. Detta görs i nära 
samarbete med de företag som redan 
finns i området, NKS och universiteten. 
Dessutom deltar befintliga och blivande 
fastighetsaktörer. 

Stockholm Life Solna-Stockholm är 
en av de största satsningarna som nå-
gonsin gjorts inom life science i Sverige 
och det kommer att bli en injektion för 
life science-området. Stockholm Life Sol-
na-Stockholm kommer att bli ett kun-
skapscenter mitt inne i en huvudstad – 
Stockholm.

forskning
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Bifall och avslag i TLV

hälsoekonomi

Här följer de beslut om läkemedelssubvention som tagits av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 
under perioden 15 januari – 4 mars.

Generell subvention
Mezavant, från Swedish Orphan inne-
håller mesalazin som är ett salicylsyra-
derivat (5-ASA) som används för att be-
handla ulcerös kolit. Ulcerös kolit är en 
allvarlig sjukdom där det behövs be-
handlingsalternativ. Det förefaller fin-
nas några avgörande skillnader mellan 
de olika 5-ASA-preparaten på markna-
den. Det medicinska underlaget som 
företaget presenterat visar att Mezavant 
är terapeutiskt likvärdig med andra till-
gängliga läkemedel som innehåller me-
salazin i tablettform. 

Företaget har bifogat en hälsoekono-
misk analys som bygger på att följsam-
heten till behandlingen är bättre med 
Mezavant än med jämförelsealternativet. 
TLV anser att det inte finns tillräckliga 
stöd för antagandena om en förbättrad 
följsamhet, varför modellens resultat 
är av ringa värde. Det faktum som då 
kvarstår är att Mezavant är ett läkemedel 
med troligen likartad effekt som övriga 
mesalazinpreparat och som föreslås säljas 
till ett likvärdigt pris. 

TLV avser att se över denna grupp av 
läkemedel inom ramen för uppdraget att 
göra en genomgång av hela läkemedels-
sortimentet. Med hänsyn till att andra 
produkter med samma aktiva substans, 
mesalazin, redan finns med i subven-
tionssystemet finner TLV det rimligt 
att Mezavant ska ingå i förmånerna till 
de begärda priserna i avvaktan på den 
kommande genomgången. Ansökan ska 
därför bifallas.
Iressa (gefitinib) från Astrazeneca är 
en proteintyrosinkinashämmare som an-
vänds för behandling av vuxna patienter 
med lokalt avancerad eller metastaterad 
icke småcellig lungcancer med aktive-
rande mutationer av EGFR. För dessa pa-

tienter finns inget botemedel eller möj-
lighet till tillfrisknande. Både sjukdo-
men och behandlingen påverkar patien-
tens livskvalitet negativt. Behandlingen 
syftar till att förlänga livet och förbättra 
livskvaliteten. 

För den patientgrupp som har en po-
sitiv EGFR-mutation har Iressa visats 
ha en positiv effekt på sjukdomsförlop-
pet. Iressa var mer effektivt än jämfö-
relsekombinationen (dubbel kemoterapi) 
i fråga om att hindra cancern från att 
förvärras (progression) och bidrar till en 
förhöjd nyttonivå under tiden fram till 
progression, detta i jämförelse med dub-
bel kemoterapi. I en annan studie var 
överlevnaden för alla patienter som fick 
Iressa jämförbar med överlevnaden för 
dem som fick jämförelsepreparatet (do-
cetaxel). 

Att behandla med Iressa är visserli-
gen dyrare än att behandla med dubbel 
kemoterapi. För den patientgrupp som 
har nytta av behandlingen innebär be-
handling med Iressa dock en förhöjd 
livskvalitet och fördröjning av progres-
sion. Sammantaget framstår Iressa som 
ett kostnadseffektivt behandlingsalter-
nativ för EGFR-positiva patienter. 

Ansökan bifalles därför.

Begränsad subvention
Victoza (liraglutid) från Novo nordisk 
som används som tillägg till tablettbe-
handling har visats ge en kliniskt rele-
vant effekt på den glykemiska kontrol-
len, mätt i HbA1c. Victoza har också vi-
sats sänka blodsockernivån vid fasta och 
ge viktminskning. 

Victoza har jämförts med Byetta, som 
i aktuella svenska behandlingsriktlinjer 
ska användas först när metformin, SU 
och insulin prövats eller är olämpliga. 

Victoza kan ha något bättre effekt jäm-
fört med Byetta. Kostnaden för behand-
ling med Victoza är likvärdig med den 
för Byetta. 

TLV har beslutat att Byetta i likhet 
med övriga inkretinläkemedel ska ingå i 
läkemedelsförmånerna endast för patien-
ter som först provat metformin, SU eller 
insulin, eller när dessa inte är lämpliga. 
Det finns när det gäller Victoza inte nå-
got underlag som tyder på att använd-
ningen av läkemedlet är kostnadseffek-
tiv för patienter som är välbehandlade 
med något av de angivna läkemedlen. 
Det saknas därför enligt TLV anledning 
att göra någon annan bedömning när det 
gäller Victoza. Användningen av Victoza 
bör således begränsas till patienter som 
först har prövat metformin, SU eller in-
sulin eller där dessa inte är lämpliga. 

Med den angivna begränsningen an-
ser TLV att Victoza uppfyller förutsätt-
ningarna för att ingå i läkemedelförmå-
nerna. 

Med hänsyn till osäkerheten kring 
Byettas kostnadseffektivitet fann TLV 
vid sitt beslut om subvention 22 juni 
2007 att det fanns behov av underlag 
som belyser viktnedgång och dess be-
tydelse över en längre tid, hur behand-
lingen påverkar livskvaliteten i ett lång-
tidsperspektiv, hur länge insättandet av 
insulinbehandling skjuts upp och hur 
blodsockerkontrollen varit under den ti-
den samt vilken betydelse detta har för 
patientens hälsa. 

Detta underlag ska lämnas in till 
TLV senast den 1 juli 2010. TLV kom-
mer därefter att ta ställning till om By-
etta även i fortsättningen ska få ingå i 
läkemedelsförmånerna till de fastställda 
priserna. Eftersom den hälsoekonomiska 
analysen av Victoza bygger på effekt och 

Ny populärvetenskaplig 
tidning från Läkartidningen
Annonsera i Hälsa & Vetenskap om du vill nå 
intresserade läsare i väntrum och på träningscenter.
Upplaga 33 000 ex.

Ring oss på 08-790 35 60 för bokning och information.
en tidning fr ån

NY TIDNING !
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kostnader jämfört med Byetta kommer 
TLV i samband därmed ta ställning till 
om detta också påverkar bedömningen 
av Victoza. 

TLV finner dock att det för närva-
rande inte finns anledning att ålägga 
företaget med uppföljningsvillkor för 
Victoza.

Avslag
Comfora, Artrox, Glucomed, 
Glucosine och Donacom innehål-
ler alla glukosamin och behandlar lätt 
till måttlig artros. Välgjorda studier 
har inte tillräckligt visat att läkemedel 
som innehåller glukosamin ger en tyd-
lig medicinsk effekt.  Mot bakgrund av 
detta har nämnden beslutat att samtliga 
preparat innehållande glukosamin inte 
längre ska vara subventionerade och ingå 
i högkostnadsskyddet.
Synvisc, Artzal och Hyalgan inne-
håller hyaluronsyra och används vid 
behandling av mild till måttlig knä-
ledsartros. De företag som säljer dessa 
läkemedel har inte tillräckligt klarlagt 
att kostnaden motsvarar effekten. Mot 
bakgrund av detta har nämnden beslu-
tat att produkterna inte längre ska vara 

NICLAS AHLBERG
chefredaktör 

Nya ärenden

Produkt/beredning  Behandlingsområde   Företag

Mezavant    Ulcerös Colit    Swedish Orphan 

Iressa    Lungcancer     Astrazeneca

Generell subvention

Begränsad subvention

Victoza    Diabetes     Novo Nordisk 

Avslag

Comfora    Mild till måttlig artros   Nordic Drugs

Artrox    Mild till måttlig artros   Pfizer

Glucomed    Mild till måttlig artros   Vitaflo

Glucosine    Mild till måttlig artros   Recip

Donacom    Mild till måttlig artros   Algol

Synvisc    Mild till måttlig artros   Genzyme

Artzal     Mild till måttlig artros   Astrazeneca

Hyalgan    Mild till måttlig artros   Nycomed

subventionerade och ingå i högkostnads-
skyddet.

Den pågående genomgången av 
smärtstillande och inflammationsdäm-
pande läkemedel beräknas vara klar för 
presentation i juni 2010.
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I information till barnhälsovården mark-
nadsförde McNeil Ipren med bland an-
nat en diskussion om risker för överhet-
tad hjärna, uttorkning och feberkramper 
samt argument om samhällsekonomiska 
vinster om arbetande föräldrar kan åter-
gå tidigare till arbetet efter vård av fe-
bersjuka barn. Informationen anmäldes 
av både Läkemedelsverket och Lands-
tinget i Västmanland (ärendena 877/09 
och 880/09) som ansåg att påståendena 
var vilseledande och oetiska.

NBL ansåg att McNeil framställt 
riskerna med feber på ett mycket ka-
tegoriskt sätt. De hade inte ställts mot 
andra fakta om feber som kunnat ge en 
balanserad och saklig information om 
feberbehandling av barn. Nämnden 
framhöll att feber hos barn är vanligt 
och i de flesta fall utgör en naturlig re-
aktion när immunförsvaret aktiveras i 
syfte att befria kroppen från en infek-
tion. Informationen var därför obalanse-
rad och ovederhäftig och stred mot arti-
kel 4 jämförd med artikel 1 i det etiska 
regelverket.    

Vad gäller argumenten om feber-
kramper fann NBL att dessa kunde upp-
fattas som om Ipren var lämpligt för be-
handling av sådana tillstånd. Godkända 
indikationer för Ipren omfattar dock inte 
feberkramper, och informationen stred 
därför även mot artikel 2 och förbudet 
att ange eller antyda andra indikationer 
än de godkända.

Argumenten om samhällsekonomis-
ka vinster gav enligt NBL intrycket att 
febriga barn kan ges Ipren för att kunna 
vara på förskola/skola trots pågående in-
fektion och smittorisk.  Informationen 
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anmälningärenden

Bland årets första ärenden från NBL finns bland annat information med bristande stöd i läkemedlets 
produktresumé, förvånansvärt höga IGM-avgifter samt slutsatsen att man i läkemedelsreklamen bör 
undvika osäkra spekulationer om framtiden.

associerade därför på ett oetiskt sätt fe-
bernedsättande symtomlindring med 
frånvarodagar för vård av barn. Informa-
tion stred, vilket McNeil medgett, mot 
artikel 3 i det etiska regelverket.

McNeils åsidosättande av de etiska 
reglerna ansågs uppenbarligen allvar-
ligt, vilket är lätt att förstå med hänsyn 
främst till avsteget från artikel 2, och fö-
retaget ålades att betala en till 120 000 
kronor förhöjd avgift.

Novartis marknadsförde den slem-
lösande hostmedicinen Theracough i 
TV-reklam och använde därvid beteck-
ningen ”ny”. I anmälan (ärende 876/09) 
framhöll dock Läkemedelsverket att det 
inte alls handlade om ett nytt läkemedel 
utan om under 2009 ändrat namn och 
ny förpackning. Tidigare marknadsförde 
Novartis under många år medlet, gual-
fenesin, under namnet Resyl S. Novartis 
bestred kritiken och framhöll att det i 
artikel 4.7 sägs att en ”produkt eller för-
packning” får betecknas som ny under 
upp till ett år; beteckningen ”ny” i rekla-
men syftade alltså på förpackningen.

NBL ansåg inte att det av reklamen 
framgick att det var fråga om en ny för-
packning utan att man lätt kunde få den 
felaktiga uppfattningen att det handlade 
om ett helt nytt läkemedel. Reklamen 
var därför vilseledande och stred mot de 
etiska reglerna.

Även om artikel 4.7 är lite oklar och 
Novartis invändning därför inte är helt 
obefogad borde man på företaget, bland 
annat utifrån äldre NBL-praxis, ha in-
sett att man använde ordet ”ny” på ett 
felaktigt sätt. Utgången i ärendet är 

därför inte särskilt förvånande. Vad som 
däremot förvånar är att NBL ansåg att 
överträdelsen även i detta fall var all-
varlig, varför Novartis ålades att betala 
en till 120 000 kronor förhöjd avgift. 
Den minnesgode läsaren kanske kom-
mer ihåg att IGM sommaren 2009 gick 
igenom ett antal webbplatser och fällde 
dessa för att ordet ”ny” använts under 
alltför lång tid (se PI nr 5/2009). IGM 
ansåg i dessa ärenden att det handlade 
om mindre allvarliga övertramp och sat-
te därför ned avgifterna för företagen till 
40 000 kronor.

I en broschyr för Nicorette Mentol-
mint riktad till apotekspersonal fanns 
bland annat en bild av en leende mun 
med gnistrande vita tänder samt orden 
”med xylitol”. I ordet ”xylitol” fanns 
samma gnistrande stjärna som i bilden 
av tänderna. Novartis, som anmälde an-
nonsen till IGM (ärende W1170/09), an-
såg att broschyren gav intrycket att tug-
gummit även skulle ha kosmetiska egen-
skaper och skydda mot karies. McNeil 
invände att xylitol är ett sötningsämne 
som ingår i tuggummit och att det in-
till bilden förekom formuleringar som 
”en godare smak på ett rökfritt liv” och 
”vårt godaste nikotintuggummi hittills”. 
Enligt McNeil syftade bilden och dessa 
texter på produktens smak.

IGM ansåg det dock inte ligga särskilt 
nära till hands för läsaren att uppfatta 
bilden som syftande på smaken. Efter-
som samma gnistrande stjärna återgavs 
både i bilden av tänderna och i ordet ”xy-
litol” gavs läsaren i stället intrycket att 
det fanns ett samband mellan förekom-

Årets första avgöranden 
av NBL och IGM
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marknaden sidan 10

Oklart om ny 

läkemedelsupplysning 

hinner bli klar sidan 8

Tre bolag i ra
ce 

om IT-stöd till
 nya 

aktörer sidan 5

Kritik
 mot fö

rslag 

om akut p-piller i 

matbutiker sidan 4

nr 3
onsdag 

2 september 2009

dagensapotek.se

Stefan Gustafsson 

är huvudansvarig för 

Apoteket AB:s interna 

arbete med försäljningen 

av apotekskluster.

Hur går förberedelserna 

inför försäljningen av 

apotekskluster?

– Det är in
tensivt m

en 

det ru
llar på enligt planen. 

Omstruktureringsbolaget 

och vi dockar i v
arandra 

på ett b
ra sätt, s

amtidigt 

som vi fo
rtsätter att d

riva 

apoteken. 

I vilken fas befi nner 

ni er?

– Apoteksspekulan-

terna som har klarat den 

första budgivningsom-

gången har under en 

period besökt apotek som 

är til
l salu runt om i la

ndet 

för att k
artlä

gga verksam-

heten. 

– De kan också logga in 

på en sajt som innehåller 

stora mängder in
forma-

tion, ja i princip allt o
m 

apoteken. Bland annat 

fi nns där uppgifte
r om 

resultaten för alla apotek 

och de olika avtal som 

apoteken har.

Avslöjar aktörerna 

sina identiteter när de 

hälsar på ute på apote-

ken?
– Vissa gör besöken 

inkognito, m
edan andra 

är helt ö
ppna med sin 

identite
t. In

ternt särskil-

jer vi spekulanterna 

med djurnamn som 

Oxen, Falken och Abbor-

ren.
Vad blir nästa steg i ert 

arbete?

– Det blir a
tt s

pekulan-

terna får trä
ffa regionche-

ferna i de dotterbolag vi 

bildat fö
r varje apo-

tekskluster. D
e mötena 

kommer att in
ledas denna 

vecka.
nils bergeå 

hallå där!

stefan gustafsson

17

»
Expertsvar:

Vad ska jag kräva i

lön av en ny apoteks-

aktör? sidan 11

minuter var väntetiden 

till 
läkemedelsupplys-

ningen i genomsnitt i
 

mitte
n av juli sidan 8

Läkemedelsverket frå
ngår 

helt d
en syn som fanns på 

akut p-pillre
n när de kom”

Lennart S
acrédeus (k

d)

ny 

tidning

Apoteket AB blickar 

utanför gränserna
utåtriktad. David Kruse, vd för A

potekets nya dotterbolag Apoteket In
ternational, le

der m
onopolbolagets satsning på nya marknader. V

ägen 

går i f
örsta hand via Norge, dit d

osförpackningskonceptet A
podos ska exporteras. In

om ett år hoppas han på verksamhet i y
tterligare ett la

nd.

Samtidigt som utländska aktörer planerar fö
r verksam-

het i S
verige, ta

r A
poteket A

B steget ut i v
ärlden. I d

etta 

nummer berättar D
avid Kruse, vd för A

potekets dotter-

bolag Apoteket In
ternational, om planerna.

Apoteket vill a
llts

å expandera, m
en nya aktörer och 

andra branschbedömare varnar fö
r att d

et statlig
a 

företaget blir v
äl starkt på hemmaplan. Två av dem är 

konsulterna Åke Hallm
an och Dag Johannesson, m

ed 

förfl u
tet in

om Apoteket A
B. I D

agens Apotek ger de sin 

bild av omregleringens utmaningar. 
sidorna 6–7 och 9

apotek la
gom til

l ju
l

Krin
g ju

l b
lir 

det in
vigningskalas fö

r d
e fö

rsta priv
ata 

apoteken i S
verig

e på nästan 40 år. D
en bedömningen 

gör n
u le

dningarn
a fö

r A
potekens Service A

B, A
SAB, 

och Läkemedelsv
erket. 

Planen bygger p
å samverkan och arb

ete in
 i d

et s
ista 

Special: D
essa vill 

dela på den nya 

Special:

dela på den nya 

Special:

marknaden sidan 10

Oklart om ny 

läkemedelsupplysning 

hinner bli klar sidan 8

Tre bolag i ra
ce 

om IT-stöd till
 nya 

aktörer sidan 5

Kritik
 mot fö

rslag 

om akut p-piller i 

matbutiker sidan 4

nr 3
onsdag 

2 september 2009

dagensapotek.se

Stefan Gustafsson 

är huvudansvarig för 

Apoteket AB:s interna 

arbete med försäljningen 

av apotekskluster.

Hur går förberedelserna 

inför försäljningen av 

apotekskluster?

– Det är in
tensivt m

en 

det ru
llar på enligt planen. 

Omstruktureringsbolaget 

och vi dockar i v
arandra 

på ett b
ra sätt, s

amtidigt 

som vi fo
rtsätter att d

riva 

apoteken. 

I vilken fas befi nner 

I vilken fas befi nner 

I vilken fas befi

ni er?

– Apoteksspekulan-

terna som har klarat den 

första budgivningsom-

gången har under en 

period besökt apotek som 

är til
l salu runt om i la

ndet 

för att k
artlä

gga verksam-

heten. 

– De kan också logga in 

på en sajt som innehåller 

stora mängder in
forma-

tion, ja i princip allt o
m 

apoteken. Bland annat 

fi nns där uppgifte
r om 
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är helt ö
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Oxen, Falken och Abbor-
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tekskluster. D
e mötena 

kommer att in
ledas denna 

vecka.
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till 
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ningen i genomsnitt i
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utanför gränserna
. David Kruse, vd för A

potekets nya dotterbolag Apoteket In
ternational, le

der m
onopolbolagets satsning på nya marknader. V

ägen 

går i f
örsta hand via Norge, dit d

osförpackningskonceptet A
podos ska exporteras. In

om ett år hoppas han på verksamhet i y
tterligare ett la

nd.

Samtidigt som utländska aktörer planerar fö
r verksam-

het i S
verige, ta

r A
poteket A

B steget ut i v
ärlden. I d

etta 

nummer berättar D
avid Kruse, vd för A

potekets dotter-

bolag Apoteket In
ternational, om planerna.

Apoteket vill a
llts

å expandera, m
en nya aktörer och 

andra branschbedömare varnar fö
r att d

et statlig
a 

företaget blir v
äl starkt på hemmaplan. Två av dem är 

konsulterna Åke Hallm
an och Dag Johannesson, m

ed 

förfl u
tet in

om Apoteket A
B. I D

agens Apotek ger de sin 

förfl u
tet in

om Apoteket A
B. I D

agens Apotek ger de sin 

förfl

bild av omregleringens utmaningar. 
sidorna 6–7 och 9

Special: Sveriges 
nya apotekskarta 
sidorna 12–13

Ekonom styr över 
Åhléns satsning på 
läkemedel sidan 23

Möt apoteks-
branschens nya 
ansikte sidan 6

Apoteksamariten 
ny aktör i centrala 
Uppsala sidan 4

nr 1
onsdag 

24 februari 2010
dagensapotek.se

Göran van den Brink 

handplockades av fi nska 

Universitetsapoteket 

till en roll som affärs-

utvecklare. Företaget 

hade planer på att 

etablera sig på den 

svenska marknaden, 

men backade sedan.

Hej, vad gör du nu?

– Just nu gör jag 

ingenting. Jag har precis 

kommit hem efter att ha 

varit ute och luffat i Sydost-

asien tillsammans med 

familjen i två månader. 

Det blev ju ingenting av 

med Universitetsapoteket 

i Sverige.
Hur var det att delta 

i utförsäljningsproces-

sen?
– Det var en väldigt 

spännande tid. Det hände 

så otroligt mycket. Det 

är inte ofta som ett stort 

monopol försvinner, det 

är klart att det var en stor 

grej för oss i läkemedels-

branschen.
Hur ser du på den nya 

apoteksmarknaden?

– Det har framförts 

mycket kritik mot proces-

sen, men min erfarenhet 

är att alla inblandade har 

skött sig väldigt bra. 

Har du besökt något av 

de nya apoteken sedan 

du kom hem?
– Nja, jag skulle ha gått 

till Apotek Hjärtat i Kista 

centrum i söndags, men 

då hade det inte hunnit 

öppna än. Sedan var jag 

inne som hastigast på ett 

annat ställe, Hjärtat det 

också. Men det var ingen 

större skillnad.
Vad ska du göra nu?

– Tja, jag har ju precis 

kommit hem och har inte 

ens hunnit gå igenom 

posten. Men vi får se. Jag 

är öppen för förslag.
emma liedberg 

hallå där!
göran van den brink

57 »Expertsvar:
Fackförbundens 
organisationer stöps 
om – varför? sidan 18

läkemedel som var 
”månadens vara” sakna-
des på apoteken under 
januari sidorna 20–21

Robotar tar plats på 
de svenska apoteken

mindre spring. Ett danskt bolag har hittills sålt ett 20-tal robotsystem till apotek på hemmaplan. Nu satsar företaget på att bilda ett svenskt 

dotterbolag för att ta sig in på den omreglerade marknaden. De nya apotekskedjorna i Sverige är dock än så länge ganska kallsinniga.

Den nya apoteksmarknaden betyder också startskottet 

för ny teknologi. Ett danskt företag storsatsar exempel-

vis på att introducera plockrobotar på svenska apotek. 

Med robotarnas hjälp kan expeditions- och kötiderna 

minskas, enligt studieresultat. Tid frigörs som kan 

användas till rådgivning – och till att öka omsättningen.

Plockrobotar testas av Apoteket AB på några håll, 

och fl era mindre svenska aktörer har visat intresse 

för den danska lösningen. Men de nya stora kedjorna 

avvaktar än så länge. sidan 11 

  Så fungerar 

omdebatterat 
IT-stöd
sidan 15

Med en annons i Dagens Apotek når du  över
10 000 apotekare, receptarier och apotekstekniker.

För annonsering eller information, ring 08-566 241 00
eller gå in på sajten www.dagensapotek.se/annonsera

Sveriges största och enda
oberoende nyhetstidning för
den nya apoteksmarknaden
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sten av xylitol och de vita tänderna. En 
sådan farmakologisk egenskap finns inte 
angiven i läkemedlets produktresumé, 
och broschyren stred därför enligt IGM 
mot artikel 2 i det etiska regelverket.

Ärende W1171/09 bekräftar praxis 
att det är vanskligt och ofta felaktigt 
enligt reglerna att sia om framtiden. 

I reklam för Xalatan (latanoprost) 
uppgav Pfizer att priset för produkten 
skulle bli lägre än för konkurrentpro-
dukten Travatan (travoprost) från Alcon 
den dag patentet för latanoprost går ut. 

Påståendet illustrerades med grafer över 
den framtida utvecklingen av priset för 
latanoprost. Alcon anmälde reklamen 
till IGM och framhöll att det handla-
de om rena spekulationer och att Pfizer 
inte kunde ha en aning om den framtida 
prisbilden.

IGM konstaterade inledningsvis att 
ett företag inte kan tvingas att sänka 
priset på en produkt när dess patent går 
ut och produkten då kan utsättas för 
generisk konkurrens. Vidare noterade 
IGM att en av TLV publicerad modell 

för prissänkning vid patentutgång som 
Pfizer hänvisat till än så länge bara är 
ett remissförslag. Hur ett eventuellt nytt 
regelverk från TLV kan komma att se 
ut och vad det kan komma att innebära 
kan inte sägas med någon säkerhet. Pris-
jämförelser skall enligt praxis göras uti-
från gällande priser enligt FASS och kan 
enligt IGM inte bygga på spekulationer 
om framtida eventuella prissänkningar. 
Prispåståendena var därför obestyrkta 
och vilseledande och stred mot artikel 
4 i det etiska regelverket.

MÅRTEN BRINK
Skribent

Brilex AB

”NBL ansåg inte att det av reklamen fram-
gick att det var fråga om en ny förpack-
ning utan att man lätt kunde få den felaktiga 
uppfattningen att det handlade om ett helt 
nytt läkemedel.”
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bolag Apoteket In
ternational, om planerna.

Apoteket vill a
llts

å expandera, m
en nya aktörer och 

andra branschbedömare varnar fö
r att d

et statlig
a 

företaget blir v
äl starkt på hemmaplan. Två av dem är 

konsulterna Åke Hallm
an och Dag Johannesson, m

ed 

förfl u
tet in

om Apoteket A
B. I D

agens Apotek ger de sin 

bild av omregleringens utmaningar. 
sidorna 6–7 och 9

apotek la
gom til

l ju
l

Krin
g ju

l b
lir 

det in
vigningskalas fö

r d
e fö

rsta priv
ata 

apoteken i S
verig

e på nästan 40 år. D
en bedömningen 

gör n
u le

dningarn
a fö

r A
potekens Service A

B, A
SAB, 

och Läkemedelsv
erket. 

Planen bygger p
å samverkan och arb

ete in
 i d

et s
ista 

Special: D
essa vill 

dela på den nya 

Special:

dela på den nya 

Special:

marknaden sidan 10

Oklart om ny 

läkemedelsupplysning 

hinner bli klar sidan 8

Tre bolag i ra
ce 

om IT-stöd till
 nya 

aktörer sidan 5

Kritik
 mot fö

rslag 

om akut p-piller i 

matbutiker sidan 4

nr 3
onsdag 

2 september 2009

dagensapotek.se

Stefan Gustafsson 

är huvudansvarig för 

Apoteket AB:s interna 

arbete med försäljningen 

av apotekskluster.

Hur går förberedelserna 

inför försäljningen av 

apotekskluster?

– Det är in
tensivt m

en 

det ru
llar på enligt planen. 

Omstruktureringsbolaget 

och vi dockar i v
arandra 

på ett b
ra sätt, s

amtidigt 

som vi fo
rtsätter att d

riva 

apoteken. 

I vilken fas befi nner 

I vilken fas befi nner 

I vilken fas befi

ni er?

– Apoteksspekulan-

terna som har klarat den 

första budgivningsom-

gången har under en 

period besökt apotek som 

är til
l salu runt om i la

ndet 

för att k
artlä

gga verksam-

heten. 

– De kan också logga in 

på en sajt som innehåller 

stora mängder in
forma-

tion, ja i princip allt o
m 

apoteken. Bland annat 

fi nns där uppgifte
r om 

fi nns där uppgifte
r om 

fi
resultaten för alla apotek 

och de olika avtal som 

apoteken har.

Avslöjar aktörerna 

sina identiteter när de 

hälsar på ute på apote-

ken?
– Vissa gör besöken 

inkognito, m
edan andra 

är helt ö
ppna med sin 

identite
t. In

ternt särskil-

jer vi spekulanterna 

med djurnamn som 

Oxen, Falken och Abbor-

ren.
Vad blir nästa steg i ert 

arbete?

– Det blir a
tt s

pekulan-

terna får trä
ffa regionche-

ferna i de dotterbolag vi 

bildat fö
r varje apo-

tekskluster. D
e mötena 

kommer att in
ledas denna 

vecka.
nils bergeå

hallå där!

stefan gustafsson

»
Expertsvar:

Vad ska jag kräva i

lön av en ny apoteks-

aktör? sidan 11

minuter var väntetiden 

till 
läkemedelsupplys-

ningen i genomsnitt i
 

mitte
n av juli sidan 8

Apoteket AB blickar 

utanför gränserna
. David Kruse, vd för A

potekets nya dotterbolag Apoteket In
ternational, le

der m
onopolbolagets satsning på nya marknader. V

ägen 

går i f
örsta hand via Norge, dit d

osförpackningskonceptet A
podos ska exporteras. In

om ett år hoppas han på verksamhet i y
tterligare ett la

nd.

Samtidigt som utländska aktörer planerar fö
r verksam-

het i S
verige, ta

r A
poteket A

B steget ut i v
ärlden. I d

etta 

nummer berättar D
avid Kruse, vd för A

potekets dotter-

bolag Apoteket In
ternational, om planerna.

Apoteket vill a
llts

å expandera, m
en nya aktörer och 

andra branschbedömare varnar fö
r att d

et statlig
a 

företaget blir v
äl starkt på hemmaplan. Två av dem är 

konsulterna Åke Hallm
an och Dag Johannesson, m

ed 

förfl u
tet in

om Apoteket A
B. I D

agens Apotek ger de sin 

förfl u
tet in

om Apoteket A
B. I D

agens Apotek ger de sin 

förfl

bild av omregleringens utmaningar. 
sidorna 6–7 och 9

Special: Sveriges 
nya apotekskarta 
sidorna 12–13

Ekonom styr över 
Åhléns satsning på 
läkemedel sidan 23

Möt apoteks-
branschens nya 
ansikte sidan 6

Apoteksamariten 
ny aktör i centrala 
Uppsala sidan 4

nr 1
onsdag 

24 februari 2010
dagensapotek.se

Göran van den Brink 

handplockades av fi nska 

Universitetsapoteket 

till en roll som affärs-

utvecklare. Företaget 

hade planer på att 

etablera sig på den 

svenska marknaden, 

men backade sedan.

Hej, vad gör du nu?

– Just nu gör jag 

ingenting. Jag har precis 

kommit hem efter att ha 

varit ute och luffat i Sydost-

asien tillsammans med 

familjen i två månader. 

Det blev ju ingenting av 

med Universitetsapoteket 

i Sverige.
Hur var det att delta 

i utförsäljningsproces-

sen?
– Det var en väldigt 

spännande tid. Det hände 

så otroligt mycket. Det 

är inte ofta som ett stort 

monopol försvinner, det 

är klart att det var en stor 

grej för oss i läkemedels-

branschen.
Hur ser du på den nya 

apoteksmarknaden?

– Det har framförts 

mycket kritik mot proces-

sen, men min erfarenhet 

är att alla inblandade har 

skött sig väldigt bra. 

Har du besökt något av 

de nya apoteken sedan 

du kom hem?
– Nja, jag skulle ha gått 

till Apotek Hjärtat i Kista 

centrum i söndags, men 

då hade det inte hunnit 

öppna än. Sedan var jag 

inne som hastigast på ett 

annat ställe, Hjärtat det 

också. Men det var ingen 

större skillnad.
Vad ska du göra nu?

– Tja, jag har ju precis 

kommit hem och har inte 

ens hunnit gå igenom 

posten. Men vi får se. Jag 

är öppen för förslag.
emma liedberg 

hallå där!
göran van den brink

57 »Expertsvar:
Fackförbundens 
organisationer stöps 
om – varför? sidan 18

läkemedel som var 
”månadens vara” sakna-
des på apoteken under 
januari sidorna 20–21

Robotar tar plats på 
de svenska apoteken

mindre spring. Ett danskt bolag har hittills sålt ett 20-tal robotsystem till apotek på hemmaplan. Nu satsar företaget på att bilda ett svenskt 

dotterbolag för att ta sig in på den omreglerade marknaden. De nya apotekskedjorna i Sverige är dock än så länge ganska kallsinniga.

Den nya apoteksmarknaden betyder också startskottet 

för ny teknologi. Ett danskt företag storsatsar exempel-

vis på att introducera plockrobotar på svenska apotek. 

Med robotarnas hjälp kan expeditions- och kötiderna 

minskas, enligt studieresultat. Tid frigörs som kan 

användas till rådgivning – och till att öka omsättningen.

Plockrobotar testas av Apoteket AB på några håll, 

och fl era mindre svenska aktörer har visat intresse 

för den danska lösningen. Men de nya stora kedjorna 

avvaktar än så länge. sidan 11 

  Så fungerar 

omdebatterat 
IT-stöd
sidan 15

Med en annons i Dagens Apotek når du  över
10 000 apotekare, receptarier och apotekstekniker.

För annonsering eller information, ring 08-566 241 00
eller gå in på sajten www.dagensapotek.se/annonsera

Sveriges största och enda
oberoende nyhetstidning för
den nya apoteksmarknaden
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Detta nummer kommer ut lite olägligt då vi inte 
hinner få med siffrorna för första kvartalet utan 
får nöja oss med siffrorna till och med februari 
2010. Vi tackar i vanlig ordning Margita Jacob-
son, IMS Health Sweden AB, för att hon leve-
rerat statistiken till oss.  

Redaktionen 

Terapiområdeslistan ligger som ofta helt intakt. 
Det är ganska jämnt mellan grupperna Blod, 
Hjärta och Andning. Min gissning är att And-
ning kommer att passera Hjärta/kretslopp 
innan midsommar. Någon som sätter emot?

På företagstopplistan händer det däremot en 
hel del. Pfizer ligger nu ännu mer i topp efter-
som Wyeths siffror är konsoliderade med Pfizer. 
Ny tvåa är MSD som genom köpet av Schering-
Plough hoppade upp från en 14:e plats. Abbott 
fortsätter att växa av egen kraft och tar ytterliga-
re ett kliv när de passerar Baxter. Merck-Sero-
no har också tagit ett steg uppåt i och med att 
Biophausia passerades. Eftersom Wyeth och 
SP is no more, fick två nya företag kliva upp i 
allsvenskan; vi hälsar Nycomed och Amgen väl-
komna. Andelen av den totala försäljningen som 
de tjugo största företagen står för ökade nu från 
70 procent till 73,1 procent.

Branschstatistik 
februari 2010

Rank  Rank  Rank  Företagsnamn  Mio SEK  Mio SEK  +-%   % av 
2010    2009  Senast (koncernnivå)           AIP 2010          AIP 2009        2010/2009         total 2010

1 1 1 Pfizer   3 347  3 304  1,3  11,2
2 15 14 MSD   2 072  2 097  -1,2  6,9
3 2 2 Astrazeneca  1 736  1 460  18,9  5,8
4 3 3 GlaxoSmithKlein 1 644  1 460  12,7  5,5
5 4 4 Novar�s  1 570  1 460  7,6  5,3
6 6 6 Roche   1 238  1 135  9,1  4,2
7 8 9 Orifarm  1 107  1 016  8,9  3,7
8 9 8 Johnson & Johnson 1 045  1 140  -8,3  3,5
9 10 10 Sanofi-aven�s  947  975  -2,8  3,2
10 11 11 Meda   900  897  0,3  3,0
11 12 12 Novo Nordisk  879  811  8,3  2,9
12 14 15 Abbo�   831  691  20,3  2,8
13 13 13 Baxter Medical 827  780  6,0  2,8 
14 16 16 Boehringer Ing. 684  611  11,9  2,3
15 17 17 Lilly   654  591  10,6  2,2
16 18 18 Bayer Schering  527  533  -1,2  1,8
17 20 20 Merck-Serono  494  493  0,1  1,7
18 19 19 Biophausia  477  573  -16,7  1,6
19 20 NY Nycomed  408  412  -1,1  1,4
20 23 NY Amgen   402  337  19,4  1,3

Totala  försäljningen inkl. vet.   29 822  29 164  2,3  100,0     
            (73,1)*
* Siffran i parentes är de 20 största företagens andel av totala läkemdelsförsäljningen.
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Rank   Rank Rank  ATC1 Läkemedelsgrupp Mio SEK  Mio SEK  +-%  
2010 2009 2008      AIP 2010       AIP 2009           2010/2009

1 1 1 L Tumörer och Immunrubb. 5 794  5 394  7,4
2 2 2 N Centrala nervsystemet 4 883  5 025  -2,8
3 3 4 J Infek�onssjukdomar  2 917  2 793  4,4
4 4 3 A Matsmältning/Ämnesoms. 2 819  2 781  1,3
5 5 6 B Blod och blodbildande org. 2 676  2 582  3,6
6 6 5 C Hjärta och kretslopp  2 548  2 657  -4,1
7 7 7 R Andningsorganen  2 475  2 318  6,8
8 8 8 G Urin och könsorgan etc. 1 384  1 395  -0,8
9 9 9 M Rörelseapparaten  928  994  -6,7
10 10 10 H Hormoner exkl. könshorm. 772  737  4,8
11 11 11 V+P Övrigt    709  694  2,2
12 12 12 D Hud    679  650  4,6
13 13 13 S Ögon och öron  664  606  9,4
     
Totalt humanläkemedel     29 246  28 626  2,2
Veterinärläkemedel      576  538  7,2
Läkemedelsmarknaden totalt     29 822  29 164  2,3

Terapiområdeslista februari 2010 (MAT)

 

Rank Rank  Rank     Produkt   Mio SEK  Mio SEK  +-%   % av 
2010 2009  Senast  + parallell.  AIP 2010 AIP 2009 2010/2009 total 2010

1 1 1 Enbrel   736  682  8,0  2,5     
2 2 2 Symbicort  577  500  15,5  1,9
3 4 3 Humira   560  433  29,3  1,9   
4 3 4 Remicade  485  449  7,9  1,6 
5 6 5 Atacand  348  348  0,0  1,2
6 7 6 Cozaar   344  331  4,2  1,2
7 5 7 Lipitor   333  357  -6,7  1,1
8 8 8 Zyprexa  320  303  5,4  1,1
9 9 9 Hercep�n  284  255  11,3  1,0
10 11 10 Nexium  251  241  4,2  0,8
11 12 11 Alvedon  246  238  3,7  0,8
12 13 12 Sere�de  233  222  4,9  0,8
13 15 13 Mabthera  233  212  9,8  0,8
14 14 14 Advate   228  214  7,0  0,8
15 22 15 Lyrica   227  188  20,4  0,8
16 17 16 Pulmicort  220  208  5,9  0,7
17 18 17 Lantus   215  205  5,0  0,7
18 23 18 Spiriva   209  181  15,9  0,7
19 21 19 Kiovig   204  189  7,7  0,7
20 20 20 Glivec   202  190  6,5  0,7 

Totala läkemedelsmarknaden inkl vet  29 822  29 164  2,3  100,0
                              ( 6456    5945    21,6)*

Produktnamnsgrupp är en sammanslagning av produkter som innehåller samma produktnamn t ex är Symbicort 
summan av Symbicort turbuhaler, S forte turb och S mite turb       
* siffrorna i parentes är de 20 största produkternas försäljning och andel av totalen.      
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Första perioden av 2010 har varit extremt hän-
delsefattig. Inte en enda inbördes förändring på 
topp 20-listan för produkter. Vad gör ni därute 
egentligen? 



Medhouse AB • Barnhusgatan 16 • 111 23  Stockholm • Tel 08-411 12 20 • Fax: 08-22 99 99 • info@medhouse.se • www.medhouse.se

Har du energi att tillföra?

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

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

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

Xpecta ska bli fler!
Välkommen in på vår hemsida www.xpecta-consulting.se

För eventuella frågor ring Hans Östlund



Lars-Åke Levin 

Kursledare är Docent från Linköpings Universitet.  Lars-Åke har lång erfarenhet 
av hälsoekonomi både akademiskt och ur ett branschperspektiv. Han är även 
ledamot i Läkemedelsförmånsnämnden och behärskar därmed som få andra 
alla perspektiv inom HE. Han är dessutom ledamot i läkemedelskommittén i 
Östergötland.

Föreläsare

Magnus Janzon, 

Överläkare, Med Dr, Kardiologiska Kliniken, Universitetssjukhuset Linköping
Specialist i kardiologi och internmedicin. Forskar inom kardiologi/hälsoekonomi.

Program

•  Inledning och förutsättningar
•  Hälsoekonomiska utvärderingar 
•  Hälsoekonomiska modeller 
•  Att läsa hälsoekonomiska artiklar
•  Metodfrågor 
•  Läkemedelsförmånsnämnden 
•  En Hälsoekonomisk utvärdering från ax till limpa 
•  Den Hälsoekonomiska planen, Grupparbete
•  Hälsoekonomi och sjukvårdsaktörerna

För en mer utförlig programbeskrivning se www.pharma-industry.se, under PI-Academy

Grundkurs i Hälsoekonomi är en utbildning som vänder sig till personer som 
på något sätt i sitt arbete är berörda av hälsoekonomiska diskussioner. Idag 
berörs många av ämnet. Det räcker inte längre att hänvisa till Hälsoekonomen 
på bolaget om det dyker upp någon fråga. Alla strategiska kontaktytor mot 
målgruppen måste ha en grundkompetens för att kuna diskutera ämnet.

Kan du tillräckligt mycket om HE?

Grundkurs i Hälsoekonomi
Djurönäsets Kursgård

4 - 6 maj 2010

Thor Henrik Brodtkorb 
Magister i Ortopedteknik och doktorand från Linköpings Universitet.  
Thor-Henrik arbetar med ekonomiska utvärderingar med fokus på 
beslutsmodellering. Av särskilt intresse är hur beslut kan fattas när det finns lite 
evidens att tillgå. thor-henrik.brodtkorb@liu.se, 013 - 22 20 00



173 personer från 69 företag har gått utbildningen. 98,4% ansåg att kursen överträffade  
eller motsvarade förväntningarna. 98,4% kan tänka sig att rekommendera kursen.

Rollen som produktchef blir alltmer komplex. Idag har man ofta 
en mindre budget, på en hårdare konkurrensutsatt marknad. En 
marknad som dessutom är mer komplicerad och reglerad än  
tidigare. Det är allt viktigare att du hamnar rätt i analysfasen av 
din planering så att dina mål sätts på rätt underlag. Just dessa 
bitar är de vi lägger störst tid på under kursveckan.

 
Trots att vi på den senaste kursen fick de högsta betygen någonsin i  
utbildningens 7-åriga historia, kommer vi att ytterligare vässa innehållet 
till höstens utbildning. 

För mer detaljerad information titta in på  
www.pharma-industry.se

klicka vidare på PI-Academy
Eller ring 08 - 570 10 520

 

Produktchefskurs
Strategisk Marknadsplanering

4 - 8 oktober 2010

Det är en riktigt tuff utbildningsvecka med  
föreläsningar dagtid och grupparbeten på kvällarna. 
Deltagarnna är fullmatade med ny kunskap efter 
veckans slut. Man hinner dock även varva ned i 
lugnande japansk miljö mellan passen.



Anmälan

Namn

Befattning

Företag

Adress

email

Avbokning

Anmälan är bindande men får överlåtas.

Anmälan faxas på 08 - 570 10 521 eller skickas till Pharma Industry, Tyra Lundgrens väg 6, 
134 40 Gustavsberg. Maximalt antal deltagare är 22 personer, anmäl dig idag.

Pharma Industry Publishing AB, Tyra Lundgrens väg 6, 134 40 Gustavsberg, Tel 08 - 570 10 520, Fax 08 - 570 10 521, 
email redaktionen@pharma-industry.se, www.pharma-industry.se

Vem har nytta av kursen? 
Utbildningen är skräddarsydd för dig som är produktchef med 0 - 2 års erfarenhet av läkemedels- eller medicinteknikbranschen.  Även andra 
som arbetar med marknadsplanering har förstås nytta av den erfarenhet och de kunskaper som förmedlas under de fem intensiva dagarna. Vi 
lär er tänka strategiskt. Ni får själva applicera kunskaperna på er specifika marknad.

Vad får deltagarna med sig?
Efter kursen kommer deltagarna att ha en mycket god uppfattning om hur de på ett strukturerat och effektivt sätt kan upprätta en marknads-
plan som är baserad på en väl genomförd analys av de marknadsförutsättningar som gäller för en specifik produkt/affärsområde. De kommer 
att ha en god förståelse för olika sätt att segmentera sin marknad, vikten av varumärkesbyggande, hur man använder marknadsundersökningar, 
lägger upp affärsstrategier samt integrerar olika aktiviteter för att nå de uppsatta målen.

Föreläsarna
Kursledaren och föreläsarna har lång erfarenhet inom sina respektive områden både inom och utom läkemedelsindustrin samt ett gediget 
intresse att förmedla sin kunskap till andra. Valet av föreläsare har skett för att säkerställa kompetens från olika specialiteter med utgångspunkt 
från de olika delarna i marknadsplanen.

Kostnad
Kursen kostar 36.500:- exkl moms. Priset inkluderar kursdokumentation, kost och logi. Alla föreläsare är arvoderade. 
Utbildningen sker i konferenslokaler på Yasuragi Hasseludden. 



www.docsglobal.com

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

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

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

För att få veta mer hur vi kan hjälpa dig med  
dina rekryteringsbehov, vänligen kontakta  
oss på tel +46 8 505 211 36 eller maila till  
oss på lena.ek@docsglobal.com
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I 25 år har Nomi/SMI levererat a� ärsdata till Life Science-branschen. Vårt uppdrag har 
varit att identi� era och vårda kundernas mest lönsamma kunder (CRM). Genom lyhördhet 
för kundernas behov, hög servicevilja och innovationstakt blev Nomi störst i Norden. 
Samtidigt byggde Cegedim upp motsvarande ledarposition i resten av världen.  

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

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

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

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

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

NY STYRKA. NY FÖRMÅGA.

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