
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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Inför valet: 

Hur ser partierna på läkemedels-
branschen?

Nordic Drugs - ”Vi vill bli ledande 
inom speciality pharma”

Tidiga ekonomiska 
utvärderingar 
– krav men också 
möjligheter



Mer insikt.
Mer uttryck.

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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Niclas Ahlberg
chefredaktör Pharma Industry

Gå och rösta i höst 
– men njut först av en härlig sommar!

Den 19 september är det som bekant riksdagsval i Sverige. Som goda 
medborgare går vi såklart och lägger vår röst i valurnan. För att ni ska veta 
hur er röst påverkar ert arbetsliv har vi genomfört en undersökning av hur 
de politiska partierna ser på just vår bransch. 

Vill ni ha en statlig produktion av generika, en kommission för läkeme-
delssäkerhet, avdragsrätt för donationer till forskning, skatterabatter för 
forskningsintensiva mindre företag, hållbar utveckling och en samhälls-
ekonomiskt effektiv prissättnings- och prioriteringsmodell, eller kanske en 
rättvis tillgång till läkemedelsbehandling i kombination med en patienträt-
tighetslag?

Ta reda på vilket parti som står för vilken inriktning och lägg din röst på 
det partiet! 

Detta händer som sagt i höst. Men vem vill egentligen tänka på hösten 
när sommaren står för dörren? 

Den härliga sommaren med ljumma kvällar, bräckt havsvatten (utan 
alger), goda grillmiddagar, rosévin på box, umgänge med vänner som 
glömts bort i höst/vintermörkret, golfrundor, fisketurer, segelturer, bokläs-
ning i hängmattan, hemmafix etc. Alla har sina olika favoritsysslor. 

Se till att utnyttja tiden väl. Det är ju bara mörkt några korta timmar på 
sommaren så det finns alla möjligheter att hinna med massor. Sova kan 
ni göra när höstmörkret lägger sig över vårt land. Låt sommarens motto 
vara Carpe diem!
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We reveal the insight within.

What IMS does for its clients is a revelation.
If you think the IMS name just stands for data, think again. Lately we’ve also been making

quite a name for ourselves in Evidence-based ConsultingSM for the global healthcare market.

Now you can leverage the expertise of our specialized consultants – over 1400 worldwide –

who apply leading-edge analytics to shape information assets into valued business solutions.

Our unique combination of capabilities can support your decisions on commercial effectiveness,

product and portfolio strategy, and market access.

So the next time you’re thinking, find out what we’re thinking.

Contact Jenny Wuori on +46 (0) 70 538 4809, Jwuori@se.imshealth.com
or visit www.imshealth.com/insights

© 2010 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved.
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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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Martin Mackay 
ny chef för Astra 
Zenecas FoU- 
organisation
Martin Mackay har ut-
setts till den nya tjänsten 
som chef för FoU. Han 
kommer att leda före-
tagets forsknings- och 

utvecklingsorganisation och kommer att ha 
det övergripande ansvaret för att leverera nya 
produkter – små molekyler och bioläkemedel 
– från AstraZenecas forskningsportfölj. 
    Martin Mackay börjar den 1 juli 2010 och 
kommer att vara placerad vid AstraZene-
cas huvudkontor i London.  Martin Mackay 
kommer till AstraZeneca från Pfizer där han 
ansvarar för PharmaTherapeutics Research 
& Development och är medlem av Pfizers 
Executive Leadership Team. Martin Mack-
ay är född i Skottland, och har tagit en first 
class honours degree i mikrobiologi vid Heri-
ot-Watt University och en PhD i molekylär 
genetik vid University of Edinburgh. Mar-
tin Mackay kommer att rapportera till David 
Brennan och ingå i AstraZenecas koncern-
ledning.

Q-med får ny vd
Maria Carell efterträder den 
1 september 2010 Bengt 
Ågerup som vd för Q-Med 
AB. Hon kommer närmast 
från Actavis där hon sedan 
2005 framgångsrikt byggt 

upp den svenska verksamheten. Bengt Åge-
rup fortsätter som vd fram till Maria Carells 
tillträde.

Maria Carell, född 1973, är ekonom med 
internationell inriktning med en lång och 
gedigen erfarenhet från ledande befattning-
ar inom läkemedelsbranschen. Hon har även 
erfarenhet av entreprenörsdrivna bolag där 
hon varit verksam inom marknadsföring och 
försäljning av konsumentnära produkter. 

– Jag har lärt känna Maria som en drivan-
de person med gott omdöme, säger Bengt 
Ågerup, grundare och vd för Q-Med. Hon 
har visat en god förmåga att skapa tillväxt 
och leda en komplex verksamhet. Q-Med har 
en särställning i branschen med flera ledan-
de och respekterade varumärken. Det blir 
mycket inspirerande att se Maria Carell som 
min efterträdare.

Stelara minskar depression och ångest                                    
hos psoriasispatienter
Ny forskning publicerad i den vetenskapliga tidskriften Journal of the Ame-
rican Academy of Dermatology (JAAD) visar att Stelara minskar depressi-
on och ångest hos psoriasispatienter. 

De nya resultaten baseras på en klinisk randomiserad fas III-studie (PHO-
ENIX 2) med 1 230 patienter med måttlig till svår psoriasis. Mätningarna 
genomfördes med hjälp av HAD-skalan (hospital anxiety and depression 
scale). Innan studien påbörjades uppvisade cirka en fjärdedel av patien-
terna symtom på depression och mer än en tredjedel hade ångestsymtom. 
De genomsnittligt upplevda depressions- och ångestsymtomen inom grup-
pen är jämförbara med, eller större än, patienter som diagnostiserats med 
bröstcancer eller KOL.

Efter tolv veckors behandling med Stelara upplevde 63,5 procent av 
patienterna minskade depressionssymtom enligt HAD-skalan. Motsvaran-
de andel bland patienterna som fick placebo var 29,9 procent. Även ång-
estsymtomen minskade hos 47,9 procent av patienterna som fick Stelara 
jämfört med 22,2 procent av placebobehandlade patienter. (Källa: Jans-
sen-Cilag)

notiser och pressklipp

Ny medarbetare på Medivir
Håkan Wallin har anställts som ansvarig för Medi-
virs affärsutveckling med titeln Vice President Cor-
porate Development. Håkan Wallin kommer att ingå 
i bolagets ledningsgrupp och började sin anställ-
ning den 1 maj efter att ha verkat som konsult för 
bolaget sedan i höstas.

Nya medarbetare på Pharma Relations
Pharma Relations, har rekryterat Ola Gustavsson 
som ny researcher. Ola Gustavsson är personalve-
tare från Linköpings universitet och har mer än åtta 
års erfarenhet av arbete inom försäljning, rekryte-
ring och bemanning. Han kommer närmast från 
Manpower där han framförallt arbetade med rekry-
tering inom affärsområdet ekonomi, inköp och HR 
med ansvar för kandidatförsörjning.

Anna Maria Lindqvist är ny rekryteringskon-
sult på Pharma Relations. Anna Maria Lindqvist 
har lång erfarenhet från branschen och kommer 
närmast från Roche. Där har hon arbetat som HR 
Business Partner med rekrytering och HR-frågor 
under tio år. Hon har stor erfarenhet av att arbeta 
med strukturerade rekryteringsprocesser och har 
rekryterat till många positioner inom sälj och mark-
nad, medicin, regulatory, finans och HR.



Vi tror att du skulle ha 
glädje av en säljare som är 

beroende av läkemedel.

När våra kunder beskriver våra konsulter återkommer ofta två egenskaper som 

de är speciellt förtjusta i: deras kunnande och engagemang. Kunskapen kan vi 

ta åt oss en del av äran för – vi utbildar kontinuerligt alla våra medarbetare om 

det senaste i branschen. Engagemanget står våra konsulter själva för – de har 

både genuint intresse och stor erfarenhet av läkemedelsbranschen. Det skapar 

ett driv som kan hjälpa dig och din verksamhet framåt.

Kanske behöver du nya säljare nu i höst? I så fall är det hög tid att prata med vår 

vd Göran Olsson eller med Inger Larsson som är konsultansvarig. Du når oss på 

08-614 34 00. Dra nytta av vår kunskap. Det lönar sig.

www.pharmexx.se

N
ightingale
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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 läkemedelssubstans för         
konvertering av förmaksflimmer  
ger bättre resultat
En ny fas III-studie visar bättre effekt för Bri-
navess (vernakalant) givet intravenöst vid 
konvertering av förmaksflimmer till normal 
hjärtrytm än med det i dag mest använda 
läkemedlet för farmakologisk konvertering, 
intravenöst amiodaron. Hälften av patienter-
na fick normal hjärtrytm med Brinavess inom 
90 minuter efter påbörjad behandling, jäm-
fört med endast fem procent av patienter-
na som behandlades med amiodaron. Det 
visar data som presenteras under den årliga 
hjärtkonferensen Heart Rhythm Society. 

Brinavess är ännu inte godkänt och den 
intravenösa beredningsformen är för närva-
rande under granskning av den europeiska 
läkemedelsmyndigheten.  (Källa: MSD)

Meda förvärvar rättigheter till ny 
behandling av aktinisk keratos 
Meda har förvärvat exklusiva europeis-
ka rättigheter till en ny formulering av imi-
quimod från Graceway Pharmaceuticals. 
Den nya formuleringen är en topisk 3,75 
procent imiquimodkräm för behandling av 
aktinisk keratos (AK). Produkten har nyli-
gen blivit godkänd i USA och Kanada. 
Meda marknadsför i dag en högre styrka 
(5 procent) av imiquimod i Europa under 
varumärket Aldara. Försäljningen av Aldara 
uppgick till cirka 500 miljoner kronor under 
2009. 3,75 procent imiquimod kan använ-
das på ett väsentligt större behandlingsom-
råde, doseras en gång om dagen och har en 
bättre tolerabilitet tack vare den lägre kon-
centrationen. Denna nya formulering av imi-
quimod är patentsökt. (Källa: Meda)

Guldpillret för god och säker läkemedelsanvändning 
Läkemedelsförsäkringen, Dagens Medicin och Dagens Apotek instiftar ett 
nytt pris – Guldpillret – för säkrare läkemedelsanvändning. 

Läkemedelsskador innebär onödiga samhällsekonomiska kostnader, 
kräver vårdresurser och kan innebära stort personligt lidande för den som 
drabbas. Felaktig användning och bristande hantering av läkemedel är 
ett stort och angeläget patientsäkerhetsproblem som berör alla delar av 
hälso- och sjukvården.

– Läkemedelsförsäkringen har ett stort intresse av en säkrare läkeme-
delsanvändning och vi ser priset, det så kallade Guldpillret som ett sätt att 
stimulera till kreativa förslag inom detta område, säger Anders Öhlén, vd för 
Läkemedelsförsäkringen. 

Exempel på initiativ som kan belönas: 
• Utveckling av nya arbetssätt och metoder som ökar kvaliteten och säker-

heten i läkemedelsanvändningen.
• Utveckling av tjänster och teknik som ökar kunskapen om läkemedel hos 

personal och patienter och minskar risken för felaktig läkemedelsanvänd-
ning.

• Forskning som bidrar till en förbättrad användning av läkemedel, genom 
ökad förståelse för läkemedels mekanismer och verkan i människokroppen.

Nomineringen startar den 5 maj och avslutas den 17 september 2010. 
Personer från samtliga yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården och apo-
tekssektorn kan få priset. Guldpillret delas ut på Apoteksdagen den 28 
oktober 2010 där vinnaren får ett utbildningsstipendium på 25 000 kro-
nor och ett hederspris. (Källa: Läkemedelsförsäkringen)

TLV:s restriktiva syn på prishöjningar står fast
Regeringsrätten har meddelat att Tandvårds- och Läkemedelsförmånsver-
kets (TLV) beslut att inte höja priset för det kolesterolsänkande läkemed-
let Ezetrol står fast. Beslutet är principiellt viktigt för TLV:s hantering av 
ansökningar om prishöjningar av läkemedel. Det innebär att TLV kan fort-
sätta att vara restriktiv till prishöjningar.

För att TLV ska godkänna en prishöjning av ett läkemedel som redan 
ingår i högkostnadsskyddet måste två förutsättningar vara uppfyllda. För 
det första ska läkemedlet vara ett angeläget behandlingsalternativ som 
används för att behandla ett tillstånd som innebär risk för patientens liv och 
framtida hälsa. För det andra ska det finnas en stor risk att läkemedlet för-
svinner från den svenska marknaden om prishöjningen inte godkänns. 

Läkemedlet Ezetrol ingår sedan 2003 i högkostnadsskyddet. 2005 
ansökte läkemedelsbolaget Merck Sharp & Dohme om en prishöjning med 
hänvisning till att försäljningen inte motsvarade deras förväntningar. 

TLV avslog ansökan då en prishöjning på ett redan subventionerat läke-
medel leder till en högre kostnad för samma nytta. Beslutet överklagades 
först till länsrätten och därefter till kammarrätten som båda avslog över-
klagan. Nu har Regeringsrätten kommit fram till att kammarrättens dom 
står fast. (Källa: TLV)



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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FDA godkänner Vimovo                  
för behandling av ledvärk
Vimovo är ett nytt behandlingsalternativ 
vid symtom på artros, ledgångsreumatism 
eller Bechterews sjukdom. Läkemedlet ger 
smärtlindring med inbyggd protonpumps-
hämmare, vilket minskar risken för NSAID-
relaterade magsår. 

Den amerikanska läkemedelsmyndighe-
ten FDA har godkänt Vimovo (naproxen och 
esomeprazolmagnesium) depottabletter för 
lindring av symtom på artros (osteoartrit), 
ledgångsreumatism (reumatoid artrit) eller 
Bechterews sjukdom (ankyloserande spon-
dylit) och samtidig minskning av risken för 
NSAID-relaterade magsår. 

Vimovo, som har utvecklats gemensamt 
av AstraZeneca och Pozen, är en fast kom-
bination av magsyreresistent naproxen, ett 
NSAID-läkemedel, och esomeprazol, en 
protonpumpshämmare (PPI) med direkt 
frisättning. FDA baserar godkännandet på 
data från ett kliniskt utvecklingsprogram, 
bland annat från studierna PN400-301 och 
PN400-302. Studierna visade att patienter 
som fått Vimovo drabbades av signifikant 
färre magsår än patienter som enbart fått 
magsyreresistent naproxen depottabletter. 
(Källa: Astrazeneca)

Crestor godkänt för                       
hjärtkärlpatienter
Crestor (rosuvastatin) har godkänts i nitton 
EU-länder för att förebygga allvarliga hjärt-
kärlhändelser hos patienter som löper hög 
risk för en första hjärtkärlhändelse. 

Denna nya indikation bygger på analys 
av subgruppsdata från Jupiterstudien. Stu-
dien undersökte förmågan hos rosuvasta-
tin 20 mg att minska antalet allvarliga hjärt-
kärlhändelser i en tidigare inte studerad 
patientgrupp. En efterhandsanalys visa-
de en signifikant minskning av det kombi-
nerade effektmåttet hjärtinfarkt, stroke och 
hjärtkärlrelaterade dödsfall bland de patien-
ter i Jupiter som tillhörde högriskgrupperna.                 
(Källa: Astrazeneca)

 

Daclizumab jämförs med Interferon på MS-patienter
Biogen Idec och Abbott har inkluderat första patienten i en global fas III-
studie med daclizumab på patienter med multipel skleros.
Studien skall utvärdera effekt och säkerhet med daclizumab jämfört med 
interferon beta-1a (Avonex) i patienter med skovvis förlöpande (RRMS), 
som är den vanligaste formen av MS. Prövningen som går under nam-
net DECIDE, skall testa en månatlig subkutan formulering av daclizumab. 
Totalt skall 1 500 patienter i 28 länder inkluderas. (Källa: Abbott)

Läkemedelsverket får ny roll 
Nu är det klart att Läkemedelsverket kommer att leda samordning och 
samarbete mellan alla viktiga aktörer i Sverige inom läkemedelsområdet. 
Läkemedelsverkets generaldirektör Christina Åkerman ställer sig myck-
et positiv till uppdraget som innebär att Läkemedelsverket nu ytterligare 
breddar sitt samhällsansvar.

Den 26 maj beslutade Riksdagen att Läkemedelsverket ska bilda ett 
centrum för bättre läkemedelsanvändning. Ett uppdrag som ligger helt i 
enlighet med Läkemedelsverkets nationella strategi. En viktig del i detta 
nya uppdrag blir att samordna nationella insatser och forskningsprojekt 
som rör läkemedelsanvändning. Som ett stöd i detta arbete ska Läkeme-
delsverket bilda ett nationellt råd för bättre läkemedelsanvändning, med 
representanter från olika systermyndigheter och andra intressenter. Läke-
medelsverkets generaldirektör Christina Åkerman kommer att vara ordfö-
rande och leda arbetet i gruppen.

Verksamheten för bättre läkemedelsanvändning kommer att bedrivas i 
projektform, både inom och utanför Läkemedelsverket. Navet i verksam-
heten blir en ny enhet inom Läkemedelsverket som kommer att inkludera 
den stab för forskning och utredning som i dag bedrivs inom Apoteket. 
Från den 1 juli i år kommer denna stab på sex personer att tillhöra Läke-
medelsverket, men de kommer att fortsätta bedriva sin forskning där de 
i dag befinner sig, det vill säga decentraliserade med närhet till univer-
sitet och sjukhus.

Daxas rekommenderas för godkännande inom EU
Nycomed har fått ett positivt utlåtande för europeiskt godkännande av 
Daxas (roflumilast) för behandling av KOL (kronisk obstruktiv lungsjuk-
dom). Det är den europiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskap-
liga kommitté CHMP som nu gett denna rekommendation. Det nya läke-
medlet innebär en helt ny typ av behandling av KOL då den behandlar 
den underliggande inflammatoriska orsaken. Daxas kan även bli den för-
sta godkända underhållsbehandlingen i tablettform vid KOL. 

Studieprogrammet bakom ansökan baseras på fyra placebokontrol-
lerade fas III-studier där totalt 4 500 patienter med måttlig till svår KOL 
har ingått. Behandlingen har visat mycket goda resultat både vad gäller 
förbättring i lungfunktion och en signifikant minskning av antalet försäm-
ringsperioder på mellan 15 till 37 procent. 

Resultaten av dessa studier publicerades i den medicinska tidskriften 
Lancet i augusti 2009 och presenterades förra året på den internationel-
la kongressen ERS (European Respiratory Society) i Wien.

EU-kommissionen väntas fatta det slutgiltiga beslutet om godkännan-
de inom ett par månader. Nycomed har även lämnat in en ansökan om 
motsvarande godkännande till FDA i juli 2009. (Källa: Nycomed)
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I dag är det helt legitimt att gå till en professionell coach för att 
få hjälp med att utveckla sin egen potential. Många har insett att 
de inte behöver ha problem för att söka hjälp med att utvecklas! 
I framtiden kommer fler och fler att förstå att detta även gäller 
för grupper, skriver beteendevetaren och coachen Carina Lätt. Det 
kommer att bli lika vanligt att arbeta med att coacha grupper mot 
deras mål, som det i dag har blivit att coacha enskilda individer, 
menar hon.

Gruppcoachning

Gemensamma

        mål

Gemensamt

    tema
Enskild individ

   I fokus

Gruppcoachning

Gemensamma

        mål

Gemensamt

    tema
Enskild individ

   I fokus

Individuell coachning i grupp

Medlemmarna har något gemensamt intresse

1. 2.

Skillnaden mellan gruppcoachning och individuell coachning i grupp.

Dags att ta steget från 
individuell coachning till 

Skillnaden mellan att coacha en-
skilda individer och att coacha 
grupper är att coachen i individu-

ell coachning arbetar med individen i 
fokus, medan en gruppcoach har grup-
pen i fokus. Det medför att en grupp-
coach måste kunna engagera alla i grup-
pen och se vad som händer med var och 
en. Gruppen är inte starkare än dess sva-
gaste länk. Vad som händer i gruppen är 
lika viktigt, som vad som händer med 
personerna som ingår i gruppen. För att 
förstå det som händer i gruppen behöver 
coachen ha kunskap om grupprocesser 
och grupproller.

I gruppcoachning är det viktigt att 
stanna upp mellan varven och stämma 
av att alla är med på tåget. Om det inte 
känns bra, måste coachen göra gruppen 
uppmärksam på att det är något som 
inte stämmer. Gruppen sitter med sva-
ret! Det är viktigt att samtliga i grup-
pen har förtroende för coachen, och att 
de litar på att han eller hon kan hantera 
situationen. 

Både i individuell coachning och 
gruppcoachning har individen eller 
gruppen ansvar för sitt eget lärande och 
sitt engagemang. Du bör vägleda dem, 
men inte leda dem. 

coachning av grupper

Figur 1. 

ledarskap
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Figur 1. 

Gruppcoachning är 
den enda arbetsmodell 
i arbete med grupper, 
där fokus ligger på 
gruppens mål och hur 
gruppen ska nå dit.”

En coach och en gruppcoach har sam-
ma synsätt, det vill säga att coachning 
handlar om processer för att frigöra och 
utveckla människors potential. Energi 
och fokus är inriktade på möjligheter 
och lösningar. 

Gruppens mål i fokus
Det finns en skillnad mellan individuell 
coachning i grupp och gruppcoachning 
(figur 1). 

Individuell coachning i grupp sker 
när flera personer ingår i en coach-
ningsgrupp. Gruppens enda mål är 
att varje individ ska uppnå sina in-
dividuella mål. 

Arbetet i gruppen utgår då från var-
je deltagares unika situation, personliga 
mål, genomförande och resultat. Per-
sonerna som ingår i gruppen kan bli 
coachade antingen enbart av coachen 
eller av både coach och övriga medlem-
mar i gruppen.

Den som deltar i individuell coach-
ning i grupp har möjlighet att utvecklas 
både när hon blir coachad och när hon 
lyssnar och reflekterar över vad som sägs 
när andra i gruppen blir coachade. Ex-
empel på sådana grupper är hälsogrup-
per och chefsgrupper. 

Gruppcoachning däremot sker när 
en grupp personer deltar i coachning 
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för att gruppen som helhet ska uppnå 
gemensamma mål. Gruppens mål och 
vägen mot att nå dem är överordnat 
varje ingående individs mål och ut-
veckling. 

Gruppcoachning handlar om att sätta 
igång en lär- och utvecklingsprocess som 
bygger på övertygelsen att gruppen som 
coachas själv har de resurser som bäst 

lämpar sig för att utveckla gruppen, det 
vill säga att svaren finns inom gruppen. 
Gruppen ska ha en gemensam riktning 
mot gemensamma mål och genom att 
använda sig av gruppens möjligheter kan 
de ta sig förbi hinder. Gruppen står i för-
grunden och individen i bakgrunden. 

Gruppcoachen söker lösningar med 
hela gruppen i fokus. Gruppen betrak-

Hur ser den
nuvarande
situationen ut?

Vilken situation
önskas?

GAP – Hur ska jag/vi komma dit?

Genom att att sätta målen för gruppen från början riktas gruppens kraft genast mot 
utveckling. GAP är skillnaden mellan var vi är och vart vi ska.

Gruppcoachning fungerar inte i en arbetsgrupp i konflikt. 

Traditionellt ledarskap

Coachande ledarskap

Mål

Mål

Det traditionella ledarskapet behöver kompletteras med ett coachande ledarskap. 

Figur 2. 

Figur3. 

tas närmast som en individ. För gruppen 
innebär gruppcoachningen också för-
bättrad kommunikation och tillit mel-
lan gruppmedlemmarna. Det beror på 
att gruppens medlemmar tillsammans 
sitter och pratar om vad de tycker, tänker 
och är fokuserade på att nå de gemen-
samma målen.

Det finns ett flertal andra gruppar-
betsmetoder som liknar gruppcoach-
ning, men som skiljer sig antingen på att 
metoden i första hand inriktar sig på en-
skilda gruppmedlemmar, eller på att fo-
kus i första hand är inriktat på problem-
lösning eller den nuvarande situationen. 
Att börja med gruppens ”nu” innebär 
exempelvis ofta att onödig kraft läggs 
på denna fas, vilket i sin tur för med sig 
att gruppen har svårt att lägga energin 
på målen, och hur de ska nå dit.

Gruppcoachens förhållningssätt skil-
jer sig också från handledare och konsul-
ter som arbetar med grupper. De senare 
är vanligtvis skolade inom den psykody-
namiska skolan, vilket innebär att deras 
fokus i första hand ligger på perspektivet 
här och nu, samt att de inte ser sig som 
att de är i partnerskap med gruppen.

Gruppcoachning är den enda arbets-
modell i arbete med grupper, där fokus 
ligger på gruppens mål och hur grup-
pen ska nå dit. Det innebär att gruppens 
energi riktar sig mot mål och lösning 
(figur 2).

Fem gruppcoachningsexempel 
När är då gruppcoachning lämpligt? Det 
finns några situationer som ger särskilt 
bra förutsättningar för att gruppcoach-
ning ska vara framgångsrik. Här följer 
fem exempel: 

• När en ny verksamhet, ett företag eller 
ett projekt startas. När något nytt star-
tar möts personer med olika erfarenhe-
ter och förväntningar. Då är gruppcoach-
ning bra för att personerna i gruppen 
snabbt ska lära känna varandra, för att 
skapa ett bra samarbete och för att sätta 
upp gemensamma mål. Det räcker att 
ha gruppcoachning med en sådan här 
grupp under två halvdagar. 

• När gruppen har gått i stå och behö-
ver finna och arbeta mot ett gemensamt 
mål. Ibland upplever grupper att inget 
händer och att allt står still. Då behö-

Figur 4. 

Figur 4. 

ledarskap

Konfliktgrupp        Osamordnad grupp       Samordnad grupp
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ver gruppen hjälp för att komma vidare. 
Gruppcoachning ger gruppen ny energi, 
och hjälper medlemmarna i gruppen att 
lyfta blicken och arbeta mot de gemen-
samma målen. Det går bra att antingen 
coacha gruppen två halvdagar eller regel-
bundet under en begränsad tid. 

• När en grupp vill utvecklas som 
grupp. Om en grupp bestämt sig för 
att de vill utvecklas som grupp, brukar 
medlemmarna i gruppen vara mycket 
motiverade.
För att sätta igång en grupprocess är det 
bra att coacha gruppen regelbundet. För-
sta träffen bör pågå i ungefär tre timmar, 
senare räcker det med två timmar. Första 
gången behövs mer tid för att coachen 
ska lära känna gruppen och ta reda på 
hur gruppmedlemmarna fungerar till-
sammans.
Gruppcoachningen bör pågå under 
minst ett halvår, med en månads mel-
lanrum mellan sessionerna. Det beror på 
att gruppen och de enskilda deltagarna 
vid varje mötestillfälle får i hemuppgift 
att arbeta med saker som i dag hindrar 
gruppens utveckling eller att de får i 
läxa att träna på sådant som kan inne-
bära att gruppen utvecklas snabbare. Vid 
varje mötestillfälle följs hemuppgifterna 
upp.

• När en grupp har haft och löst en kon-
flikt i gruppen och vill gå vidare i 
grupputvecklingen. En grupp som är 
mitt uppe i en konflikt ska inte grupp-
coachas. Däremot kan den som är kon-
fliktlösare använda sig av ett coachan-
de förhållningssätt. Konflikter måste 
alltid lösas först! När konflikten väl är 
löst är det mycket lämpligt att arbeta 
med gruppcoachning för att rikta all den 
energi som förut var fokuserad på kon-
flikten vidare mot målen, vilket svetsar 
samman gruppen mot något positivt.

• När en grupp som saknar gemensam-
ma mål behöver arbeta med relationerna i 
gruppen. I individuell coachning i grupp 
står den enskilde gruppmedlemmen i fo-
kus. Men det finns tillfällen när coachen 
bör arbeta med gruppcoachningsme-
toder. Det kan vara när det låst sig i 
gruppen och arbetet behöver fokusera 
på gruppmedlemmarnas relationer till 
varandra. 

Oavsett om coachen är gruppens chef 
eller en extern gruppcoach är det viktigt 
att efter varje möte skriva en kort rap-
port som alla deltagare kan läsa. Det gör 
det möjligt för medlemmarna att fort-
sätta utvecklingsarbetet i vardagen, och 
ger coachen något att återkoppla till vid 
nästa möte.

Coachning i olika grupper
Gruppcoachning fungerar med både 
osamordnade och samordnade grup-
per, men inte med konfliktgrupper (fi-
gur 3). 

I en grupp med stora konflikter kom-
mer gruppens egentliga syfte och mål 
i bakgrunden, eftersom gruppmedlem-
marna inte strävar mot de gemensamma 
målen. Den mesta kraften och energin 
i gruppen går till konflikten. Däremot 

För att gruppen ska kunna 
utvecklas, måste samtliga grupp-     
deltagare utvecklas tillsammans. 
Ingen får lämnas på efterkälken.”
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kan coachen i konflikthanteringen an-
vända sig av ett coachande förhållnings-
sätt. 

Om det finns stora konflikter i grup-
pen måste de först bearbetas. Eventuellt 
behövs det till och med hjälp av någon 
utomstående som kan konflikthantering. 
När en konflikt väl är löst lämnar den 
ett stort tomrum efter sig, och grupp-
coachning ger gruppen möjlighet att 
fylla detta tomrum på ett mycket po-
sitivt sätt.

I en osamordnad grupp arbetar of-
tast gruppmedlemmarna mycket hårt, 
men få synergieffekter uppstår då grup-
pen inte är samordnad. Insatserna från 
var och en i gruppen bidrar inte till en 
effektiv gruppinsats som kommer hela 
gruppen tillgodo. 

En samordnad grupp är den effekti-
vaste gruppen att coacha. Målen är tyd-
liga och gruppens samtliga resurser an-
vänds på ett bra sätt. Om du genomför 
gruppcoachning i en samordnad grupp 
innebär det att resurserna i gruppen 
kommer att utnyttjas ännu bättre. Sum-
man av ett plus ett blir tre eller mer. 
Gruppen har uppnått synergieffekt.

Vem kan coacha en grupp?
Det finns fördelar och nackdelar både 

med att som ledare själv coacha gruppen 
och att ta in en extern gruppcoach.

Fördelen att som ledare själv coacha 
gruppen är att den mellan gruppcoach-
ningstillfällena har större möjlighet 
än en extern gruppcoach att följa upp 
gruppdeltagarnas hemuppgifter och 
stödja gruppens utveckling i vardagen. 
Arbetsgruppen kan ses som ett system 
och det är lättare att skapa bestående be-
teendeförändringar om alla delar i sys-
temet samtidigt arbetar med sina för-
ändringar.  

Nackdelen kan vara att en ledare har 
en gemensam historia med gruppen och 
har olika relationer till gruppens med-
lemmar, vilket kan hindra den att fullt 
ut anta gruppcoachrollen.

Den stora fördelen med att ta in en 
extern handledare är att han eller hon har 
bred kunskap om andra organisationer 
och är van att arbeta med gruppcoach-
ning, är opartisk och dessutom säkerli-
gen vågar uttrycka det som ingen internt 
i organisationen vågar säga. 

Oavsett om det är en extern eller in-
tern gruppcoach är kompetensen och för-

Läs mer
Artikelförfattaren har skrivit 
”Att coacha grupper”, den första 
boken på svenska om att coacha 
grupper.

CARINA LÄTT
Beteendevetare med 

vidareutbildning inom 
kognitiv beteendeterapi

Internationellt 
certifi erad coach (ACC)

mågan att bygga förtroende det 
som är mest värdefullt.

Knyta upp knutar i gruppen
För att gruppen ska kunna ut-
vecklas, måste samtliga grupp-
deltagare utvecklas tillsam-
mans. Ingen får lämnas på ef-
terkälken. I gruppcoachning 
är det därför ibland nödvän-
digt att knyta upp de knutar, 
de hinder som finns för att 
gruppen ska kunna gå vida-
re. Ibland är det också behöv-
ligt att som gruppcoach kort 
coacha en enskild grupp-
medlem i gruppen. Det är 
viktigt att personen ifråga 
är med på detta och är in-
tresserad av att bli coachad 
individuellt i gruppen.

Den individuella coach-
ningen i gruppen kan pågå 10–15 mi-
nuter. Att coacha en enskild individ på 
kort tid är möjligt, vilket har visat sig 
i coach-SM, där coachsessionerna är just 
så långa. 

Ett annat sätt att knyta upp knutar i 
gruppen är att vara lyhörd och vid be-
hov ge gruppen miniföreläsningar, som 
passar i situationen. Ge greppmedlem-
marna teoretiska verktyg som de sedan 
praktiskt får öva under resten av grupp-
coachningstillfället. 

Varför det är viktigt att coacha ar-
betsgruppen? 

En av de vanligaste modellerna för 
gruppdynamik är FIRO-modellen (fun-
damental interpersonal relations orien-
tation) som utvecklades av den ameri-
kanske psykologen Will Schutz. Enligt 
modellen genomgår en grupp tre huvud-
faser – tillhöra, rollsökning och öppen-
het – under sin utveckling mot enighet 
och effektivitet. Faserna kännetecknas 
av gruppmedlemmarnas vilja att tillhö-
ra gruppen, finna sin roll i den och att 
öppna sig för varandra.

Dessa tre huvudfaser upprepar sig den 
tid gruppen består. En grupp som be-
finner sig i fasen öppenhet är cirka nio 
gånger effektivare än en grupp som be-
finner sig i fasen tillhöra. Det finns med 
andra ord en stor utvecklingspotential i 
grupper!

Det coachande ledarskapet är här för 
att stanna. För att öka lönsamheten och 

motivera medarbetarna måste framti-
dens ledare arbeta coachande, det vill 
säga med processer för att frigöra och 
utveckla medarbetarnas egen potential 
(figur 4). Eftersom coachning i många 
fall har visat sig vara en mycket fram-
gångsrik metod för enskilda individers 
utveckling är det nu  dags att överföra 
den kunskapen även i arbetet med ut-
veckling av grupper.

ledarskap
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Under det senaste året har stora 
värden försvunnit för aktieä-
garna på grund av den inter-

nationella finanskrisen. Företagen har 
tappat duktiga medarbetare. Viktiga 
kompetenser har försvunnit ut genom 
dörren. Men kanske ännu värre är att fö-
retagen har tappat mycket trovärdighet, 
inte minst på grund av bonusdiskussio-
ner och det sätt man har hanterat krisen 
och förändringsarbetet på. 

Många chefer har säkert legat sömn-
lösa och många har fått det som, lite 
fint sagt, kallas dyrköpta erfarenheter. 
De flesta av oss letar efter säkra tecken 
på att ekonomin skall vända och komma 
tillbaka till en värld där man återigen 
kan börja tänka på tillväxt och utveck-
ling. 

Vi ser i dag att de främsta verksamhe-
terna har startat resan mot en ny framtid 
av tillväxt och nya möjligheter. Beman-
ningsföretaget Right Management har 
genomfört en undersökning som visar 

hur bland annat Sverige står rustat för 
att delta i detta lopp.

Right Management har mot bak-
grund av den globala finanskrisen frågat 
drygt 28 000 medarbetare inom olika 
organisationer och i olika branscher i 15 
länder om hur engagerade och motive-
rade de är i förhållande till sin organisa-
tion och sitt arbete. Resultatet för 2009 
är en skrämmande läsning. 50 procent 
av de svarande anger att de saknar en-
gagemang både för sitt jobb och för sin 
organisation.

Ledaren skapar klimatet
Chefs- och ledarskapet är nyckeln till att 
skapa engagemang hos medarbetarna. 
Men det ser också ut att vara ledarskapet 
som är förklaringen till de dystra talen vi 
ser i undersökningen. Anledningen till 
detta är att cheferna i stor utsträckning 
är de som skapar klimatet på en arbets-
plats och att klimatet är starkt kopplat 
till motivationen (Liwin & Stringer). 

Resultatet av undersökningen visar 
också en klar koppling mellan kvalitet 
i förändringsarbetet och engagemanget 
i jobbet. Där ledningen inte hanterar 
förändringarna på ett bra sätt, anger 94 
procent av medarbetarna bristande en-
gagemang och motivation.

Mindre än hälften av de tillfrågade 
har tilltro till att förändringsprocesserna 
genomförs på ett bra sätt. Totalt angav 
bara 43 procent att processerna blev han-
terade på ett okej sätt i den egna verk-
samheten. 54 procent var kritiska till 
hur ledningen skulle kunna hantera de 
framtida förändringarna på ett bra sätt. 

I denna studie får svenska verksamhe-
ter betydlig lägre värde än genomsnittet. 
Bara 31 procent av de svenska medarbe-
tarna är tillfreds med de egna chefernas 
hantering av förändringarna.

Vi ser en klar koppling mellan god 
ledning av förändringsarbetet och goda 
resultat för verksamheten. De verksam-
heter som får högst resultat på affärs- 

En trygg LEdning 
är ett bra skydd 
mot kristider

Under finanskrisen har företagen förlorat både duktiga medarbe-
tare och trovärdighet. Men det är alltför lätt att ge finanskrisen skul-
den för dåliga resultat. I en undersökning som bemanningsföretaget Right 
Management gjort om engagemang och motivation hos anställda runt om i världen 
visar det sig att de företag som har dålig förändringsledning har fyra gånger så hög risk 
att mista sina talanger. 

Det gäller alltså att träna sina ledare i att styra skutan så tryggt det bara går i turbulenta 
tider. Finanskrisen har gjort behovet av insiktsfull ledning, goda chefer och ledare tydligt, 
skriver Pehr Frykman, Right Management.

ledarskap
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I en situation där det 
inte är, eller förmodli-
gen inte heller kommer 
att vara, överskott på 
talanger är det viktigt 
att behålla dem man 
har investerat tid och 
pengar i.”

och engagemangsparametrarna får också 
högre resultat på ledningen av föränd-
ringsarbetet.

Kvaliteten på ledningen av föränd-
ringsarbetet kan förklara mycket av va-
riationen både vad gäller ekonomiskt re-
sultat och upplevt engagemang.

2009 har på många sätt varit ett år 
då många verksamheter blivit utma-

nade. Grandiosa formuleringar av före-
tagens värdegrunder har blivit testade 
mot en tuff verklighet. Att vara ledare i 
framgång är en sak, att stå emot i mot-
gång eller vid en sådan finansturbulens 
som vi nu sett är en annan. Det hand-
lar om att våga stå upp för värdegrun-
den, skapa trovärdighet och framtidstro. 
I denna undersökning visar de svenska 

svaren att detta är mycket viktigt för en-
gagemanget.

De företag som får dåliga resultat på 
förändringsledning har en fyra gånger så 
hög risk att mista sina talanger. Under 
finanskrisen har kampen om talanger, 
som så mycket annat, dolts. Men bris-
ten på talanger är, som en underliggande 
trend, fortsatt en mycket klar och tyd-
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lig realitet. I de verksamheter som ligger 
lågt på förändringsledning var hela 75 
procent negativa till organisationens för-
måga att attrahera nya talanger. I detta 
kan vi se att de sociala medierna spelar 
stor roll i att sprida erfarenheter. Före-
tagen kan inte dölja sina tillkortakom-
manden.

Behåll era talanger
I en situation där det inte är, eller för-
modligen inte heller kommer att vara, 
överskott på talanger är det viktigt att 
behålla dem man har investerat tid och 
pengar i. Samtidigt vet vi att det är de 
bästa som försvinner när arbetsvillkoren 
i form av arbetsmiljö (såväl fysisk som 
psykosocial), löner och förmåner börjar 
eroderas. Kostnaderna för detta är inte 
svåra att beräkna!

Vi har studier som visar att de med-
arbetare som har de bästa möjligheter-
na, de mest intressanta jobben eller den 
bästa utbildningen samtidigt är de som 
är minst lojala mot verksamheten. De 

har flest alternativ och är beredda att ut-
nyttja dem!

Den tid som nu kommer är den då de 
bästa verksamheterna och de bästa med-
arbetarna har startat varsin resa, på väg 
emot att finna varandra – och det kom-
mer de att göra. De övriga är förlorarna. 
I perioder efter konjunkturnedgångar 
ökar skillnaderna mellan de som är bra 
och de som är mindre bra. 

Skillnaden mellan de som har startat 
resan och de som står kvar på startlinjen 
kommer att bli synnerligen tydlig. Beho-
vet av kvalitativa diskussioner i styrelse-
rum och i ledningsgrupper är stort om 
man inte vill hamna i reaktiva mönster 
som spär på skillnaderna ytterligare.

Så även om resultaten är tumultartade, 
så är den goda nyheten att det finns stora 
vinster att hämta för dem som vill!

De goda nyheterna omfattar också 
möjligheten att träna sina chefer i att 
leda i förändring. Att inse att det trygga 
och stabila också kan innehålla osäkerhet 
utifrån att omvärlden ständigt utvecklas. 

Chefers och ledares uppgift blir då att 
klart och tydligt kommunicera vad som 
förändras, och vad som inte kommer att 
förändras, så att medarbetarna begriper, 
ser meningen och kan hantera det som 
sker. Det är själva grunden i salutogent 
ledarskap (hälsofrämjande ledarskap). 

Många chefer är bra på detta, men 
dessa duktiga chefer syns eller hörs inte 
tillräckligt tydligt i bruset! 

Det är alltför lätt att ge finanskrisen 
skulden för dåliga resultat. Finanskrisen 
har bara gjort tydligt behovet av insikts-
full ledning, goda chefer och ledare!

Pehr Frykman
principal consultant, 

right management

Bilden visar behovet av att hitta verktyg för att starta en rörelse för de 50 
procent medarbetare som varken är engagerade i jobbet eller i sin organi-
sation. Kan vi flytta 20 procent av personerna i den nedre kvadranten till 
den övre högra kan alla organisationer få en avsevärd hävstångseffekt.
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Söker du välutbildade och kompetenta medarbetare inom Life Science?  
Vårt kontaktnät inom branschen är gediget och vi har ett av marknadens vassaste 
webbaserade IT-verktyg för kandidathantering. När du samarbetar med oss får 
du en kontaktperson som verkligen lär känna ditt företag på djupet. Ju mer vi vet 
om er, desto träffsäkrare blir vi. Givetvis ställer vi höga krav på våra konsulter 
och kandidater – det vet vi att du också gör. Vi lämnar gärna referenser till 
nuvarande och tidigare uppdragsgivare.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa just ditt företag med bemanning eller 
rekrytering? Ring gärna någon av våra rekryteringskonsulter Åsa Rune,  
Anna Maria Lindqvist eller Rikard Lundgren, så berättar de mer, tel 08-590 745 80. 
 
För mer information www.pharmarelations.se

PharmaRelations är ett snabbt växande konsult- och 
bemanningsföretag. Våra kunder är företag inom läkemedel, 
medicinteknik, bioteknik, apotek, egenvård och dentalvård.

Alla befattningar inom Life Science 
samlade under ett och samma tak.
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Kostnaderna för företagssponsrade 
prövningar ökar samtidigt som antalet 
kliniska prövningar och antalet deltagande 
studiepatienter minskar i Sverige. Det 
framgår av Läkemedelsindustriföreningens 
årliga enkät bland läkemedelsföretagen. 
   Det är en mörk och dyster bild, skri-
ver Karin Eriksson, forskningsdirektör 
Läkemedelsindustriföreningen. Men vi är 
duktiga på klinisk forskning och kliniska 
prövningar i Sverige och om alla aktörer 
strävar åt samma håll och har samma mål 
kan ”Team clinical research Sweden” klara 
av den globala konkurrensen.  

ledarskap
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För att få en bild av läkemedels-
företagens investeringar i Sverige 
inom medicinsk forskning och ut-

veckling (FoU) sänder LIF varje år ut en 
enkät till sina medlemmar. I år skickades 
enkäten ut till 61 av LIF:s medlemsföre-
tag varav 59 svarade på enkäten. Detta 
ger en svarsfrekvens på 97 procent vilket 
är betydligt högre än tidigare år. 

Antalet anställda minskar 
De senaste fem åren har det totala antalet 
anställda på LIF:s medlemsföretag mins-
kat med hela 30 procent. Under samma 
tidsperiod har antalet personer som arbe-
tar med klinisk forskning minskat med 
lika stor andel, vilket är nytt. Tidigare 
har säljare och marknadsfolk dominerat 
vid minskningar. Inom enbart FoU är 
minskningen 10 procent (figur 1). 

Även om det under senare åren har 
skett flera företagsfusioner som kan ha 
bidragit till minskningen är detta en 
utveckling som oroar branschen. Det är 
också värt att notera att AstraZenecas 
senaste nedläggning i Lund inte syns 
i enkäten, så den reella siffran är i dag 
ännu lägre. 

En förklaring till minskningen av 
företagens egen personal inom klinisk 
forskning kan vara att allt fler klinis-
ka prövningar läggs ut på CRO-företag 
(clinical research organisation). Det kan 
vara att vissa moment i en klinisk pröv-
ning genomförs av ett CRO-företag, ex-
empelvis monitorering och databearbet-
ning, eller till och med att hela pröv-
ningen genomförs av CRO. 

Från 2008 till 2009 har antalet stu-
dier som helt genomförs av CRO:er på 
företagens uppdrag dubblerats, från 8 
procent till 15 procent. Andelen av före-

tagens studier där inget CRO är inblan-
dat alls har minskat från 61 procent till 
48 procent bara på ett år vilket tyder på 
en ny utveckling som vi även ser inter-
nationellt. 

De stora läkemedelsföretagen lägger i 
allt större utsträckning ut delar eller hela 
utvecklingsprojekt på CRO-företag. 

FoU-investeringar
LIF:s medlemmar investerade totalt 7,92 
miljarder kronor i forskning 2009. Den 
största delen utgörs av investeringar för 
klinisk forskning där företagen betalade 
5,47 miljarder kronor, varav de externa 
kostnaderna utgjorde 2,32 miljarder kro-
nor. Dessa externa kostnader har de se-
naste fem åren ökat med över 50 procent. 
Där ingår bland annat ersättningen till 
sjukvården för genomförandet av klinis-
ka prövningar. 

Om man för samman kostnaden för 
klinisk forskning, antalet pågående 

prövningar och antalet deltagande stu-
diepatienter under en femårsperiod i ett 
gemensamt diagram går linjerna isär. 
Kostnaderna ökar medan antalet pröv-
ningar och antalet studiepatienter mins-
kar (figur 2). Detta är inte någon särskilt 
positiv utveckling och medför att det lil-
la landet Sverige får ännu svårare att stå 
sig i konkurrensen med andra länder.

Kliniska prövningar
Av de 414 ansökningar om kliniska pröv-
ningar som inkom till Läkemedelsverket 
2009 var 74 procent industrisponsrade. 
De senaste tio åren har antalet ansök-
ningar till myndigheten minskat med 
över 20 procent.

Sverige deltog den 31 december 2009 
i 2 269 av totalt 23 433 studier (9,7 pro-
cent) inom Europa enligt EU:s databas 
för kliniska prövningar (EUDRACT) där 
samtliga studier måste registreras. Under 
2009 startades 187 kliniska prövningar 

”TeAm clinicAl 
reseArch sweden” 
kan klara den globala konkurrensen
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Figur 1. Antalet anställda inom LIF:s medlemsföretag och andel anställda inom klinisk 
forskning och övrig FoU.
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Figur 2. Kostnad för klinisk forskning (mdkr) jämfört med antal kliniska läkemedelspröv-
ningar (100-tal) och antal studiepatienter (1000-tal).

Figur 3. Terapiområden (ATC-koder) pågående kliniska prövningar 2009.

i Sverige. Med startade menar man att 
första patient inkluderats i studien. Det-
ta var något fler än 2008 men det kan 
förklaras med att det var sex fler företag 
som svarade på årets enkät. Om man gör 
en korrigering för det ser man i stället 
en minskning.

Fortfarande är den absoluta merparten 
av de prövningar som startas i Sverige i 
fas III, vilket visar att Sverige trots sin 
relativt lilla befolkning fortfarande ge-
nomför patientrika prövningar.

LIF:s medlemmar genomförde 505 
prövningar med sammanlagt 21 200 
patienter under 2009. I år ställde vi i 
enkäten också frågan inom vilka terapi-
områden (ATC-kod) företagen genomför 
kliniska prövningar. Så mycket som en 
fjärdedel av de pågående prövningarna är 
inom terapiområdet tumörer och rubb-
ningar i immunsystemet. Det är ingen 
överraskning med tanke på den utveck-
ling som pågår inom biologiska läke-
medel. Som nummer två kommer nerv-
systemet med 13 procent och på tredje 
plats finns området matsmältningsorgan 
och ämnesomsättning med 11 procent 
(figur 3).

Icke-interventionsstudier
Med icke-interventionsstudier avser LIF 
alla studier och projekt som inte är kli-
niska prövningar enligt Läkemedelsver-
ket men som berör läkemedelsbehand-
ling på något sätt. Det kan till exempel 
vara kvalitetsprojekt, PMS-studier för 
marknadsuppföljning efter registrering, 
registerstudier etc. 

Det finns ett ökat behov av att följa 
läkemedelsbehandlingar i klinisk praxis 
efter marknadsgodkännande, såväl från 
ett säkerhets- och ett effektperspektiv 
som från ett kostnadseffektivitetsper-
spektiv. Inte minst myndigheterna stäl-
ler krav på olika former av uppföljningar 
av behandlingar. 

Under 2009 startade LIF:s medlem-
mar 29 icke-interventionsstudier. 27 av 
dessa hade godkänts av regional etik-
prövningsnämnd. Det är tydligt att de 
regionala etikprövningsnämnderna i allt 
högre utsträckning godkänner dessa stu-
dier och inte endast ger rådgivande ytt-
rande, vilket kan vara ett alternativ om 
projektet inte definieras som forskning. 

Etikprövningslagen ändrades i juni 
2008 vilket bland annat medförde att 
lagens tillämpningsområde utvidgades. 

Tumörer och rubbningar i
immunsystemet

Nervsystemet

Matsmältningsorgan och
ämnesomsättningen
Hjärta och kretslopp

Blod och blodbildande 
organ
Infektion

Rörelseapparaten

Övriga sju grupper

Figur 4. Pågående kliniska prövningar jämfört med icke-interventionsstudier, protokoll och 
patienter.
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Därmed omfattas dessa icke-interven-
tionsstudier i allt högre grad, vilket är 
positivt. 

Under 2009 pågick 83 icke-inter-
ventionsstudier med 11 700 patienter. 
Till skillnad från statistiken om kli-
niska prövningar har antalet pågående 
icke-interventionsstudier ökat både när 
det gäller antal studier och antal patien-
ter de senaste två åren (figur 4). Det är 
också betydligt fler patienter per icke-
interventionsstudie jämfört med klinisk 
prövning. 

År 2009 var medeltalet 42 patienter 
per klinisk prövning och 141 patienter 
per icke-interventionsstudie. En anled-
ning är att retrospektiva registerstudier 

ingår som icke-interventionsstudier och 
de kan omfatta flera hundratals patien-
ter.

Sammanfattningsvis
De senaste åren har kostnaderna ökat 
och antalet kliniska prövningar och an-
talet deltagande studiepatienter minskat 
i de företagssponsrade prövningarna. En 
mörk och dyster men sann bild. Trots det 
är det för tidigt att slänga in handduken. 
Vi är duktiga på klinisk forskning och 
kliniska prövningar i Sverige, men vi bör 
vara medvetna om att det är omvärlden 
numera också. 

Det handlar inte bara längre om låga 
kostnader, hög kvalitet och snabb in-

       Vi är duktiga på klinisk forsk-
ning och kliniska prövningar i 
Sverige, men vi bör vara medvetna om 
att det är omvärlden numera också.”

klusion av patienter. En annan alltmer 
betydelsefull faktor är hur den framtida 
marknaden för läkemedlet ser ut i Sve-
rige. Om läkemedlet efter marknadsgod-
kännande används och följs upp på ett 
strukturerat sätt ökar våra chanser att 
delta även i den tidigare forskningen, det 
vill säga i fas I och fas II. 

För att kunna klara oss i den globala 
konkurrensen och åtminstone bjuda på 
hårt motstånd måste alla aktörer såsom 
akademin, sjukvården, industrin, myn-
digheterna och, inte minst, regeringen 
sträva åt samma håll och ha samma mål. 
Det är först då ”Team clinical research 
Sweden” kan lyckas.

KARIN ERIKSSON
forskningsdirektör, LIF

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

New course start September 2010

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

Ekonomiska utvärderingar av läkemedel har tidigare enbart 
använts i samband med subventionsansökningar. Men de senaste 
åren har behovet av ekonomiska utvärderingar ökat kraftigt och 
trenden går mot allt tidigare utvärderingar och allt fler användare 
av utvärderingarna i decentraliserade betalarorganisationer. Detta 
ställer nya krav på oss inom industrin, men innebär samtidigt möj-
ligheter, skriver hälsoekonom Billie Pettersson, MSD.

Ekonomiska utvärderingar har se-
dan Tandvårds- och läkemedels-
förmånsverkets (TLV) tillkomst 

2002 varit mycket centrala underlag för 
beslut om pris och subvention. Förutsätt-
ningar för dessa utvärderingar och hur 
och när dessa utförs har stor bäring på 
subventionssystemet och därmed på hela 
läkemedelsmarknadens funktionssätt. 

TLV ska enligt lag ta hänsyn till tre 
principer i sina värderingar när de fat-
tar sina beslut: människovärdesprinci-
pen, behovs- och solidaritetsprincipen 
och kostnadseffektivitetsprincipen, där 
den sistnämnda kanske är den mest 
framträdande (Persson och Ramsberg 
LT 2007). 

För läkemedel med flera likvärdiga 
behandlingsalternativ har TLV bedömt 
kostnadseffektiviteten genom en enkel 
prisjämförelse. I andra fall har kostna-
der och effekter värderats mot andra re-
levanta behandlingsalternativ. 

Subvention nekas till exempel om 
TLV anser att läkemedelspriset som fö-
retaget angett i sin ansökan för subven-
tion är orimligt högt i förhållande till 
den effekt som finns dokumenterad och 
jämfört med kostnaden för alternativ be-
handling. 

Från att tidigare enbart ha använts i 
samband med subventionsansökningar 
har behovet av ekonomiska utvärdering-
ar ökat kraftigt de senaste åren och tren-

den går mot allt snabbare utvärderingar 
och allt fler användare i decentraliserade 
betalarorganisationer. Detta ställer nya 
krav på oss inom industrin, men innebär 
också möjligheter. 

Syftet med denna artikel är att ge en 
bild av utvecklingen på området. Bland 
annat kan användningsområdet för eko-
nomiska utvärderingar breddas och ut-
vecklas i riktning mot de behov som 
uppstår hos betalarorganisationer och 
tidiga ekonomiska utvärderingar kan 
användas för interna strategiska beslut.

Drivande faktorer
En ökande efterfrågan på hälsa, en åld-
rande befolkning och ett ökat utbud av 

TiDiga 
ekonomiska 
uTvärDeringar 
– krav men också möjligheter
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medicinsk teknologi är några drivande 
faktorer bakom kostnadsökningarna 
inom hälso- och sjukvården. Utsikter 
om ökande kostnader för hälso- och sjuk-
vården, såväl framtida som på kort sikt, 
ställer tillsammans med decentraliserade 
budgetar allt större krav på sjukvårdshu-
vudmännen att förbättra kontrollen över 
kostnaderna. 

Inom läkemedelsområdet har det 
vuxit fram en mängd exempel på olika 
”early warning”-system som sjukvårds-
huvudmännen numera använder för att 
minska risken för okontrollerade kost-
nadsökningar, som exempelvis Ordnat in-
förande, olika typer av Innovativa kontrakt 

(till exempel ”risk sharing”) och Horizon 
scanning.

Ordnat införande innebär att nya 
medicinska teknologier noga och syste-
matiskt utvärderas med avseende på nyt-
ta och kostnader innan de introduceras 
i stor skala. Syftet med detta verktyg är 
att minska risken för att införa en icke 
kostnadseffektiv behandling eller att en 
behandling visar sig vara skadlig för pa-
tienterna.

Innovativa kontrakt är avtal som 
skrivs mellan sjukvården (betalaren) och 
dess leverantörer i syfte att minska risken 
för betalaren i samband med finansiering 
av främst nya läkemedel, samtidigt som 

leverantörer får avsättning för sina pro-
dukter och patienterna får tillgänglighet 
till nya produkter. 

Horizon scanning är ett begrepp som 
ursprungligen kom från Storbritannien 
och som innebär att information om 
kommande teknologier (produkter) som 
eventuellt kommer att introduceras på 
marknaden samlas in och sammanställs 
i syfte att skaffa en överblick över konse-
kvenserna för sjukvården. I Sverige pågår 
sedan en tid ett samarbete kring Horizon 
scanning (HS) mellan regioner/landsting 
inom det så kallade fyrlänssamarbetet (se 
Pi 6/2009).
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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

Krav på tidiga utvärderingar
Vad innebär dessa nya verktyg för oss 
inom industrin? Läkemedelsutveckling 
har under lång tid kännetecknats av allt-
mer ökande regleringar med avseende på 
säkerhet och effekt. Samtidigt har under 
de senaste decennierna kravet på att do-
kumentera effektivitet/ kostnadseffekti-
vitet ökat, vilket är en spegelbild av vad 
betalare (sjukvårdshuvudmän, TLV, po-
litiker med flera) möter i ökade krav på 
effektivitet och kostnadskontroll. 

Effektivitet (hur väl ett läkemedel 
fungerar i klinisk praxis) är till skillnad 
från effekt (som mäts i kliniska pröv-
ningar i kontrollerade miljöer) svåra-
re och mer komplicerat att mäta. Det 
krävs att produkten har fått regulato-
riskt godkännande och att den introdu-
cerats och använts i en tillräckligt stor 
patientgrupp för att utvärderingen skall 
kunna genomföras. 

Sammantaget innebär detta bland an-
nat att produkten ska ha varit på mark-
naden tillräckligt länge för att man ska 
kunna utvärdera effekten. Detta krav på 
dokumentation av effektivitet/ kostnads-
effektivitet går i direkt motsatt riktning 
mot ”early warning”-trenden som är på 
frammarsch. 

Trenden går alltså mot allt större krav 
på tidiga utvärderingar, framförallt som 
ett svar på betalarnas krav och behov. 
Men det har också viktiga användnings-
områden för företagsinterna strategier, 
inte minst som ett verktyg för beslut som 
rör forskningsområden och lanseringar. 
I en studie av Hartz et al 2008 har man 
undersökt hur dessa tidiga utvärdering-
ar använts för framförallt företagsinterna 

syften. Jag återkommer till det senare i 
artikeln, men först exempel på att tidiga 
utvärderingar kan vara användbara gen-
temot betalarorganisationer.

TLV har redan ett ramverk
För TLV finns redan ett upparbetat ram-
verk för tidiga utvärderingar. Detta ram-
verk har fungerat bra, men kan givetvis 
förbättras. I dag hanteras ibland osäker-
het i data för helt nya produktgrupper 
genom en så kallad villkorad subvention, 
där företaget ombeds återkomma efter en 
tid med mer data/studier kring de osäkra 
parametrarna. 

TLVs system med frågor och krav på 
kompletterande studier har tidigare ut-
värderats i en expertrapport. Där pekade 
man på ett antal brister hos frågestäl-
laren, men också brister i kvaliteten i 
de studier som låg till grund för företa-
gens svar på frågorna. Tydliga frågeställ-
ningar från TLV, möjligheter till kun-
nig rådgivning före studiestart, liksom 
vid rapportskrivandet, och prioritering 
av uppdraget hos läkemedelsföretagen 
var de faktorer som uppgavs av exper-
terna som enkelt skulle kunna förbättra 
studierna (Kieler et al LT Nr 20 2009 
volym 106).

Under våren publicerades en rapport 
om TLV:s uppdrag angående omreg-
leringen av apoteksmarknaden(1), som 
bland annat föreslår att tidsbegränsad 
subvention bör vara en möjlighet i ett 
förändrat subventionssystemet. Avsikten 
är att öka möjligheten att hantera osä-
kerhet i data för att läkemedelsanvänd-
ningen ska vara kostnadseffektiv och än-
damålsenlig. 

För sjukvårdshuvudmännen kan tidi-
ga utvärderingar användas som informa-
tion i HS-processen. Det är viktigt att 
HS-processen använder information inte 
bara om kostnader och priser, utan även 
för eventuella kostnadsbesparingar, or-
ganisatoriska vinster, hälsoförbättringar 
och förbättrad upplevelse av behandling 
eller förbättrad livskvalitet för patienten. 
Annars riskerar HS att enbart fokusera 
på kostnader, men inte den nytta tek-
nologierna tillför. Därmed riskerar man 
att missa potentialen av till exempel pro-
dukter, som förvisso är dyra vid intro-
duktion, men som medför ökad effekti-
vitet i vården. 

En aspekt som man bör beakta i sam-
manhanget är att TLV förordar att ut-
värderingarna antar ett samhällsekono-
miskt perspektiv. Det innebär enkelt ut-
tryckt att man skall ta hänsyn till alla 
kostnader och all nytta som en behand-
ling för med sig. Det kan till exempel 
förekomma att en ny behandling innebär 
ökade kostnader för slutenvården, men 
kan minska tiden för sjukfrånvaro och 
därmed kostnader för produktionsbort-
fall. Nettoeffekten kan mycket väl vara 
positiv, men sett ur ett strikt sjukvårds-
perspektiv kan den positiva nettoeffek-
ten inte uppfattas. 

Skillnaden mellan TLV:s samhälls-
ekonomiska perspektiv och sjukvårdens 
kan leda till en felaktig bedömning om 
hushållning av resurser om de båda sys-
temen inte kommunicerar. Det ställer 
krav på oss i industrin att vi kan till-
handahålla denna information som input 
i HS-processen. Vid ett tidigt stadium 
är viss information dock ofta mycket be-

referat

     Eftersom TLV baserar sina beslut på tidiga utvärderingar 
uppstår ett glapp mellan vad som finns på marknaden och 
vad som utfärdas i nationella riktlinjer, vilket kan skapa 
förvirring i sjukvården.”

hälsoekonomi
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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

gränsad inom företaget. Då gäller det att 
använda sig av olika verktyg som kan 
användas för att skatta/ indikera stor-
leksordningen för parametrar som har 
betydelse för bedömningen av nyckelpa-
rametrar. 

Viktigt identifiera parametrar
Utöver information till HS finns det be-
hov av att kunna identifiera viktiga pa-
rametrar som kan användas vid så kallat 
ordnat införande eller olika typer av kon-
trakt med betalare, som exempelvis olika 
former av risk sharing kontrakt. 

Ordnat införande och risk sharing 
kontrakt är exempel på överenskom-
melser mellan sjukvårdshuvudmän och 
industrin, där syftet ur sjukvårdhuvud-
männens perspektiv är att på ett kon-
trollerat sätt introducera ny teknologi. 
Genom samarbetet bärs risken för even-
tuella tillkortakommanden av nyintro-
duktionen av båda parter eller hålls inom 
ett begränsat antal patienter, för att kun-
na utvärdera före en bredare användning. 
Detta minskar säkerhetsrisker och risken 

för okontrollerade kostnadsökningar vid 
introduktion av nya teknologier. 

Vid upprättandet av kontraktet är 
valet av de parametrar/resultatmått som 
överenskommelsen gäller av avgörande 
betydelse för hur lyckat ett sådant sam-
arbete är för parterna. En tidig utvärd-
ering kan då läggas till grund för kon-
traktets utformning. Även om det sena-
re visar sig att utfallet blir ett annat än 
det som fanns i ursprungligt underlag, 
är det bra med en överenskommen ut-
gångspunkt.

I arbetet med nationella riktlinjer 
borde Socialstyrelsen överväga att inklu-
dera resultat från tidiga utvärderingar för 
prioriteringsbesluten. I arbetet med na-
tionella riktlinjer brukar underlaget till 
största del vara baserat på en litteratur-
genomgång på området. Litteraturge-
nomgången baseras på sökning av pu-
blicerade artiklar med mera. Man missar 
då studier på nya teknologier som ännu 
inte hunnit publiceras. 

Eftersom TLV baserar sina beslut på 
tidiga utvärderingar uppstår ett glapp 

mellan vad som finns på marknaden och 
subventionerats av TLV och vad som ut-
färdas i nationella riktlinjer, vilket kan 
skapa förvirring i sjukvården. Det pågår 
dock ett samarbete mellan myndigheter-
na (SoS, SBU, TLV, LMV) som bland an-
nat syftar till att öka konsistensen mel-
lan dessa myndigheters olika produkter 
och därmed öka genomslaget av de olika 
riktlinjerna/besluten.

Används inom företagen
Tidiga ekonomiska utvärderingar an-
vänds i dag inom företagen för strate-
giska FoU-beslut och vid arbete med 
pris- och subvention(2). Vid strategiska 
beslut inom forskningsprocessen kan 
det till exempel vara avgörande att man 
har en preliminär preklinisk marknads-
analys, där man har undersökt såväl 
sjukdomsområdet, patientpopulation, 
epidemiologiska faktorer som behand-
lingsmönster och effektivitet samt kost-
nader förknippade med sjukdomen och 
behandlingen. 
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Detta blir då underlaget för en be-
dömning av vad som minst krävs av en 
kommande behandling för att den ska 
lyckas på marknaden, och denna infor-
mation kan användas i affärsplaner med 
mera. 

Vidare kan man använda det till att 
jämföra med data från tidiga fas I- eller 
fas II-studier, för att utvärdera eventu-
ella framgångsrika substanser, vilket av-
sevärt kan minska kostnader för miss-
lyckade FoU-projekt och ge möjlighet 
att satsa mer på de projekt som verkar 
ha god potential. 

Tidiga ekonomiska utvärderingar är 
inte minst användbara när det gäller ut-
formning av ett forskningsprogram. Det 
kan till exempel vara avgörande vilken 
komparator (jämförande behandling) 
man använt i en klinisk studie för kom-
mande pris- och subventionsansökning-
ar. Detsamma gäller val av effektmått, 
patientnära data, till exempel livskva-
litetsdata, följsamhet eller nöjdhet med 
behandling.

Ett annat strategiskt viktigt område 
gäller användning av tidiga utvärdering-
ar för prissättningsbeslut, med syfte att 
projicera kostnadseffektivitet och där-
med utvärdera möjligheten att produk-
ten blir inkluderad i subventionssyste-
met till önskat pris.

Naturligtvis finns det en rad utma-
ningar med tidiga utvärderingar. Avsak-
nad av data är den största, följt av utma-
ningen att hantera osäkerhet i tillgängli-

ga data. Ett vanligt sätt att hantera dessa 
utmaningar är att använda modeller med 
data från olika källor för att simulera ef-
fektivitet och långtidseffekter. 

Till exempel är det mycket vanligt att 
man använder en surrogatmarkör från en 
klinisk studie och länkar den till ett mer 
konkret utfallsmått, via en riskfunktion, 
till exempel LDL-kolesterol till en hjärt-
infarkt och vidare till överlevnad. På så 
sätt kan man använda data från effekt-
studier på tidigt stadium och därigenom 
skapa sig en uppfattning om en viss be-
handling jämfört med en annan. Oftast 
används dessa data till att skatta kost-
nadseffektiviteten hos en behandling i 
relation till en annan, exempelvis via ett 
utfallsmått som kostnad/kvalitetsjuste-
rat levnadsår, ett utfallsmått som efter-
frågas av TLV. 

Begränsad användbarhet
En modell blir dock aldrig bättre än de 
data som matas in i den. Osäkerheten i 
en mängd olika parametrar som behövs 
för att en ekonomisk utvärdering skall 
utföras på ett tidigt stadium kan vara 
mycket stor. Vissa enskilda parametrar 
och antaganden som ligger till grund 
för modellen kan felaktigt ha avgörande 
betydelse för resultaten. Känslighetsana-
lyser är ett sätt att bilda sig en uppfatt-
ning om osäkerheten i vissa parametrar 
och hur stor inverkan parametrar och an-
taganden har för resultaten, och därmed 
hur tillförlitliga resultaten är. 

Användbarheten av modeller för tidi-
ga utvärderingar är dock begränsad, ef-
tersom det krävs specifik kompetens för 
att kunna ta del av och bedöma tillför-
litligheten i dem och resultatet av dem. 
Kritiken är ofta att modellerna inte är 
tillräckligt transparenta, något av en 
”black box”.  

Hos TLV är modellering generellt ac-
cepterat som ett verktyg för att kunna 
utvärdera en behandling mot en annan, 
vilket troligtvis beror på att det på myn-
digheten finns den kompetens som krävs 
för att kunna ta del av och bedöma de 
modeller som använts i en utvärdering. 

På andra håll kan analyser baserade 
på modellutfall ofta mötas med skep-
sis, vilket begränsar användbarheten av 
modellering för att kommunicera med 
andra betalare. Där måste vi bli bättre på 
att förenkla modellerna och lära oss att 
kommunicera på ett bättre sätt.

Billie Petterson
hälsoekonom, MsD och 
doktorand, centrum för 

utvärdering av medicinsk teknologi, 
linköpings universitet

Referenser

1. TLV:s uppdrag angående omregleringen av apoteksmarknaden. Slutrapport den 13 april 
2010 med anledning av regeringens uppdrag i samband med omregleringen av apoteks-
marknaden (S2008/10720/HS).

2. Hartz och John, Int J Technol Assess Health Care  2008.

hälsoekonomi





34   pharma industry nr 3 –103434   pharma industry nr 3 –10   pharma industry nr 3 –10

trender

En marknad i stark förändring

Sju trender på den 
GLOBALA 

LÄKEMEDELS-
MARKNADEN



   pharma industry nr 3 –10   35

Till gruppen ”pharmerging mar-
kets” räknas efter den senaste ti-
dens utveckling på världsmark-

naden 17 marknader, mot tidigare sju 
(figur 1). Den ekonomiska utvecklingen 
på dessa marknader har lett till en snabb 
och omvälvande förändring i branschen. 
Siffrorna talar sitt tydliga språk. Till-
sammans beräknas de ha en tillväxt på 
90 miljarder dollar till och med år 2013, 
vilket motsvarar en årlig tillväxt på 14–
17 procent att jämföra med 3–6 procent 
på de mogna marknaderna.

Omfattande förändringar i världseko-
nomin och på hälso- och sjukvårdsom-
rådet, förbättrad tillgång till hälso- och 
sjukvård och ändrad fördelning mellan 
generika och originalläkemedel är någ-

ra förklaringar till den utveckling som 
nu sker med raketfart. Tillväxtmarkna-
derna kännetecknas av stark BNP-till-
växt, ökad tillgång till hälso- och sjuk-
vård och i vissa fall förändrade regelverk, 
men i övrigt har varje marknad unika 
förutsättningar.

Om ett år är Kina världens tredje 
största läkemedelsmarknad efter USA 
och Japan. USA och Europa är fortsatt 
betydande, men saknar tillväxt. Detta är 
den nya verklighet som  läkemedelsbola-
gen måste anpassa sig till. 

Möjligheterna att växa är stora för de 
som agerar snabbt. Erfarenheten visar 
att företag som kan förändra sitt arbets-
sätt och vågar pröva nya vägar har stora 
fördelar att vinna framför de som väljer 

Den globala läkemedelsmarknaden genomgår dramatiska förändringar med en förskjutning från USA 
och Västvärlden till de nya tillväxtmarknaderna för läkemedel, så kallade ”pharmerging markets”. 
Nästa år beräknas 50 procent av den årliga globala tillväxten komma från dessa nya tillväxtmarkna-
der, skriver Adel Al-Saleh, chef för Europa, Mellanöstern och Afrika, IMS.

Tre nivåer av pharmerging markets

Figur 1. Tillväxtmarknaderna för läkemedel, så kallade ”pharmerging markets” kan delas 
in i tre nivåer – Kina med en beräknad årlig tillväxt på 40 miljarder US mellan 2008–2013 
hamnar på en nivå för sig. På nivå 2 ligger Brasilien, Ryssland och Kina med en årlig tillväxt 
på mellan 5 och 15 miljarder. För marknaderna på nivå 3 är tillväxten 1–5 miljarder årligen. 
Dessa marknader kommer att stå för 48 procent av den globala tillväxten år 2013.
Förklaring: * För Venezuela är det ökade värdet på 5 miljarder dollar för läkemedelsmarkna-
den huvudsakligen till följd av inflation och valutaförändringar. Länderna i tabellen har rang-
ordnats efter inkrementell tillväxt på läkemedelsmarknaden. 
Källor: 1. IMF BNP PPP 2008. 2. IMS marknadsprognos okt 2009.

 •
1

Tre nivåer av pharmerging markets

Nivå Länder 2008 BNP1

biljoner
dollar

Inkrementell tillväxt på
läkemedelsmarknaden 2
mellan 2008-2013
miljarder dollar

Nivå 1 1 Kina 8 40+

Nivå 2 2 Brasilien

3 Ryssland

4 Indien

2-4 5-15

Nivå 3 5 Venezuela*

6 Turkiet

7 Mexico

8 Polen

9 Argentina

10 Thailand

11 Indonesia

12 Sydafrika

13 Rumänien

14 Egypten

15 Vietnam

16 Ukraina

17 Pakistan

<2 1-5

Källa: 1IMF BNP PPP in 2008; 2 IMS Marknadsprognos okt 2009, *För Venezuela, är det
ökade värdet på läkemedelsmarknaden + 5 miljarder dollar, huvudsakligen till följd av
inflation och valutaförändringar. Länderna i tabellen har rangordnats efter inkrementell
tillväxt på läkemedelsmarknaden.

att avvakta. Det som sker nu är ett pa-
radigmskifte

Tillväxtmarknader i särklass
Kina som ny läkemedelsmarknad spelar 
i en alldeles egen liga. Den ekonomiska 
tillväxten är stark och välståndet ökar. 
Kinas bruttonationalprodukt uppgår till 
ofattbara åtta biljoner dollar och växer. 
Reformer på hälso- och sjukvårdsområ-
det har medfört att människor utanför 
de större städerna nu också har tillgång 
till sjukvård och nya moderna läkeme-
del. Utvecklingen i Kina innebär enorma 
möjligheter för läkemedelsföretag och 
andra aktörer inom hälsoområdet.

Tillväxten i Kina motsvarar en årlig 
försäljning på 40 miljarder dollar till och 
med 2013. En stor del är varumärkes-
generika från inhemska tillverkare men 
efterfrågan på innovativa läkemedel från 
globala företag ökar.

Kina är tätt följt av länder som Bra-
silien, Ryssland och Indien som till-
sammans beräknas ha en årlig tillväxt 
på 5–15 miljarder dollar de kommande 
tre åren. Det är länder med stora befolk-
ningar och ekonomiskt välstånd. Inom 
5–10 år kommer dessa också att ha för-
bättrad tillgång till läkemedel och häl-
so- och sjukvård. På dessa marknader 
finns också stora möjligheter för läke-
medelsbolagen. Framgången avgörs av 
förmågan att inta rätt position och väga 
fördelar mot risker (figur 2).

Specifika marknadsbehov ger till ex-
empel möjlighet att utveckla unika pro-
duktportföljer. Det behövs tillgång till 
lågprisgenerika. Behoven växer inom 
egenvårdsområdet och på hygienområ-
det, där också stora investeringar görs. 
Utmaningar finns i form av lokala bo-
lag som åtnjuter regeringsstöd och får 
investeringsbidrag för forskning och ut-
veckling och tillverkningsanläggningar. 
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Patentskyddet är också svagt på några av 
dessa marknader.

Hittills har de stora bolagen valt olika 
vägar för att möta utmaningarna. GSK 
har framgångsrikt etablerat samarbete 
med regeringarna i de länder där före-
taget investerat, medan Sanofi-Aventis 
haft framgång med egna tillverknings-
enheter både i Kina och Latinamerika.

Underinvesteringarna är omfattande 
i förhållande till potentialen och en ut-
maning för de stora läkemedelsbolagen 
är att snabbt styra om sina investeringar 
från mogna marknader till marknader 
med snabb tillväxt.

Den globala läkemedelsmarknaden 
utgörs till stor del av mogna marknader 
och nuvarande FoU-modell med fokus 

på utveckling av innovativa läkemedel 
ger inte tillräcklig avkastning på inves-
teringarna. 

Sju globala trender 
Trots stora skillnader mellan de nya 
tillväxtmarknaderna finns några tydli-
ga trender på den globala läkemedels-
marknaden.
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Figur 2. De nya tillväxtmarknaderna förväntas stå för den huvudsakliga tillväxten på den globala läkemedelsmarknaden under kommande 
år. Den samlade tillväxten beräknas uppgå till 90 miljarder dollar till och med 2013. Största tillväxten har Kina som beräknas vara världens 
tredje största läkemedelsmarknad inom ett år.
Källa: IMS Health, marknadsprognos okt 2009

 •
3

10

16 17

19

24

17

28

24

42

29

14

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

0%

2%

4%

6%

8%

10%

Const US$bn

% of Prior Year's Sales

TOP
8

Årligt försäljningsvärde för originalläkemedel vars patent löper ut 2003–2013

M
ilj

ar
de

r d
ol

la
r (

fa
st

 v
äx

el
ku

rs
)

A
nd

el
 a

v 
fö

re
gå

en
de

 å
rs

 fö
rs

äl
jn

in
g
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Figur 3. Diagrammet visar generikamarknaden i de åtta starkaste länderna, värd 137 miljarder dollar mellan åren 2009 och 2013 (grå 
fältet) Patentutgångar skapar en stor potential för generika på de här marknaderna. 
Källa: IMS Health, MIDAS, Market Segmentation, MAT Jun 2009.
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Välkommen till Medicinska riksstämman 2010

Årets tema ”En jämlik vård” innebär att vi sätter särskilt fokus på målet 
att förbättra hälsan hos hela befolkningen, oavsett ålder, kön, etniskt 
ursprung eller socialekonomisk status. I seminarier och föredrag diskuterar 
vi prioriteringar, individuella bedömningar samt lagar och etik kopplat till 
en jämlik vård.

Passa på att gå en sväng i den spännande och aktuella utställningen där 
du kan ta del av läkemedelsnyheter och medicintekniska innovationer.  
I det vetenskapliga programmet kan du göra dig hörd i inspirerande 
debatter och seminarier, träffa forskare, läkare, sjuksköterskor och andra 
kollegor inom vården. På www.sls.se kan du läsa mer om det vetenskap-
liga programmet och på www.riksstamman.se kan du förregistrera ditt 
besök till utställningen, se vilka företag som ställer ut och mycket mer.

Vi ses på Svenska Mässan i Göteborg den 1– 3 december!

JÄMLIK VÅRD GER 

BÄTTRE HÄLSA

       Hittills har bolagen 
haft råd att inte föränd-
ra, men dynamiken på 
marknaden är en helt 
annan nu än för fyra år 
sedan.”

• Både generika och innovativa originalläkeme-
del växer. Tillväxten för generika är stark parallellt 
med stor efterfrågan på nya innovativa originalläke-
medel. Billigare generikaläkemedel ger till exempel 
ekonomiskt utrymme för att erbjuda patienter med 
reumatoid artrit behandling med nya effektiva men 
relativt dyra läkemedel.

• Diversifierade produktportföljer. Tidigare var 
patentläkemedel fokus för de stora läkemedelsbola-
gen men nu väljer fler, däribland Pfizer och Sanofi-
Aventis att satsa på en diversifierad produktportfölj 
med generika, originalläkemedel och receptfria lä-
kemedel. Sandoz har sedan länge varit en integrerad 
del av Novartis. Bolagen konkurrerar på generika-
marknaden. Detta kräver ledningsgrupper som har 
förmåga att hantera olika affärsmodeller och med 
nya perspektiv på hur affären kan bedrivas. I många 
fall är det en utmaning för företagen.

• Prispress på många marknader. Prispress råder 
på alla mogna marknader och fokus är hälso- och 
sjukvårdskostnader. Det har skapat en marknad för 
generiskt utbyte och strikt kostnadskontroll. Hälso-
ekonomi är en stark drivkraft och debatten på dessa 
marknader handlar följaktligen mer om kostnader än 
eventuell nytta för patient och sjukvård.

• Stora patentutgångar. Utgångar av patent på de 
åtta största marknaderna till och med 2013 beräknas 
motsvara 137 miljarder dollar av en totalmarknad 
värd 800 miljarder i dag (figur 3). 

Effekten kommer framför allt att bli märkbar på 
den stora USA-marknaden. De största patentutgång-
arna inträffar under 2011 och 2012 i USA då sex av 
världens tio största läkemedel får generisk konkur-
rens (figur 4). 

Totalmarknaden beräknas trots detta växa med 
300 miljarder dollar de närmaste fem åren. Samt-
liga stora läkemedelsbolag har patent som löper ut. 
De stora patentutgångarna innebär möjligheter både 
för generikabolag och originaltillverkare. De före-
tag som förlorar patent måste snabbt minska sina 
kostnader och anpassa oganisationen efter kraftigt 
minskade intäkter.

De senaste två åren har varit omvälvande. Före-
tagen har inte varit beredda på förändringen   och 
nu krävs snabbt agerande. Läkemedelsbolagen mås-
te förnya både sin kommersiella affärsmodell och 
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forskningsverksamhet, hitta nya sätt att 
distribuera läkemedel och få tillgång till 
aktörerna på marknaden.

Företagsledningarna måste ha mod 
att förändra och pröva nya modeller. Ett 
visst mått av risktagande och ett okon-
ventionellt förhållningssätt till förnyelse 
kommer att krävas.

Läkemedelsbranschen har i princip 
tillämpat samma affärsmodell i över 60 
år men de stora förändringar som skett 
under de senaste två åren kräver helt 
nya modeller. Tidigare räckte  små och 
gradvisa förändringar, nu behövs nytän-
kande. 

• Välinformerade och krävande pa-
tienter. Internet har inneburit en radikal 
förändring både för patienter och läka-
re. Patienter har tillgång till informa-
tion om läkemedel och behandlingar på 
ett helt annat sätt än tidigare. Genom 
de nya sociala medierna kan de också 
snabbt dela information och erfarenhe-
ter om sjukdomar och behandlingar med 
andra i samma situation. Kunskap sprids 
snabbare. Patienter blir välinformerade 
och får mer makt och inflytande. Patien-
ten blir vårdkonsument. För läkemedels-
bolag är detta en intressant utveckling 
som skapar möjligheter att föra dialog 

direkt med de patienter som behandlas 
med företagets läkemedel. 

• Nya distributionssätt. Sätten att 
distribuera läkemedel förändras. Direkt-
distribution till apotek och hemleverans 
till patienter, bland annat av speciallä-
kemedel, utvecklas i snabb takt. Nya 
distributionsformer förändrar också den 
nuvarande kommersiella modellen och i 
vissa länder, däribland England, har före-
tagen valt att helt sluta med säljkårer.

Nya distributionssätt innebär också 
andra möjligheter för bolagen att erbju-
da helhetslösningar och ett diversifierat 
utbud utifrån olika patientbehov, till ex-
empel genom att förstå vilka behov en 
MS-patient har utöver själva läkemedels-
behandlingen och hur företaget kan hjäl-
pa patienten att tillgodose dessa. 

• Försök med nya ersättningsmodel-
ler. Nu prövas också nya modeller för de-
lat risktagande, som till exempel ”pay 
for performance”. Resultat styr vilken 
ersättning som skall utgå för behand-
ling och vård. Det handlar fortfarande 
om försök i liten omfattning och det är 
ännu tidigt att utvärdera hur väl dessa 
modeller fungerar i praktiken.

Ett bra sätt att pröva olika modeller 
och angreppssätt är pilotförsök i mindre 

omfattning. Framöver kan det bli vik-
tigare att våga misslyckas. Hittills har 
bolagen haft råd att inte förändra, men 
dynamiken på marknaden är en helt an-
nan nu än för fyra år sedan. 

Företagsledningen i de stora bolagen 
behöver vara extremt innovativa och 
vara katalysatorer för den förändring 
som måste ske, men de behöver också 
starkt stöd från sina marknadsteam för 
att lyckas.

Kostnadsfokus trend i Norden
I Norden har kostnadsminskning varit 
helt i fokus under senare år och mindre 
kring vilket värde olika läkemedel till-
för. De olika aktörerna på marknaden 
borde vara mer öppna för att samarbeta 
kring viktiga frågor som gäller tillgäng-
lighet till nya innovativa behandlingar så 
att patienten får den bästa vården.

trender

Adel Al-SAleh
chef, europa, Mellanöstern 

och Afrika, IMS
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Generikamarknaden för USA

Figur 4. I USA får generika får en rejäl tillväxt de närmsta åren med ett värde på marknaden på 91 miljarder dollar mellan 2009 och 2013. 
USA är fortfarande världens största läkemedelsmarknad dock med en betydligt långsammare tillväxt en de nu snabbt växande nya mark-
naderna.
Källa: IMS Health, MIDAS, Market Segmentation, MAT Jun 2009.
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Vad händer med Sveriges position inom life science? 
Vad behöver göras för att Sverige ska få behålla sin läkemedelsindustri?
Vad behöver göras för att förbättra läkemedelsanvändningen?
Det är tre av de frågor som de politiska partierna fått svara på inför valet i höst. 
Pi har med en enkät stämt av vad partierna har i beredskap i sina valprogram 
när det gäller läkemedelsindustrin i Sverige. Alla partier har fått möjlighet att på en 
halv sida sammanfatta sin politik inom läkemedel/hälsa och besvara ett antal 
frågor som vi tagit fram med LIF:s hjälp. 
Med risk för att bli beskyllda för att inte vara demokratiska har vi själva valt 
att inte ta in synpunkter från Sverigedemokraterna.

Hur ser partierna 
på läkemedelsbranschen? 
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Hur ska vi undvika att Sverige 
förlorar sin position som life 
science-nation? 

Det behövs flera åtgärder. Bland annat fortsätta att förbättra 
det generella företagsklimatet. Vi behöver också utveckla det 
som är en svensk konkurrensfördel, till exempel kvalitetsre-
gistren. Dessa behöver bli mer heltäckande och i högre grad 
samverka med övriga IT-system i vården.  Sverige behöver 
också få fler forskarutbildade. 

Vilka åtgärder anser Centerpartiet 
behövs för att skapa en miljö i 
Sverige som stimulerar innovation 
och attraherar forskningsinvesteringar 
till nytta för patienter, samhällsekonomi 
och arbetstillfällen? 

Det finns flera viktiga delar för att stimulera ett bra forsk-
ningsklimat. 

Genom den nya forskningspropositionen (hösten 2008) 
kommer bland annat delar av forskningsanslagen att kon-
kurrensutsättas för att få fram spetsforskning. Statliga medel 
kommer även att gå direkt till lärosätena. Några strategiskt 

viktiga insatser pekades ut inom områdena teknik, medicin 
och klimat. Centerpartiet anser att dessa kraftiga resurstill-
skott till forskning är angelägna inte minst för Sveriges och 
för näringslivets fortsatta utveckling. Det är ett steg i rätt 
riktning för att Sveriges internationella konkurrenskraft ska 
fortsätta utvecklas. 

Vi behöver både grund- och tillämpad forskning. Men en 
stor utmaning för Sverige är att nyttiggörande och kommer-
sialisering av forskningen måste förbättras. Nya forskningsrön 
måste spridas och komma till nytta i samhället. Regeringen 
gör nu stora insatser för att främja kommersialisering av forsk-
ningsresultaten och har bland annat infört innovationskontor 
vid flera lärosäten. 

Det måste bli mer attraktivt att våga satsa på en forskarut-
bildning och en forskarkarriär. Det måste också bli enklare att 
kunna gå från forskning till arbetsgivare utanför akademierna, 
både inom näringsliv och offentlig sektor. Forskarutbildade 
personer behövs också utanför högskolan för att utveckla, till-
varata, sprida och nyttiggöra ny kunskap i alla samhällssek-
torer. Det behöver också bli enklare att som forskarutbildad 
kunna röra sig mellan olika lärosäten. Och i synnerhet behövs 
ökad stimulans till att forska vid ett lärosäte i ett annat land. 
Internationell forskarerfarenhet bör i högre utsträckning vara 
meriterande för den fortsatta forskar- eller yrkeskarriären. 

Det behövs jämlik 
tillgång till läkemedel

Kenneth Johansson 
social politisk talesperson, 
Centerpartiet 
och ordförande i riksdagens
socialutskott

politik i industrin

Läkemedel är en central del i behand-
lingen av sjukdomar. Genom apoteks-
omregleringen ökar tillgängligheten och 
servicen både genom att apoteken blir 
fler och genom att receptfria läkemedel 
kan köpas i vanliga butiker. 

Patienters rätt till jämlik vård förut-
sätter lika rätt till läkemedelsbehand-
ling. I dag varierar tillgången till läke-
medel mellan de olika landstingen. Det 
blir bostadsorten som avgör om man får 

tillgång till de mest effektiva läkemed-
len. Detta är inte acceptabelt. Läkemedel 
är en viktig del i vården och ska använ-
das på rätt sätt. 

Innovation och forskning kring nya 
läkemedel ger stora framtidsmöjlighe-
ter att lindra och bota sjukdomar och 
måste ges bästa tänkbara möjligheter att 
utvecklas. Ett problem är den överkon-
sumtion som sker, inte minst bland äld-
re. Det behövs fungerande verktyg inom 

äldrevården, som exempelvis läkare med 
koordinationsansvar, läkemedelsavstäm-
ning och medicinska riktlinjer för äldre 
med fler än tio läkemedel. 

Dessutom behövs ett ordnat införande 
av nya dyra läkemedel. Regeringen har 
vidtagit många åtgärder inom området, 
till exempel lagändringar för att förbätt-
ra läkemedelsförskrivningen. 

Utvecklingsarbetet måste fortsätta. 
Läkemedel är viktigt för patienterna.
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Vad tycker Centerpartiet behöver 
göras för att Sverige ska behålla sin 
läkemedelsindustri (strategiska 
satsningar, skattenivåer etc.)? 

Rent allmänt anser vi att det är viktigt att ha ett företags-
klimat som stimulerar företagande, innovation och entrepre-
nörskap. 

Forskningsfinansieringen är också en viktig fråga som vi 
driver. I regeringens stora forskningssatsning pekades den 
medicinska forskningen ut som ett prioriterat område. 

Det behövs också bra samverkan och samarbete mellan vår-
den, akademien och industrin. Inte minst den kliniska forsk-
ningen behöver utvecklas för att nå bättre resultat. 

Vad kommer Centerpartiet att göra 
för att förbättra läkemedelsanvändningen 
i Sverige? 

Redan nu satsar regeringen pengar för att öka läkemedels-
genomgångarna hos äldre i omsorgen och detta vill vi fortsätta 
med. Alla patienter som använder många läkemedel samtidigt 
bör erbjudas läkemedelsgenomgångar. Att läkemedel används 
rätt är en patientsäkerhetsfråga. Viktigt att underlätta inrap-
porteringen av läkemedelsbiverkningar. 

Hur ser Centerpartiet på kopplingen 
mellan pengarna från forskningsproppen 
till universiteten och det forsknings-
baserade näringslivet – vilken roll, om 
någon, anser ni att staten har för att 
forskningen snabbt ska komma 
patienterna till nytta (i form av nya 
behandlingsmetoder)? 

Staten har en roll i att analysera olika vårdmetoders nytta, 
risker och kostnader för att vården ska vara så evidensbaserad 
som möjligt och ge ett bättre beslutsunderlag till sjukvårds-
huvudmännen. Det sker i dag genom Statens beredning för 
medicinsk utvärdering. Vi ser inget behov av ändring. 

Om och i så fall hur tycker 
Centerpartiet att kvaliteten 
(i form av uppnådda behandlings-
resultat) i sjukvården ska förbättras? 
Vem har ansvaret? 

Sjukvårdshuvudmännen har ansvaret för att ge en god vård 
i hela landet. Vi anser att tillsynen och uppföljningen kan bli 
starkare så att vården verkligen lever upp till sina åtaganden. 

Vilken roll tycker Centerpartiet att 
vårdens ersättningssystem spelar 
för att förbättra vårdkvaliteten? 

Ersättningssystemen spelar stor roll. Med rätt utformade 
ersättningssystem – som också innehåller sanktioner – kan 
man påverka kvaliteten avsevärt. 

Hur ser Centerpartiet på 
landstingens ekonomiska situation 
och på den framtida finansieringen 
av hälso- och sjukvården? 

Välfärden står inför en rad utmaningar; åldrande befolk-
ning, högre krav, dyrare behandlingsmetoder, med mera. Vi 
anser att det är viktigt att stimulera till arbete för att därige-
nom få tillväxt som ger pengar till välfärden. Vi tror också 
att det går att effektivisera och öka produktiviteten, bland 
annat genom ett ökat privat företagande inom den offentligt 
finansierade vården. Vi anser att det behövs en bred politisk 
diskussion om välfärdens framtida finansiering. Höjda skat-
ter är inte lösningen. 

Vad tänker Centerpartiet göra för att 
komma tillrätta med den ojämlika 
tillgången till behandlingar som i dag 
finns mellan de olika landstingen? 

Vi vill fortsätta utveckla de öppna jämförelserna för det 
finns en stor utjämningskraft i dessa. När skillnaderna kom-
mer fram i ljuset så vidtar också landstingen åtgärder för att 
minska dessa. Dessutom anser vi att det är viktigt med natio-
nella riktlinjer och en kraftfull tillsyn som kan styra vården i 
en mer jämlik riktning. Viktigast är ändå att människor har 
möjlighet att själva påverka den vård de får. Därför vill vi ut-
veckla vårdvalet och utöka patienternas möjligheter att välja 
till fler delar inom vården. 

Vilka åtgärder tänker Centerpartiet 
vidta för att kraftigt öka antalet 
patienter som deltar i kliniska 
prövningar i Sverige?

Det finns en stor vilja hos människor att delta i olika kli-
niska studier, men ibland stupar det på att patienterna tycker 
det är för krångligt, osäkert eller att man är rädd för riskerna. 
Det är viktigt att patienterna får bra och kontinuerlig infor-
mation, tid att förbereda sig och tydliga villkor för deltagande. 
Engagemanget från vårdpersonalen är avgörande för att förmå 
patienter att delta i studier.

Hur ser Centerpartiet på behovet 
och möjligheterna att skapa 
förutsättningar för snabb introduktion 
och kontinuerlig utvärdering av 
behandlingsmetoder, som skulle ge 
Sverige en unik forskningsbas 
(det vill säga Delegationen för klinisk 
forsknings förslag om ”en infrastruktur 
för värdeskapande vård” – kvalitetsre-
gister, biobanker, vårddataregister och 
andra IT-stöd för automatisk inhämtning 
av hälsodata med mera)?

Det tycker vi är en bra idé.

Det behövs jämlik 
tillgång till läkemedel



42   pharma industry nr 3 –10

En sjukvård för 
patienterna
Moderaternas viktigaste ut-

gångspunkt är att vården 
ska vara anpassad efter pa-

tienterna och inte tvärtom. Det hand-
lar inte bara om en hög klinisk kvalitet, 
utan även om hur patienterna upplever 
vården. Samtidigt är det viktigt att inse 
att sjukvården påverkas av andra delar 
av politiken. Det kan röra investerings-
klimat, utbildningssatsningar och forsk-
ningspolitik bara för att nämna några.

Vi tror att sjukvården har stora för-
utsättningar att utvecklas. Redan i dag 
är life science en viktig exportnäring för 
Sverige. Det gäller i första hand läke-
medel och medicinteknik men det finns 
potential även på andra områden.

En av de viktigaste frågorna inom vår-
den i dag är vård på lika villkor. Det 
handlar om att skapa en jämlik sjuk-
vård oavsett om du är man eller kvinna, 
ung eller gammal eller var i landet du 

bor. I dag spelar det exempelvis stor roll 
i vilket landsting du bor om du ska få 
tillgång till de bästa och mest effektiva 
läkemedlen, hjälpmedlen eller behand-
lingsformerna, trots att läkemedel är den 
vanligaste behandlingen inom sjukvår-
den. Det är inte att leva upp till hälso- 
och sjukvårdslagens portalparagraf om 
vård på lika villkor. 

Mer rättvis sjukvård i Sverige
Rättvis vård förutsätter lika rätt till lä-
kemedelsbehandling. Det ska inte vara 
möjligt, som det är i dag, för landsting 
att fatta egna beslut om att inte tillhan-
dahålla läkemedel till subventionerat 
pris, som redan har godkänts och rekom-
menderats på nationell nivå. Rättvis till-
gång till läkemedelsbehandling i kombi-
nation med en patienträttighetslag, som 
möjliggör för patienterna att hävda sin 

rätt, är förslag som vi lagt för en mer 
rättvis sjukvård i Sverige.

En utmaning för sjukvården är att ta 
fram kvalitetsmått och möjligheter till 
jämförelser mellan olika vårdgivare. Vi 
har kommit en god bit på väg, men vi 
behöver utveckla både mätningar och 
jämförelser ytterligare för att gynna kva-
litetsutvecklingen inom sjukvården. En 
annan del av kvaliteten inom sjukvårds-
sektorn ligger inom forskningen. Där 
har vi redan satsat stora resurser, långt 
mer än tidigare regering. 

Samtidigt har incitamenten för uni-
versitet och högskolor förändrats så att 
kvalitet inom utbildning och forskning 
belönas. Vi tror att detta är rätt väg att 
gå för en nation som i hög utsträckning 
lever på sin spetskompetens och höga ut-
bildningsnivå i den internationella kon-
kurrensen. 

politik i industrin
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Filippa ReinFeldt
talesperson för 
Moderaterna 
i sjukvårdsfrågor
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Hur ska vi undvika 
att Sverige 
förlorar sin position 
som life science-nation?

Sverige måste fortsättningsvis satsa på högre utbildning och 
forskning. Regeringens forskningsproposition var exempelvis 
dubbelt så stor som den från 2004 och vi vill under nästa man-
datperiod fortsätta i samma tempo. Dessutom har regeringen 
stärkt kvaliteten i grundutbildningen, något vi även vill fort-
sätta med under nästa mandatperiod.

Vilka åtgärder anser Moderaterna 
behövs för att skapa en miljö i 
Sverige som stimulerar innovation 
och attraherar forskningsinvesteringar 
till nytta för patienter, samhälls-
ekonomi och arbetstillfällen?

Vi behöver en utbildningskedja av hög kvalitet genom hela 
livet, från förskola till forskning. Regeringens förändring av 
hur lärosäten får utdelning är positivt. Nu är det utifrån kva-
liteten på utbildningen och forskningen som lärosätena blir 
belönade. Dessutom har regeringen avpolitiserat lärosätenas 
styrelser och lagt fram en proposition om ökad autonomi för 
lärosätena. Friare lärosäten är en förutsättning för lyckad och 
kvalitativ forskning. När regeringens reformering av utbild-
ningskedjan är klar kommer det att stärka Sveriges konkur-
renskraft. 

Vad tycker Moderaterna behöver 
göras för att Sverige ska behålla sin 
läkemedelsindustri (strategiska sats-
ningar, skattenivåer etc.)?

Samtal mellan politiker och branschföreträdare är viktigt 
och något som görs hela tiden. Men viktigast är att Sverige 
har ett utvecklingskraftigt näringslivsklimat. Regeringen har 
sänkt bolagsskatten under mandatperioden till 26,3 procent. 
Detta innebär att möjligheten för stora multinationella företag 
att behålla eller etablera till exempel huvudkontor i Sverige 
ökar. Vårt land måste också generellt bli bättre på att kapi-
talisera på forskningsprodukter. Partnerskapet mellan akade-
mi, investerare och näringsliv måste integreras allt närmare. 
Vi måste stärka förutsättningarna för fler tillväxtföretag med 
svensk forskningsbas. 

 

Vad kommer Moderaterna att göra för 
att förbättra läkemedelsanvändningen i 
Sverige?

Läkemedel är den vanligaste behandlingen inom sjukvår-
den. I dag spelar det stor roll i vilket landsting man bor om 
man ska få tillgång till de bästa och mest effektiva läkemed-
len, hjälpmedlen eller behandlingsformerna. Det är inte att 
leva upp till hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf om 
vård på lika villkor. 

Rättvis vård förutsätter lika rätt till läkemedelsbehandling. 
Det ska inte vara möjligt för landsting, som det är i dag, att 
fatta egna beslut om att inte tillhandahålla de läkemedel till 

subventionerat pris, som redan har godkänts och rekommen-
derats på nationell nivå. 

Rättvis tillgång till läkemedelsbehandling i kombination 
med en patienträttighetslag, som möjliggör för patienterna att 
hävda sin rätt, är förslag som vi lagt för en mer rättvis sjuk-
vård i Sverige.

 
Hur ser Moderaterna på kopplingen 
mellan pengarna från 
forskningsproppen till universiteten 
och det forskningsbaserade näringslivet 
– vilken roll, om någon, anser ni 
att staten har för att forskningen 
snabbt ska komma patienterna till 
nytta (i form av nya behandlings-
metoder)? 

Statens uppgift är att se till att lärosätena har en akademisk 
frihet och att de tillförs resurser utifrån kvalitet. Resurser be-
hövs för att Sverige ska kunna stärka sin konkurrenskraft men 
framförallt för att vi ska hitta lösningen på morgondagens 
samhällsproblem. Svaret på klimatfrågan och lösningen på 
olika sjukdomar finns i forskningen.

Sverige har haft och har än i dag framgångsrika företag som 
investerar stora summor i forskning, vilket är mycket positivt. 
Under alltför lång tid har statens forskningsanslag varit för små. 
Det var därför regeringen 2008 lade fram en forskningspropo-
sition som var större än de tre tidigare var tillsammans.

 

Om och i så fall hur tycker 
Moderaterna att kvaliteten 
(i form av uppnådda behandlings-
resultat) i sjukvården ska förbättras? 
Vem har ansvaret?

En sjukvård av hög kvalitet kan endast uppnås om vård-
beslut fattas på bästa tillgängliga vetenskapliga underlag. Vi 
anser att man bör förstärka arbetet med evidensbaserad vård, 
vård som medvetet och systematiskt använder bästa tillgäng-
liga faktaunderlag. All hälso- och sjukvård skall vara evidens-
baserad. 

Det är också viktigt att alla invånare eller patienter har god 
tillgång till objektiv, lättillgänglig och faktabaserad informa-
tion. Öppna jämförelser leder till en förbättring av vården 
framför allt därför att vårdgivarna kan jämföra sina resultat 
och därmed lära av och sporra varandra. Men öppna jämförelser 
är också viktiga för att patienterna ska få kunskap om vårdens 
kvalitet så att de kan välja till eller välja bort vårdgivare. Det 
skulle åstadkomma en bättre vård över hela landet. 

Ansvaret för en förbättrad kvalitet är delat. Riksdag och 
regering svarar för att det nationella regelverket möjliggör och 
premierar kvalitetsutveckling, medan landstingen måste sköta 
arbetet med att den lokala utformningen av ersättningssystem 
och resursfördelning leder till kvalitetsutveckling. Ytterst är 
det dock endast sjukvårdens medarbetare som i det dagliga 
arbetet kommer i kontakt med patienterna som kan förbättra 
kvaliteten i vården. Därför har naturligtvis även personalen 
ett ansvar för kvalitetsutvecklingen. 
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Vilken roll tycker Moderaterna att vår-
dens ersättningssystem spelar för att 
förbättra vårdkvaliteten?

Det finns självklart olika sätt att utforma ersättningssystem, 
men vi tycker att en gemensam nämnare ska vara ökat infly-
tande och valmöjlighet för patienterna. När vårdgivare arbetar 
på lika villkor skapas incitament för att bli mer lyhörda för 
patienternas behov och erbjuda patienterna en bättre service, 
ökad tillgänglighet och högre kvalitet. Att patienten väljer 
en vårdenhet eller en läkare kan medföra en god kontinuitet i 
patientens kontakt med vården. 

Ett fritt vårdval har förutsättningar att kunna förbättra den 
medicinska kvaliteten på vården. Därför är de nya reglerna om 
rätt till vårdval i hela landet väldigt bra. 

 

Hur ser Moderaterna på landstingens 
ekonomiska situation och på den 
framtida finansieringen av hälso- 
och sjukvården?

– Mycket kan göras för att förbättra landstingens ekono-
miska styrning och organisation. I många fall finns stor inef-
fektivitet och byråkrati där gamla mönster följs trots att det 
finns nyare och bättre sätt att hantera verksamheten. Det är 
viktigt att landstingen blir bättre på att släppa in fler utförare, 
tänka nytt inom organisationen och utvärdera den verksamhet 
som bedrivs. Med ett effektivare nyttjande av de gemensamma 
resurserna klarar vi också av att behålla en gemensamt finan-
sierad sjukvård, vilket vi tycker är viktigt. 

 

Vad tänker Moderaterna göra för 
att komma tillrätta med den ojämlika 
tillgången till behandlingar som i dag 
finns mellan de olika landstingen?

De nationella riktlinjerna, som i dag är rekommendationer, 
behöver få en mer bindande karaktär. På så vis skulle dessa 
riktlinjer kunna blir kraftfulla verktyg för att åstadkomma en 
mer kvalitativ men också rättvis och jämlik hälso- och sjuk-
vård i hela Sverige. 

Hand i hand med detta arbete går utvecklingen av en pa-
tienträttighetslag, där det också blir starkare möjlighet för 
patienten att hävda sin rätt.

 

Vilka åtgärder tänker Moderaterna 
vidta för att kraftigt öka antalet 
patienter som deltar i kliniska 
prövningar i Sverige?

Kliniska prövningar är helt beroende av att patienter stäl-
ler upp och deltar i undersökningarna. Deltagandet kräver att 
patienten har ett högt förtroende för hälso- och sjukvården i 
stort, men också ett högt förtroende för att den personliga inte-
griteten skyddas och respekteras. Satsningar på patientsäkerhet 
och kvalitet i sjukvården tillsammans med ett starkt skydd för 
patienternas personliga integritet är därför en nödvändig förut-
sättning för att få fler att vilja delta i sådan verksamhet. 

 

Hur ser ert parti på behovet och 
möjligheterna att skapa förutsättningar 
för snabb introduktion och 
kontinuerlig utvärdering av 
behandlingsmetoder, som skulle ge 
Sverige en unik forskningsbas 
(det vill säga Delegationen för 
klinisk forsknings förslag om 
”en infrastruktur för värdeskapande 
vård” – kvalitetsregister, biobanker, 
vårddataregister och andra IT-stöd 
för automatisk inhämtning av 
hälsodata med mera)?

En stark klinisk forskning är förutsättningen för en evidens-
baserad och kunskapsstyrd hälso- och sjukvård präglad av hög 
kvalitet. Klinisk forskning förutsätter en tillgång till bland an-
nat högteknologisk utrustning, kompatibla IT-system, bioban-
ker och olika register. Infrastrukturen är både den miljö som 
forskaren arbetar i och de verktyg som forskningen är beroende 
av. Den är därför avgörande för vilka resultat som presteras. 
Utredningen (SOU 2008:7) framhöll att det är angeläget att 
organisera och fokusera de svenska resurserna. Utredningens 
förslag bereds för närvarande i regeringskansliet. 

En annan aspekt av detta är den pågående utredningen 
(S2008:08) som ska göra en översyn av lagen (2002:297) om 
biobanker i hälso- och sjukvården m.m. En av utgångspunk-
terna för översynen ska vara att sådan information och kunskap 
som går att få från humanbiologiskt material, så kallade väv-
nadsprover, som förvaras i biobanker även ska vara tillgänglig 
för forskning. 

Vävnadsproverna ska dock endast få användas på ett sätt 
som respekterar den enskildes integritet och självbestämmande 
och som kan ge den enskilde och dennes genetiska släktingar 
ett tillräckligt skydd. En annan utgångspunkt ska vara att 
alla som lämnar vävnadsprov ska omfattas av lagen oavsett av 
vilken anledning provet tas och var det tas. Således innebär 
detta en utvidgning av integritetsskyddet samtidigt som möj-
ligheten att bedriva forskning underlättas.

politik i industrin
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Sverige måste stå i 
frontlinjen vid utveck-
ling av nya läkemedel

Folkpartiet har under våren presente-
rat ett program för att åter föra Sverige 
överst på prispallen när det gäller forsk-
ningsklimat. Vi vill införa avdragsrätt 
för donationer till forskning, skatterabat-
ter för forskningsintensiva mindre före-
tag, särskilda skatterabatter för exper-
ter och vetenskapsmän som flyttar från 
andra länder för att verka i Sverige några 
år och nya riskkapitalavdrag. Vi ser ned-
läggningen av AstraZenecas forskning i 
Lund som en larmklocka. 

Sverige har befunnit sig i frontlinjen 
när det gällt utveckling av nya läkeme-
del och att genomföra kliniska pröv-
ningar. Sverige har varit ett Mecka för 
kliniska prövningar men i dagsläget är 
antalet patienter som deltar i kliniska 

prövningar otillräckligt. Det måste vi 
ändra på. Läkarna måste få bättre för-
utsättningar för att medverka. Men det 
behövs mer. 

Samarbete med brukarna
Jag tror att läkemedelsindustrin i denna 
fråga måste söka samarbete med patient-, 
handikapp- och pensionärsorganisatio-
nerna. Brukarna och deras organisatio-
ner besitter en ovärderlig kunskap kring 
erfarenheten av att leva med en sjukdom 
eller funktionsnedsättning samt en bred 
kunskap om läkemedels egenskaper vid 
klinisk användning. 

Det är en kunskap som läkemedelsin-
dustrin är i behov av för produktutveck-
ling för att bättre tillgodose patienters 

behov och önskemål. Organisationerna 
kan vara pådrivande för att få till stånd 
prövningar inom sina respektive områ-
den och öka möjligheterna till tillgång 
på patienter. 

Sedan ska vi naturligtvis inte blun-
da för de rollkonflikter som samarbete 
mellan industrin och brukarorganisatio-
nerna kan leda till. Jag tror dock att de 
går att undvika med de regler för sam-
arbete mellan industrin och brukaror-
ganisationerna som LIF låtit utforma. 
Det är självklart att samarbetet ska be-
drivas på så sätt att parternas oberoende 
ställning i förhållande till varandra inte 
kan ifrågasättas från juridisk eller etisk 
synpunkt.

BarBro Westerholm
riksdagsledamot (FP), talesperson i 
socialpolitiska frågor

Hur ska vi undvika att 
Sverige förlorar sin position 
som life science-nation?

1. Fortsatt stora offentliga forskningssatsningar.
2. Förbättrad infrastruktur i vården (elektroniska journaler, 

kvalitetsregister med mera).
3. Generellt bra förutsättningar för innovationer och kun-

skapsbaserade företag (se nästa fråga).

Vilka åtgärder anser Folkpartiet 
behövs för att skapa en miljö i 
Sverige som stimulerar innovation 
och attraherar forskningsinvesteringar 
till nytta för patienter, samhälls-
ekonomi och arbetstillfällen?

Bland annat avdragsgilla donationer till forskning, skattera-
batt för FoU, skattereduktion för satsningar i onoterade bolag 
och förenklad utformning av expertskatten.

Vad tycker Folkpartiet behöver 
göras för att Sverige ska behålla 
sin läkemedelsindustri (strategiska 
satsningar, skattenivåer etc.)?

Vi behöver ett sammanhållet arbete mellan social-, utbild-
nings- och näringsdepartementet för att se till att forsknings-
satsningar, satsningar på IT i vården och näringspolitiken i 
övrigt drar åt samma håll.

Vad kommer Folkpartiet att 
göra för att förbättra läkemedels-
användningen i Sverige?
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Ett generellt arbete både i stat och landsting för att vården 
i högre utsträckning ska utgå ifrån Socialstyrelsens senaste 
rekommendationer. Se till att de mest sjuka äldre i större ut-
sträckning får läkemedelsgenomgångar.

Hur ser Folkpartiet på kopplingen 
mellan pengarna från forsknings-
proppen till universiteten och det 
forskningsbaserade näringslivet  
- vilken roll, om någon, anser ni att 
staten har för att forskningen 
snabbt ska komma patienterna till nytta 
(i form av nya behandlingsmetoder) ? 

Folkpartiet tror på att fri grundforskning och mer tillämpad 
forskning måste gå hand i hand. Att statens stora investeringar 
i forskning går till för allmänheten angelägna problem, exem-
pelvis läkemedelsforskning, är viktigt för satsningarnas legiti-
mitet. Vattentäta skott mellan akademien och näringslivet är 
varken bra för forskningen eller företagens utveckling. 

Till förfogande för svensk medicinsk forskning inom offent-
lig verksamhet stod under 2008 över cirka 6 miljarder kronor. 
Av dessa gick 4,5 miljarder kronor  till den svenska kliniska 
forskningen. I forskningspropositionens strategiska satsningar 
avsattes över en halv miljard för forskning inom medicin.

Vinnova och Vetenskapsrådet fick i december ett uppdrag 
att verka för ökad samverkan inom den kliniska forskningen. 
Inom ramen för uppdraget ska forskningsfinansiärerna gemen-
samt genomföra aktiviteter med syfte att öka samverkan inom 
den kliniska forskningen. Arbetet ska genomsyras av ett ömse-
sidigt utbyte mellan aktörer från näringslivet, akademien och 
hälso- och sjukvården. Det är i linje med den syn som Folkpar-
tiet har på interaktionen mellan forskning och näringsliv. 

Om och i så fall hur tycker Folkpartiet 
att kvaliteten (i form av uppnådda 
behandlingsresultat) i sjukvården ska 
förbättras? Vem har ansvaret?

Landstingen har ansvaret för vården i Sverige, och därmed 
för kvaliteten. Deras ständiga arbete för att förbättra vården 
ska drivas på genom Socialstyrelsens arbete med riktlinjer och 
tillsyn. Genom bättre IT-lösningar ska kvalitetsregistren ut-
vecklas och inrapporteringen förbättras. Öppna jämförelser 
ska fortsätta utvecklas. 

Vilken roll tycker Folkpartiet att 
vårdens ersättningssystem spelar för 
att förbättra vårdkvaliteten?

Ersättningssystemen spelar stor roll som styrmedel. Staten 
ska bidra med medel för utveckling av ersättningssystem som 
premierar kvalitets- och säkerhetsarbete.

 

Hur ser Folkpartiet på landstingens 
ekonomiska situation och på den 
framtida finansieringen av hälso- 
och sjukvården?

Vi står för en skattefinansierad vård som ges efter behov. 
Hittills har landstingen klarat att ge god vård åt en åldrande 
befolkning utan kraftiga skattehöjningar, genom bättre och 
billigare behandlingar som gjort befolkningen friskare.

Vad tänker Folkpartiet göra för att 
komma tillrätta med den ojämlika 
tillgången till behandlingar som i dag 
finns mellan de olika landstingen?

Arbeta inom Sveriges kommuner och landsting för över-
enskommelser mellan landstingen om att minska skillnader 
när det gäller avgifter och behandlingar, bland annat se till 
att nya behandlingar med bevisad nytta introduceras snabbt 
och lika över landet.

Vilka åtgärder tänker Folkpartiet vidta 
för att kraftigt öka antalet patienter som 
deltar i kliniska prövningar i Sverige?

Se första och andra frågan.

Hur ser Folkpartiet på behovet och 
möjligheterna att skapa förutsättningar 
för snabb introduktion och kontinuer-
lig utvärdering av behandlingsmetoder, 
som skulle ge Sverige en unik forsk-
ningsbas (det vill säga Delegationen för 
klinisk forsknings förslag om ”en in-
frastruktur för värdeskapande vård” – 
kvalitetsregister, biobanker, vårddatare-
gister och andra IT-stöd för automatisk 
inhämtning av hälsodata med mera)?

Överenskommelser i Sveriges kommuner och landsting om 
snabb introduktion av nya behandlingar och statliga satsningar 
på bättre IT-system med högre rapporteringsgrad till ständigt 
förbättrade kvalitetsregister. (Se tidigare frågor.)
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Det behövs en 
läkemedelsstrategi

Läkemedel är en viktig del av svensk 
hälso- och sjukvård. När rätt läkemedel 
sätts in till rätt patient i rätt tid så kan 
sjukdom botas och patientens symptom 
lindras. Det är till nytta för patienten 
som kan slippa sjukdom och lidande, 
men också för samhället i stort då det 
minskar belastningen på, och kostna-
derna för, övriga delar inom hälso- och 
sjukvården samtidigt som det skapar 
möjligheter för patienten att återgå till 
ett aktivt liv.

Tyvärr vet vi att rätt patient inte all-
tid får rätt läkemedel i rätt tid. Vissa 
patienter skadas av att de får för mycket 

läkemedel, andra lider av undermedici-
nering. Utvecklingen av resistenta bak-
terier är också ett allvarligt hot som är 
kopplat till felaktig läkemedelsanvänd-
ning. 

Trots att många sjukdomar i dag kan 
behandlas med läkemedel saknas det 
fortfarande bra behandlingar för flera 
sjukdomar. Det finns också stor poten-
tial att förbättra vården för patienter 
med sjukdomar som redan i dag är be-
handlingsbara genom ytterligare läke-
medelsutveckling. Därför är det av stor 
betydelse att skapa goda förutsättningar 
för medicinsk forskning.

Inom läkemedelsområdet har vi iden-
tifierat ett antal utmaningar som kräver 
ett strategiskt helhetsgrepp. Områden 
som vi anser särskilt bör vara i fokus är 
en patientsäker läkemedelsanvändning, 
stopp för utvecklingen av antibiotika-
resistens, minskade ojämlikheter i läke-
medelsanvändningen, hållbar utveckling 
och en samhällsekonomiskt effektiv pris-
sättnings- och prioriteringsmodell. Det-
ta förutsätter forskning med hög kvali-
tet och att forskningsresultaten når ut i 
hälso- och sjukvården. 

Göran HäGGlund
socialminister och partiledare 
för Kristdemokraterna
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Hur ska vi undvika att Sverige 
förlorar sin position som 
life science -nation?

Långsiktigt är det oerhört viktigt att höja kvaliteten och re-
sultaten i skolan, från grundskolan och uppåt. Särskilt viktigt 
är att stimulera intresset för matematik, naturvetenskap och 
naturvetenskaplig och medicinsk forskning hos eleverna. 

Det är vidare viktigt att stimulera preklinisk forskning. 
Det är avgörande att ha forskning av världsklass för att locka 
till ökade forskningsinvesteringar i Sverige. Även de svenska 
kvalitetsregistren är viktiga. Därför har socialdepartementet 
tillsatt en utredning för att komma med förslag på hur kva-
litetsregistren kan utvecklas och förbättras. Det finns en stor 
potential att använda den information som finns i kvalitets-
registren vid kliniska prövningar. 

I det arbete som Olle Stendahl och Nina Rehnqvist utfört 
inom ramen för sina uppdrag finns många förslag som är in-
tressanta och värda att arbeta vidare med.

Vilka åtgärder anser Kristdemo-
kraterna behövs för att skapa en 
miljö i Sverige som stimulerar 
innovation och attraherar forskningsin-
vesteringar till nytta för patienter, 
samhällsekonomi och arbetstillfällen?

En stärkt tillgång till riskkapital är viktigt för att fler spän-
nande bolag ska starta och utvecklas. Staten har en roll att 
spela som komplement till marknaden och bör styra om sina 
finansieringsinsatser så att de i form av ”venture-capital” bättre 
träffar företag i expansionsfasen. En statlig riskkapitalfond i 
samarbete med privata aktörer, en så kallad fond-i-fond, bör 
inrättas för att stärka svenska tillväxtbolag, inte minst inom 
life science. Särskilt för mindre företag ser vi också att en 
sänkning av arbetsgivaravgifterna skulle ha stor betydelse för 
möjligheterna att expandera verksamheten.

Regeringen har också vidtagit ett antal viktiga åtgärder för 
att höja kvaliteten i forskningen. I forskningspropositionen 
ökades de statliga anslagen till forskning med ungefär fem 
miljarder kronor. Det är den i särklass största forskningssats-
ningen någonsin. En viss andel av forskningsresurserna fördelas 
nu efter forskningens kvalitet  och en viss del fördelas till sär-
skilt viktiga strategiska områden där Sverige har världsledande 
forskning. Mer än en halv miljard av de strategiska medlen 
fördelas direkt till den medicinska forskningen. Allt detta är 
viktiga åtgärder för att attrahera forskningsinvesteringar även 
från privata aktörer i Sverige.

Vad tycker Kristdemokraterna 
behöver göras för att Sverige ska 
behålla sin läkemedelsindustri 
(strategiska satsningar, skattenivåer 
etc.)?

Utöver satsningar på utbildning och forskning är interna-
tionellt konkurrenskraftiga skatter en förutsättning för att 
Sverige ska locka till sig investeringar och utveckla befint-
liga verksamheter, inte minst sett till  arbetskraftens ökade 

rörlighet. Kristdemokraternas ambition är att minska ande-
len som betalar statlig inkomstskatt och att ingen ska betala 
mer än 50 procent i marginalskatt. Sverige behöver också ha 
en hög beredskap för fortsatta sänkningar av bolagsskatten. 
En nyckelfråga är att förhindra en återinförd förmögenhets-
skatt, vilket den rödgröna oppositionen föreslagit. Det skulle 
vara mycket negativt för kapitalförsörjningen i många företag 
inom life science.

Kristdemokraterna vill även införa en avdragsrätt för gåvor 
till ideella organisationer. En sådan avdragsrätt skulle med stor 
sannolikhet öka bidragen till forskningsorganisationer som till 
exempel Cancerfonden vilket har stor betydelse för forskningen 
på dessa områden.

Vad kommer Kristdemokraterna 
att göra för att förbättra läkemedels-
användningen i Sverige?

Det behövs ett strategiskt helhetsgrepp kring läkemedels-
frågorna. Hela kedjan från diagnos, förskrivning, expediering, 
intag till uppföljning måste fungera bra för att vi ska få en 
patientsäker läkemedelsanvändning. Det finns en rad olika 
åtgärder man kan vidta för att öka säkerheten i varje del av 
kedjan. IT-baserade beslutsstöd vid förskrivning och expedie-
ring samt förbättrad uppföljning av läkemedlens effekter i den 
kliniska vardagen är exempel på sådana åtgärder. En av de en-
skilt viktigaste delarna handlar om att öka följsamheten till 
förskrivningen. 

 

Hur ser Kristdemokraterna på 
kopplingen mellan pengarna från 
forskningsproppen till universiteten 
och det forskningsbaserade närings-
livet – vilken roll, om någon, anser 
du att staten har för att forskningen 
snabbt ska komma patienterna till 
nytta (i form av nya behandlingsmeto-
der)? 

Alla högskolor har i uppgift att sprida kunskap om den 
forskning som bedrivs inom lärosätet. Denna, den så kallade 
tredje uppgiften handlar om samverkan och information till 
allmänheten men också till andra aktörer i samhället inklu-
sive näringslivet. Det finns i dag brister i kommersialisering 
av forskningsresultaten. Det är ett område där utvecklingen 
behöver stimuleras. 

Regeringen har därför ökat satsningarna på industriforsk-
ningsinstituten och skapat innovationskontor vid ett antal lä-
rosäten. Staten har ett huvudansvar för den nyfikenhetsstyrda 
grundforskningen men det hindrar inte att staten också be-
höver stödja den verksamhetsnära tillämpade forskningen. Ett 
sådant stöd är viktigt för att utveckla länken mellan medicinsk 
grundforskning och den faktiska vården.

Vi vill även öka de statliga anslagen till så kallade företags-
inkubatorer, som kan hjälpa nystartade forsknings- och inno-
vationsbaserade företag att kommersialisera sina idéer, genom 
till exempel såddfinansiering och affärsutveckling
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Om och i så fall hur tycker Krist-
demokraterna att kvaliteten 
(i form av uppnådda behandlingsre-
sultat) i sjukvården ska förbättras? 
Vem har ansvaret?

Enligt den nyligen publicerade Vårdbarometern uppvisar 
svensk hälso- och sjukvård goda resultat. Medborgarnas för-
troende för vården ökar. En allt större andel anser sig få den 
vård de har behov av (knappt 80 procent), allt fler är nöjda 
med tillgängligheten, allt fler ger det senaste besöket i vården 
högt betyg. Att det går bra bekräftas också i en helt nyligen 
publicerad internationell jämförelse beställd av Reuters och 
gjord av Ipsos. Befolkningen i Sverige har större förtroende 
för vården än befolkningen i de 22 andra länder som ingår i 
jämförelsen.

Trots att resultaten alltså överlag är väldigt bra för svensk 
vård finns det fortfarande oacceptabla skillnader i vården. Där-
för kommer vi till exempel att intensifiera satsningen på de 
öppna jämförelserna så att skillnader kan lyftas fram i ljuset 
och alla patienter kan känna sig trygga i att de får en bra och 
säker vård, när de behöver det.

Förutom satsningar på jämförelser är vi övertygade om att 
en mångfald av aktörer gör att vi får mer och bättre vård för 
pengarna. Det är innehållet och kvaliteten, inte ägandefor-
merna, som är det viktigaste. Det är därför nödvändigt att 
landstingen är kompetenta beställare av vård och att Social-
styrelsen har en vass tillsyn över vårdens resultat. 

Vilken roll tycker Kristdemokraterna 
att vårdens ersättningssystem spelar 
för att förbättra vårdkvaliteten?

Ersättningssystemens betydelse är mycket stor. Därför har 
regeringen initierat flera projekt på området. 

Hur ser Kristdemokraterna på 
landstingens ekonomiska situation och 
på den framtida finansieringen 
av hälso- och sjukvården?

Landstingen har ett huvudansvar för hälso- och sjukvården 
och för sin egen ekonomi. Alliansregeringen har tillfört extra 
resurser vid varje budget under den här mandatperioden. På 
kort sikt finns ingen anledning till stor oro för landstingens 
ekonomiska situation men vi vill medverka till en grundlig 
analys av hur vi ska klara den långsiktiga finansieringen av 
vården och omsorgen.

Vad tänker Kristdemokraterna 
göra för att komma tillrätta med 
den ojämlika tillgången till 
behandlingar som i dag finns mellan 
de olika landstingen?

Den viktigaste åtgärden på kort sikt är att satsa på att mäta 
och visa vårdens resultat och det görs genom satsningen på de 
öppna jämförelserna. På så vis kan skillnader mellan sjukhus 
och landsting visas upp och åtgärdas så att varje patient i Sve-

rige kan känna sig trygg i att få en bra vård – oavsett var man 
bor eller vem man är. 

Socialstyrelsens nationella riktlinjer utgör ett bra stöd för 
landsting och vårdgivare för att garantera vård på lika villkor. 
Det är viktigt att dessa riktlinjer får större genomslag i hälso- 
och sjukvården. 

Vilka åtgärder tänker Krist-
demokraterna vidta för att kraftigt 
öka antalet patienter som deltar i 
kliniska prövningar i Sverige?

Deltagande i kliniska prövningar måste alltid ske frivilligt 
där den enskilde patienten är väl informerad om såväl fördelar 
som risker med att delta. Vad hälso- och sjukvården samt den 
forskande läkemedelsindustrin kan göra är att erbjuda bra in-
formation om nyttan av deltagande i kliniska prövningar. 

Hur ser Kristdemokraterna på 
behovet och möjligheterna att 
skapa förutsättningar för snabb 
introduktion och kontinuerlig 
utvärdering av behandlingsmetoder, 
som skulle ge Sverige en unik forsk-
ningsbas (det vill säga Delegationen 
för klinisk forsknings förslag om 
”en infrastruktur för värdeskapande 
vård” – kvalitetsregister, biobanker, 
vårddataregister  och andra IT-stöd 
för automatisk inhämtning av hälsodata 
med mera)?

Vi är övertygade om att Sverige har enormt goda möjlighe-
ter till detta. En viktig satsning som vi redan påbörjat är den 
på kvalitetsregistren. I årets Dagmaröverenskommelse med 
landstingen satsade staten 60 miljoner på att ytterligare för-
bättra de nationella kvalitetsregistren.
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Hur ska vi undvika att Sverige 
förlorar sin position som life 
science-nation? 

Vi vill se en bättre samordning mellan politik, offentligt 
finansierad forskning, sjukvård och näringsliv. Den aktiva nä-
ringspolitiken har legat i träda under fyra år av borgerligt 
regeringsinnehav. Bland annat har det särskilda branschpro-
grammet för företag inom läkemedels-, bioteknik- och medi-
cinteknikbranschen avvecklats. 

Inom ramen för vår skuggbudgetsatsning ”Konkurrenskraft 
Sverige” vill vi åter etablera tydliga och långsiktiga partnerskap 
mellan politik, forskning och näringsliv. Ett viktigt område 
att satsa på är kvalitetsregistren och systematisk uppföljning 
av olika medicinska behandlingars resultat. 

Vilka åtgärder anser Socialdemo-
kraterna behövs för att skapa en 
miljö i Sverige som stimulerar 
innovation och attraherar forsknings-
investeringar till nytta för patienter, 
samhällsekonomi och arbetstillfällen? 

Vi måste investera offensivt i högre utbildning och offent-
ligt finansierad forskning.  Därutöver krävs en strategisk över-
enskommelse mellan staten, sjukvårdshuvudmännen och indu-
strin för att säkerställa spelregler och villkor för den kliniska 
forskningen och de kliniska prövningarna.  

Vi ser också att venture capital-marknaden i Sverige funge-
rar relativt dåligt. Därför vill vi ge marknaden ordentlig injek-
tion i form en statlig riskkapitalfond på fem miljarder kronor. 

Det b ehövs e n n y f orsknings-               
och innovationsberedning

Socialdemokraterna föreslår en ny forsk-
nings- och innovationsberedning med 
representanter från staten, landstingen 
och life science-industrin – som utveck-
lar produkter och tjänster. 

Beredningen bör behandla de utred-
ningsförslag som finns om bland annat: 

•  Gemensamt arbete med kvalitetsregis-
ter, biobanker och vårddataregister. 

• Nationell samordning av kliniska 
forskningscenter.  

• Entydiga priser och andra villkor för 
kliniska prövningar. 

•  De sjukvårdsanställdas villkor vid till-
fällig övergång till industrin. 

• Upphandling av ny strategisk teknik.

Staten har ansvaret för att stärka den 
svenska forskningsbasen: 

•  Målet att investera en procent av BNP 
årligen i forskning ska uppfyllas. 

•  Miljöer för spetsforskning och inno-
vation ska utvecklas. 

•  Strategiska tvärdisciplinära satsningar 
– bland annat så kallade Centers of 
Excellence – ska utvecklas. 

politik i industrin

Ylva Johansson (s)
vice ordf socialutskottet
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Vi vill även införa ett särskilt riskkapitalavdrag för dem som 
investerar i mindre bolag. 

Vad tycker Socialdemokraterna 
behöver göras för att Sverige ska 
behålla sin läkemedelsindustri 
(strategiska satsningar, skattenivåer 
etc.)? 

För att Sverige ska kunna fortsätta vara ett attraktivt land 
för forskning och kliniska prövningar krävs ett samlat grepp 
med långsiktig stadga. Statens roll och ansvar bör tydliggöras. 
Sjukvårdshuvudmännens ansvar och möjligheter bör utvecklas 
och industrins medverkan uppmuntras. 

Särskild uppmärksamhet bör riktas mot utvecklingen av 
ledarskapet inom vården och möjligheten för vårdens medar-
betare att i praktiken arbeta med forskning och utbildning. 
I den dagliga verksamheten upplever många anställda inom 
vården att det finns en motsättning mellan utrymme för till 
exempel interventionsforskning och de produktionskrav som 
ställs på verksamheten. 

Vi vill se en nationell överenskommelse för den kliniska 
forskningen. Det kräver att staten tar initiativ till överlägg-
ningar om en bred överenskommelse mellan de berörda par-
terna (staten, landstingen och industrin) om forskningens roll, 
villkoren inom vården och vilket åtagande och ansvar som 
varje part ska ha. Överenskommelsen bör medverka till att 
det upprättas en struktur som möjliggör forskning som en 
del i vårdens vardag. 

Målet för statens del bör vara att överenskommelsen ska 
vara långsiktig och ha bred politisk förankring. Ett sådant 
långsiktigt samarbete med blocköverskridande politiskt stöd 
gör att både akademien, industrin och sjukvården tjänar på 
detta. En förstärkt tillgång på riskkapital liksom fortsatta of-
fensiva investeringar i forskning och utbildning är andra kri-
tiska framgångsfaktorer. 

Vad kommer Socialdemokraterna 
att göra för att förbättra läkemedels-
användningen i Sverige? 

Vi vill verka för effektiva journalsystem med målet ”en pa-
tient, en journal”. Det är oacceptabelt att sjukvården i dagens 
moderna IT-samhälle inte har de redskap som behövs för att 
på ett enkelt sätt dela information om patienten mellan olika 
vårdgivare. Det är lika orimligt att sjukvården inte har lagliga 
möjligheter att följa upp sin verksamhet ordentligt. 

För att ytterligare förbättra en säker läkemedelsanvändning 
vill vi införa ett interaktionsregister som varnar för hur läke-
medel kan samverka med varandra. Detta register ska i första 
hand byggas in i de elektroniska läkemedelssystem som lä-
karna använder vid förskrivningstillfället. Det är bra om in-
teraktioner också kan kontrolleras på apotek när medicinerna 
hämtas ut men viktigast är att farliga interaktioner kan und-
vikas redan vid förskrivningstillfället. 

Vi vill också att recept- och läkemedelsregistren görs till-
gängliga inom hälso- och sjukvården så att en förskrivande 
läkare har full kunskap om vilka övriga läkemedel en pa-
tient använder vid förskrivningstillfället. Vidare bör personal 
i vård och omsorg erbjudas utbildning i effektiv och säker lä-

kemedelshantering. Vi vill utveckla kvalitetsregister och annan 
uppföljning för att få en bra systematisk utvärdering av vilka 
resultat olika behandlingsmetoder ger. 

Hur ser Socialdemokraterna på 
kopplingen mellan pengarna från 
forskningsproppen till universiteten 
och det forskningsbaserade närings-
livet – vilken roll, om någon, anser 
du att staten har för att forskningen 
snabbt ska komma patienter till nytta 
(i form av nya behandlingsmetoder)? 

Det är utomordentligt viktigt att det utvecklings- och ef-
fektiviseringsarbete som görs inom svensk sjukvård inte inne-
bär att man slänger ut barnet med badvattnet. Att  läkeme-
delsindustrin haft mycket god tillgång till svensk sjukvård för 
kliniska prövningar har inneburit en tydlig konkurrensfördel. 
Dessutom har detta täta samarbete mellan läkemedelsindustrin 
och sjukvården på ett påtagligt sett bidragit till att tidigt kun-
na introducera nya behandlingsformer. Staten bör ta initiativ 
till en bred överenskommelse med sjukvårdshuvudmännen 
och industrin (se ovan). 

För att snabbare införa nya evidensbaserade metoder och ut-
mönstra dem som inte håller måttet vill vi införa en nationell 
kvalitetscertifiering för all offentligt finansierad vård. 

Om och i så fall hur tycker Social-
demokraterna att kvaliteten 
(i form av uppnådda behandlings-
resultat) i sjukvården ska förbättras? 
Vem har ansvaret? 

För att säkerställa kvaliteten föreslår vi att en nationell kva-
litetscertifiering införs i sjukvården. Den ska gälla alla of-
fentligt finansierade vårdgivare, offentliga såväl som privata, 
och kunna omprövas när vårdgivare har brister i vården. För 
att få certifiering ska vårdgivare visa att vården har hög kva-
litet, god säkerhet och tillgänglighet. Certifieringen innebär 
att alla vårdgivare måste följa nationella riktlinjer och vård-
garantin samt delta i kvalitetsregister och öppna jämförelser. 
Sjukvårdshuvudmännen är ansvarig för sin verksamhet men 
staten har också ett övergripande ansvar för att all skattefinan-
sierad sjukvård håller hög kvalitet. 

Vilken roll tycker Socialdemokraterna 
att vårdens ersättningssystem spelar 
för att förbättra vårdkvaliteten? 

De spelar en stor roll. Hälso- och sjukvården är ingen vara 
vilken som helst och inte heller en marknad. Ersättningssyste-
men måste premiera vårdkvalitet, utveckling och effektivitet 
samtidigt som det uppfyller kravet på vård efter behov. I vissa 
landsting pågår omfattande privatiseringar och en utveckling 
med många olika vårdgivare som kan påverka förutsättning-
arna för klinisk forskning negativt. Ersättningssystemen byg-
ger i allmänhet på kvantitet. 

politik i industrin
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Privata vårdföretag liksom landstingsdrivna enheter som 
verkar i dessa system är inriktade på att leverera vårdtjänster 
i en daglig verksamhet till lågt styckepris. Det gör att möj-
ligheterna att delta i eller satsa på forskning och utbildning 
prioriteras ned. 

Särskilt stora blir problemen i den högspecialiserade sjuk-
vården. Det skulle vara helt förödande för den högspecialise-
rade sjukvårdens infrastruktur om de moderata idéerna om 
att förvandla våra universitetssjukhus till ”vårdgallerior” med 
en rad olika privata utförare förverkligas. Universitetssjukhu-
sens roll som en samlad utvecklingsmiljö för avancerad vård, 
forskning och utbildning skulle då gå förlorad. 

Det är självklart bra och viktigt att jämföra kostnader och 
effektivitet inom vården. Men det bör göras på ett sätt som tar 
hänsyn till att utbildning och forskning måste vara en viktig 
och levande del av sjukvården för att vi långsiktigt ska kunna 
erbjuda en högkvalitativ och effektiv sjukvård. 

Vi föreslår att staten medverkar till att det utvecklas me-
toder för att mäta kostnader och produktion i sjukvården som 
inte systematiskt missgynnar enheter som arbetar med forsk-
ning och vidareutveckling utan i stället värderar denna viktiga 
del av vården. Förenklade styckeprismodeller riskerar att leda 
till en utarmning av sjukvårdens komplexa verksamhet. 

Universitetssjukhusen och akutsjukhusen har en central 
roll i landstingens ansvar för medborgarnas vård och de olika 
vårdkedjornas funktioner. Vi anser att akutsjukhus och uni-
versitetssjukhus har en avgörande betydelse kopplat till lands-
tingens lagstadgade ansvar för sjukvården. Dessa bör därför 
inte läggas ut på entreprenad eller privatiseras. Vi föreslår att 
villkoren för att lägga ut sjukhus på entreprenad ska regle-
ras i lag. 

Hur ser Socialdemokraterna på 
landstingens ekonomiska situation 
och på den framtida finansieringen 
av hälso- och sjukvården? 

Vi vill tillföra mer pengar till landstingen och förslag om 
resursförstärkningar finns i den gemensamma ekonomiska vår-
motion som Socialdemokraterna lagt tillsammans med Vän-
sterpartiet och Miljöpartiet. 

Utmaningarna på sikt är stora och vägvalet viktigt. Vi vill 
ha ett sammanhållet sjukvårdssystem som finansieras via skat-
ten och är till för alla på lika villkor även i fortsättningen. Vi 
säger nej till ett system där samhället bara står för grundläg-
gande vård och där man tvingas teckna försäkringar för att få 
den bästa vården. 

Framtidens ekonomiska utmaningar kommer att kräva tyd-
liga prioriteringar. Ska vi klara framtidens sjukvård behövs 
mer resurser. Avgörande är att fler kommer i arbete, att antalet 
arbetade timmar i ekonomin ökar och att sjukvården får ta en 
större andel av våra gemensamma resurser i anspråk. Därför 
är jobbpolitiken central. 

Vad tänker Socialdemokraterna göra 
för att komma tillrätta med den ojäm-
lika tillgången till behandlingar som i 
dag finns mellan de olika landstingen? 

Vi vill genom nationell kvalitetscertifiering säkerställa att 
alla vårdgivare måste följa nationella riktlinjer och vårdgaran-
tin samt delta i kvalitetsregister och öppna jämförelser. 

Det är bästa sättet att uppnå likvärdig vård. Dagens skill-
nader på grund av var man bor är oacceptabla. Det landstings-
kommunala självstyret handlar inte om att patienter skall få 
olika bra vård utan om att organisationen ska kunna se olika 
ut beroende på lokala och regionala förutsättningar. 

Vilka åtgärder tänkerSocialdemo-
kraterna vidta för att kraftigt öka 
antalet patienter som deltar i kliniska 
prövningar i Sverige? 

I dag är det ofta krångligt att få till stånd kliniska pröv-
ningar, vilket på sikt hotar vår forskning. Vi anser att det 
behövs en nationell överenskommelse för den kliniska forsk-
ningen där staten tar initiativ till överläggningar om en bred 
överenskommelse mellan de berörda parterna (staten, lands-
tingen, och industrin) om forskningens roll, villkoren inom 
vården och vilket åtagande och ansvar som varje part ska ha. 
Det är också viktigt att det finns en stödjande struktur som 
ser till att kontaktvägarna är enkla. Överenskommelsen bör 
syfta till att det upprättas en struktur som möjliggör forskning 
som en del i vårdens vardag. 

Hur ser Socialdemokraterna på beho-
vet och möjligheterna att skapa förut-
sättningar för snabb introduktion och 
kontinuerlig utvärdering av behand-
lingsmetoder, som skulle ge Sverige en 
unik forskningsbas (det vill säga Dele-
gationen för klinisk forsknings förslag 
om ”en infrastruktur för värdeskapan-
de vård” – kvalitetsregister, biobanker, 
vårddataregister och andra IT-stöd för 
automatisk inhämtning av hälsodata 
med mera)? 

Här finns en stor utvecklingspotential. Om en IT-miljö 
skapas som gör att ”en patient, en journal” blir verklighet 
kommer det också att bli möjligt att förbättra bland annat 
kvalitetsregistren betydligt och ersätta manuell inrapportering 
med automatisk hämtning av material från journalerna. Detta 
kommer att kunna vara en stor konkurrensfördel för sjukvård, 
forskning och industri. Detta kommer att vara en högt prio-
riterad fråga för oss. 



54   pharma industry nr 3 –10

Hur ska vi undvika att Sverige förlorar 
sin position som life science-nation?

Miljöpartiet de gröna vill ha ett aktivt och positivt före-
tags-, forsknings- och innovationsklimat i Sverige. Vi tror ock-
så på stabila villkor, för att branscher ska ha tydliga förutsätt-
ningar att förhålla sig till. 

För att genomlysa särskilda sektorers villkor, såsom life-
science sektorn som är av mycket stor betydelse, är det ange-
läget med aktiva samtal mellan regering, landsting och indu-
stri. Behov behöver belysas, liksom förutsättningar för kreativa 
miljöer och hur riskerna ser ut.  

Politiken behöver ha långsiktiga lösningar och bygga på 
ett initierat och långsiktigt perspektiv. Branschprogram på 
området kan därför vara av stor vikt. 

Vilka åtgärder anser Miljöpartiet 
behövs för att skapa en miljö i Sverige 
som stimulerar innovation och attrahe-
rar forskningsinvesteringar till 

nytta för patienter, samhällsekonomi 
och arbetstillfällen?

En stark offentligt finansierad fri forskning, i kombination 
med vissa mindre stategiska satsningar till exempel inom häl-
soområdet. Svensk forskning håller världsklass inom många 
områden. Men forskningsresultaten måste också tas om hand, 
och användas. 

Eftersom den största delen av den offentligt finansierade 
forskningen i Sverige sker vid universitet och högskolor, ställer 
detta höga krav på lärosätena att samverka på ett effektivt sätt 
med näringslivet och det omgivande samhället i stort. Forsk-
ningsresultaten måste kommersialiseras i högre utsträckning 
samtidigt som den akademiska forskningens grundläggande 
värden måste värnas. 

Vad tycker Miljöpartiet behöver 
göras för att Sverige ska behålla sin 
läkemedelsindustri (strategiska 
satsningar, skattenivåer etc.)?

Kraftfulla åtgärder mot 
felaktig läkemedels-
användning

Läkemedel används för att bota, lindra 
och förebygga sjukdom, och om rätt lä-
kemedel ges vid rätt tillfälle i rätt dos 
och till rätt patient och med rätt uppfölj-
ning, kan läkemedelsbehandling ofta vara 
en effektiv behandlingsmetod. Dessvärre 
fungerar det långt ifrån alltid så. 

Felaktig läkemedelsanvänding kan 
handla om obehandlad indikation, 
olämpligt eller felaktigt läkemedelsval, 
över- eller underdosering, interaktioner, 
läkemedel utan indikation eller diagnos 
samt beroende. Det finns uppskattning-
ar som pekar på att kostnaden för den 
felaktiga läkemedelsanvändningen rör 
sig om cirka 20 till 30 miljarder kronor 
per år. Det är i samma storleksordning 
som samhällets totala kostnad för läke-
medel. Hur många som skadas eller dör 
av felaktig läkemedelsanvändning varje 
år finns det inga säkra siffror på. 

Ett stort samhällsproblem
Miljöpartiet menar att felaktig läkeme-
delsanvändning och felaktig läkemedels-
förskrivning är ett stort samhällsekono-
miskt, medicinskt och folkhälsopolitiskt 
problem. Kraftfulla åtgärder behövs för 
att radikalt minska problemet.  

Skador och dödsfall inom hälso- och 
sjukvården som orsakas av felaktig lä-
kemedelsanvändning skulle till exem-
pel kunna minskas radikalt om läkare 
följde de behandlingsrekommendationer 
och riktlinjer som finns för hur och när 
olika läkemedel skall förskrivas. 

Några av de förslag vi har på läkeme-
delsområdet är:  

• Tillsätta en kommission för läke-
medelssäkerhet. 

• Att införa ett certifieringssystem av 
förskrivningsrätten för läkare som för-
skriver antibiotika och narkotikaklassa-

de läkemedel. Kontroll och tillsyn över 
förskrivningen av dessa läkemedelsgrup-
per skall förstärkas och utökas.

• En samlad information och doku-
mentation om hur läkemedel ska använ-
das till barn – en Barn-Fass behövs

• Förändra lagstiftningen så att för-
skrivningsorsak-/diagnos och mål med 
behandlingen blir obligatorisk på recept 
och i patientjournal för alla läkemedels-
förskrivare. 

• Förändra regelverket så att den an-
givna hållbarhetstiden för läkemedel kan 
förlängas till att motsvara den verkliga 
hållbarhetstiden. 

Vi vill också genom en helt statlig 
finansiering minska risken för att Läke-
medelsverkets självständighet och opar-
tiskhet ifrågasätts. Se vidare våra motio-
ner på området. 

Thomas NihléN
ledamot socialutskottet och talesperson i 
sjukvårds- och läkemedelsfrågor

politik i industrin
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Utökad klinisk forskning är en viktig fråga, och att se över 
förutsättningarna för att det ska kunna ske. Se även resone-
manget ovan om behov av aktiva samtal för förbättrade förut-
sättningar. En analys bör inbegripa i vilken utsträckning det 
är rimligt att landsting och stat bidrar, och på vilket sätt. 

Vad kommer Miljöpartiet att göra 
för att förbättra läkemedelsan-
vändningen i Sverige?

Vi vill tillsätta en kommission för läkemedelssäkerhet. Den 
felaktiga läkemedelsanvändningen beräknas kosta mellan tio 
och tjugo miljarder årligen, vilket är oacceptabelt både eko-
nomiskt och för de människor som berörs, ibland med all-
varliga konsekvenser. Vi vill också införa en Lex Gulli, en 
anmälningsskyldighet vid misstanke om läkemedelsvanvård, 
där även anhöriga kan anmäla.

IT-systemen behöver förbättras, så att det finns ett tydligt 
och enkelt sätt för dokumentation, uppföljning och förskriv-
ningsstöd. ”En patient, en journal” skapar betydligt bättre 
förutsättningar. Vi vill också på sikt få till en utveckling av 
ett system där behandlingsrekommendationer och riktlinjer i 
större utsträckning blir obligatoriska. Vi vill få till en ökad 
kontroll av förskrivarna. 

Hur ser Miljöpartiet på kopplingen 
mellan pengarna från forskningsprop-
pen till universiteten och det forsk-
ningsbaserade näringslivet – vilken roll, 
om någon, anser ni att staten har för att 
forskningen snabbt ska komma patien-
terna till nytta (i form av nya behand-
lingsmetoder)?  

Investeringar i forskning är en av nycklarna till framgång 
för Sverige. Mer resurser till forskning leder till fler nya jobb 
och fortsatta framsteg. Forskningsresultaten ska komma ar-
betslivet till del genom att vi stärker förutsättningarna för 
kommersialisering av forskningsresultat vid landets högskolor 
och universitet. 

Att politiskt ta ansvar för strategiska områden som behöver 
lyftas forskningsmässigt är viktigt. Miljöpartiet anser dock 
att man från politiskt håll inte på detaljnivå bör reglera vil-
ken forskning som ska göras. Att staten har ett ansvar, genom 
expertmyndigheter och hur forskningsmedel fördelas på uni-
versiteten är dock självklart.  

I det rödgröna samarbetet har vi för övrigt gjort en särskild 
satsning på programmet Forska och väx. Vi tillför 100 miljo-
ner kronor per år för att underlätta forskning och utveckling 
för små och medelstora företag. 

Om och i så fall hur tycker Miljöpartiet 
att kvaliteten (i form av uppnådda 
behandlingsresultat) i sjukvården ska 
förbättras? Vem har ansvaret?

Det övergripande är att sjukvården gör rätt saker. Sjukvår-
den bör allmänt bli mer hälsofrämjande än vad den är i dag. I 
den utsträckning man kan förebygga sjukdomstillstånd med 

en aktiv folkhälsopolitik, hälsofrämjande och förebyggande 
insatser, bör man göra det. Det tjänar såväl enskilda som sam-
hället på. Medel frigörs för att kunna användas på bättre sätt. 
En effektiv och bra läkemedelsanvändning är också A och O. 
Vi vill som nämnts ovan tillsätta en läkemedelskommission 
för minskad felaktig läkemedelsanvändning. 

De riktlinjer och rekommendationer som finns bör följas, 
och behöver i viss omfattning göras obligatoriska. Uppföljning-
ar och utvärderingar av behandlingar och behandlingsresultat 
behöver i större utsträckning göras i primärvården. Patienter 
måste involveras och tillfrågas i utvärderingar i mycket högre 
utsträckning. 

Vilken roll tycker Miljöpartiet att 
vårdens ersättningssystem spelar 
för att förbättra vårdkvaliteten?

Vårdens ersättningssystem spelar en stor roll för vilken vård 
som ges. Självklart har det också en betydelse för i vilken 
utsträckning vårdkvaliteten har möjlighet att förbättras eller 
riskerar att försämras. Miljöpartiet de gröna tar till exempel 
tydligt avstånd från system där ersättning ges per besök, utan 
urskiljning av socioekonomiska faktorer, behov, multisjuklig-
het eller inbegriper hälsofrämjande arbete.  

Hur ser Miljöpartiet på landstingens 
ekonomiska situation och på den 
framtida finansieringen av hälso- och 
sjukvården?

I den rödgröna vårbudgeten tillförs förstärkningar med to-
talt 12 miljarder till kommuner och landsting sammantaget 
under de två kommande åren. Det ser vi som nödvändigt för 
att stärka välfärdens kvalitet. 

Värdet av statsbidragen till kommunerna urholkas i takt 
med inflationen. Vi ska därför kontinuerligt se över statsbi-
dragens storlek för att under den kommande mandatperioden 
se till att statsbidragen värdesäkras. Vi vill också genomföra 
en utredning om hur kostnadsutvecklingen i kommunsektorn 
(landstingen inkluderat) bättre kan beaktas i statsbidragen. 

Vad tänker Miljöpartiet göra för att 
komma tillrätta med den ojämlika 
tillgången till behandlingar som i dag 
finns mellan de olika landstingen?

Som nämnts ovan vill vi att de nationella riktlinjer och re-
kommendationer som finns ska följas i större utsträckning. Vi 
menar därför att man bör se över möjligheten att dessa utfor-
mas på ett sådant sätt att de kan bli obligatoriska. Det skulle 
betyda en jämnare tillgång till behandlingar och hjälpmedel

Vilka åtgärder tänker Miljöpartiet 
vidta för att kraftigt öka antalet 
patienter som deltar i kliniska pröv-
ningar i Sverige?

Vi menar att det behövs en nationell överenskommelse mel-
lan landsting, stat och industri för att underlätta fler kliniska 
prövningar. 
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Statlig produk-
tion av läke-
medel löser 
många problem

Vänsterpartiet vill stoppa utförsäljning-
en av Apoteket AB och vi motsätter oss 
försäljning av receptfria läkemedel i dag-
ligvaruhandeln. Vi anser att kunder ska 
ha rätt till oberoende information om 
läkemedel av utbildad personal.

Vi tycker att det är viktigt med neu-
tral forskning när det gäller läkemedel 
och att tester görs i lika stor utsträck-
ning på kvinnor som på män.

Vi vill förbättra läkemedelsanvänd-
ningen för äldre genom att alla med 
många läkemedel ska få en personlig lä-
kare med helhetsansvar och regelbundna 
läkemedelsgenomgångar.

Statlig produktion av generika
En statlig produktion av läkemedel skul-
le kunna lösa flera problem för hälso- och 
sjukvården. Det skulle vara en liten del 
av en fortsatt satsning på att öka syssel-
sättningen, men också en garant för na-
tionell kompetens inom läkemedelsom-
rådet. Ett statligt generikaföretag skulle 
också kunna bidra till en prispress på 
läkemedel. 

På lång sikt skulle ett sådant företag 
också kunna utgöra grunden i en in-
hemsk produktionskapacitet för fram-
tagning av vaccin mot influensapan-
demier. En nationell vaccintillverkning 
skulle ge en säkrare vaccintillgång i så-
dana situationer och även kunna spela 
en viktig roll i biståndet till de länder 

som inte själva har råd att vaccinera sin 
befolkning. Det kan även finnas kost-
nadsmässiga skäl för en egen vaccinpro-
duktion. Marknaden för influensavaccin 
domineras av några få giganter vilket i 
samband med den så kallade svininflu-
ensan bidragit till att de har kunnat sätta 
priset för en dos vaccin dubbelt så högt 
som vid en vanlig säsongsinfluensa.

Alltför få nya mediciner är under ut-
veckling. Förklaringen är att det är mer 
lönsamt för läkemedelsföretagen att ut-
veckla andra typer av mediciner. Vän-
sterpartiet anser dock att problemet 
med bristande tillverkning av läkemedel 
som har små vinstmarginaler men som 
är nödvändiga, skulle kunna lösas av en 
statlig läkemedelstillverkare.

Elina linna (v)

Hur ska vi undvika att Sverige 
förlorar sin position som life 
science-nation?

Staten måste fortsätta att ta ett stort ansvar för den fria 
grundforskningen och där utgör den medicinska forskningen 
en viktig del. Det innebär också att styrningen måste minska. 
Den borgerliga regeringen har infört en detaljstyrning av forsk-
ning som gör att den forskarstyrda och nyfikenhetsinitierade 
forskningen hotas, som har en stor del i att svensk forskning 
har varit världsledande inom många områden. 

Vilka åtgärder anser Vänsterpartiet 
behövs för att skapa en miljö i Sverige 
som stimulerar innovation och 
attraherar forskningsinvesteringar till 
nytta för patienter, samhällsekonomi 
och arbetstillfällen?

Vänsterpartiet har föreslagit ett flertal åtgärder på innova-
tionsområdet som skulle skapa förbättringar på de områden 
ni nämner. 

Hur ser Miljöpartiet på behovet och 
möjligheterna att skapa förutsättningar 
för snabb introduktion och kontinuer-
lig utvärdering av behandlingsmetoder, 
som skulle ge Sverige en unik forsk-
ningsbas (det vill säga Delegationen för 
klinisk forsknings förslag om ”en in-

frastruktur för värdeskapande vård” – 
kvalitetsregister, biobanker, vårddatare-
gister och andra IT-stöd för automatisk 
inhämtning av hälsodata med mera)?

Vi ser behovet, och möjligheterna. Att samla den infra-
struktur som finns och utveckla den vidare är mycket viktigt. 
Det gäller för såväl dagens patienter och forskningen som för 
morgondagens patienter. 
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1. En innovations- och riskkapitalfond på fem miljarder kronor 
(ett gemensamt förslag från oss rödgröna).

2. Fördubbling av Forska & Väx-anslaget hos Vinnova.
3. Skapa demonstrationsanläggningar i innovativ riktning.
4. Offentlig innovativ upphandling bör upprättas och till att   

börja med stödjas med 50 miljoner kronor.
5. Kreditering på skattekontot för företag som satsar på FoU.

Vad tycker Vänsterpartiet behöver 
göras för att Sverige ska behålla sin 
läkemedelsindustri (strategiska 
satsningar, skattenivåer etc.)?

Se tidigare fråga om innovationer.

Vad kommer Vänsterpartiet att 
göra för att förbättra läkemedels-
användningen i Sverige?

En förutsättning för säker läkemedelshantering är att det 
finns tillräckligt mycket personal och personal med specia-
listkompetens i den patientnära vården. Självklart ska läkeme-
delsgenomgångar vara obligatoriska och behandlande läkare 
ska ges ett särskilt ansvar för dessa. Vi ser med oro på hur 
kompetens försvinner i och med att stora privata vårdbolag 
tar över.

Det är också viktigt att forskningen på dessa områden ut-
vecklas. Det gäller såväl forskning på hur olika läkemedel 
fungerar tillsammans, som hur dessa fungerar för äldre res-
pektive yngre och kvinnor respektive män.

En förutsättning för bra läkemedelsanvändning är att neu-
tral forskning och information om ämnet bibehålls och ut-
vecklas. Den trängda ekonomiska situationen för Nätverket 
för läkemedelsepidemiologi, NEPI, måste få en långsiktig och 
stabil lösning.

Vänsterpartiet anser att utförsäljningen av apoteken bör 
stoppas. Kunderna hos Apoteket AB ska vara helt trygga med 
att råden de får ges av medicinska och farmakologiska och inte 
av kommersiella skäl.

Hur ser Vänsterpartiet på 
kopplingen mellan pengarna från 
forskningsproppen till universiteten 
och det forskningsbaserade närings-
livet – vilken roll, om någon, anser 
du att staten har för att forskningen 
snabbt ska komma patienter till nytta 
(i form av nya behandlingsmetoder)? 

Staten ska även stödja nyttiggörandet av forskningsresul-
tat och det ska ske i samarbete med företag. Vänsterpartiet 
vill framförallt stärka forskningen i små och medelstora fö-
retag både genom ökade anslag till forskningsprogram så-
som Forska & Väx, men även genom skatteavdrag till företag 
som satsar på forskning. Det behövs också stärkta offentliga 
strukturer för innovation samt för sådd- och riskkapital. Det 
är dessutom av största vikt att universitetssjukhusen blir kvar 
i offentlig regi.

Om och i så fall hur tycker 
Vänsterpartiet kvaliteten (i form 
av uppnådda behandlingsresultat) 
i sjukvården ska förbättras? 
Vem har ansvaret?

Vänsterpartiet tycker att det är bra med öppna jämförel-
ser och nationella riktlinjer. Vi anser att kvaliteten i vården 
höjs genom fortbildning och kompetenshöjning för personalen. 
Ansvaret för det ligger hos arbetsgivaren.

Vilken roll tycker Vänsterpartiet 
att vårdens ersättningssystem spelar 
för att förbättra vårdkvaliteten?

Vänsterpartiet är kritiskt till det nuvarande ersättnings-
systemet som belönar korta och enkla läkarbesök. Patienter 
som kräver längre tid som multisjuka, äldre och patienter med 
tolkbehov blir olönsamma. Det förebyggande arbetet miss-
gynnas också.

Hur ser Vänsterpartiet på 
landstingens ekonomiska situation 
och på den framtida finansieringen
av hälso- och sjukvården?

Många olika insatser kan göras för att påverka de ekono-
miska förutsättningarna genom den ekonomiska politiken och 
genom strukturella förändringar. Bland annat finns det trots 
högt deltagande i arbetslivet en stor potential att öka antalet 
arbetstillfällen. Unga måste ges möjlighet att etablera sig på 
arbetsmarknaden tidigare, frånvaro och utslagning från arbets-
livet på grund av ohälsa måste förebyggas, nya svenskar måste 
få jobb snabbare och människor med funktionsnedsättning 
måste i högre grad än tidigare kunna delta i arbetslivet.

Förebyggande arbete riktat mot äldre främjar folkhälsan 
och livskvaliteten och kan skjuta upp vård- och omsorgsbehov 
avsevärt. Det betyder att det förebyggande hälsoarbetet är en 
av de viktigaste samhällsuppgifterna – både ur ett mänskligt 
och ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. 

Hälsofrämjande insatser gäller inte bara unga människor 
eller medelålders. Effekten av till exempel hälsosam kost och 
motion är stor även bland äldre och kan motverka depres-
sioner och förebygga fallolyckor och frakturer. Äldre ska ha 
förutsättningar att leva ett aktivt liv tillsammans med andra. 
De ska också ha tillgång till den kunskap som krävs för att 
leva ett hälsosamt liv. 

Vad tänker Vänsterpartiet göra 
för att komma tillrätta med den 
ojämlika tillgången till behandlingar 
som i dag finns mellan de olika 
landstingen?

Vi tänker fortsätta göra öppna jämförelser och följa upp de 
nationella riktlinjerna. Vi vill höja kompetensen bland perso-
nalen och se till att prioriteringsordningen följs. Vi har häl-
so- och sjukvårdens portalparagraf om god vård i hela landet 
som rättesnöre.



58   pharma industry nr 3 –10

politik i industrin

Vilka åtgärder tänker 
Vänsterpartiet vidta för att kraftigt
öka antalet patienter som deltar
i kliniska prövningar i Sverige?

Vi anser att det viktiga är att få en jämnare fördelning av 
deltagarna. Läkemedel bör testas i lika stor utsträckning på 
kvinnor som på män. Läkemedel till barn och unga bör testas 
på barn och unga.

Hur ser Vänsterpartiet på behovet
 och möjligheterna att skapa 
förutsättningar för snabb introduktion 
och kontinuerlig utvärdering av 
behandlingsmetoder, som skulle ge
Sverige en unik forskningsbas 
(det vill säga Delegationen för 
klinisk forsknings förslag om ”en 
infrastruktur för värdeskapande 
vård” – kvalitetsregister, 
biobanker, vårddataregister och 

andra IT-stöd för automatisk inhämt-
ning av hälsodata med mera)?

IT-system i vården kommer att få allt större betydelse. Sam-
verkan över gränser, närvårdens utveckling och patienternas 
egen tillgång till journaluppgifter ställer stora krav på samord-
nade system. Det behövs nationella riktlinjer, troligen också 
lagstiftning, för den fortsatta utbyggnaden så att systemen 
klarar att på ett säkert sätt hantera information mellan olika 
huvudmän och vårdgivare. 

Systemen ska bidra till en ökad samsyn och samarbete kring 
patienten och patienter ska ha en självklar tillgång till sin egen 
journal. Samtidigt måste integriteten tryggas. Ny och utveck-
lad teknik behövs även för att överbrygga geografiska avstånd. 
Det kan handla om att enkla kontroller kan ske i hemmet där 
data överförs till vårdcentral. 

Behandling eller undersökning på distans av behörig vård-
personal, med eller utan assistans av lokal vårdpersonal, ger 
nya möjligheter och ökad tillgång till vård, inte minst för 
glesbygden. 

Utvecklade och interaktiva webbsidor kan bidra till ökad 
kunskap om hälsa, riskfaktorer och egenvård. Invånarna ska 
också lätt kunna ta del av hur hälso- och sjukvården styrs och 
ha insyn i hur verksamheterna fungerar.
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Ingen hade kunnat föreställa sig rus-
ningen. Att förmå rökare att sluta 
brukar gå trögt, men Nynäshamns 

kommun har i samarbete med Novartis 
lyckats locka många att göra ett seriöst 
försök. Det var strax före nyår som kom-
munen satte in en annons i lokalpressen. 
Den som ville fimpa erbjöds ett sluta-
röka-paket. 

– Gensvaret blev otroligt! säger Cris-
tina Hedelund, utredare på Nynäshamns 
kommun. Det beror nog på flera fakto-
rer, vår annons kom samtidigt som det 
var mycket prat i medierna om att sluta 
röka, men jag tror också att gratis niko-
tinläkemedel fick många att nappa. 

Nynäshamn har fler rökare än riks-
genomsnittet och en rad hälsoproblem. 
Det långsiktiga målet är att få ner an-

delen rökare från 19 till 12 procent och 
för att lyckas med det görs en rejäl sats-
ning med samtal, lungtest och nikotin-
läkemedel. 

– De som har anmält sig för att slu-
ta röka verkar väldigt engagerade, sä-
ger Cristina Hedelund. Det är män och 
kvinnor i olika åldrar och de kommer 
från olika typer av bostadsområden.

Svenska onkologer har förväntningar på att läkemedelsföretag ska bidra till att förebygga cancer, 
enligt en undersökning som Novartis gjort. Två tredjedelar av onkologerna svarade att de själva skul-
le prioritera insatser inom tobaksområdet. 

Det var utgångspunkten för Novartis engagemang i flera folkhälsoprojekt i Nynäshamns kommun. 
Bland annat har kommunledningen och Novartis utmanat nynäshamnsborna att fimpa.

Novartis bidrar till 

folkhälsa i Nynäshamn
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Lätt motivera tobaksprojekt
Novartis stöttar projektet i Nynäshamn 
efter att ha genomfört en undersökning 
bland svenska onkologer. Läkarna hade 
förväntningar på att läkemedelsföretag 
skulle bidra till att förebygga cancer. Två 
tredjedelar svarade spontant att de ville 
prioritera insatser inom tobaksområdet. 

– Vi engagerar oss i vår omvärld och i 
det samhälle där vi verkar, därför kunde 
ett tobaksprojekt lätt motiveras, säger 
Bengtåke Wahlberg, nordisk informa-
tionschef på Novartis Onkologi. 

En som håller med är Bengt Wester-
mark, professor i tumörbiologi. 

– Att sluta röka är den största hälso-
vinsten man kan göra. En del tror att 
man bara får lungcancer av att röka, 
men risken att få all sorts cancer ökar 
markant.

Bengt Westermark säger att av våra 
tre stora hälsoproblem, rökning, alkohol 
och övervikt är rökningen det absolut 
största hotet för hälsan. 

Han blir nöjd när han hör om den 
lyckade satsningen i Nynäshamn, all 
hjälp att få fler att fimpa ser han som 
mycket positivt. 

Många ungdomar bekymrar sig över 
att deras föräldrar röker. En del kan vara 
listiga när de ska försöka förmå föräld-
rarna att sluta. Det fick Yvonne Reivant 
erfara. Hon är en av deltagarna i Nynäs-
hamns folkhälsoprojekt. 

– Min 15-åriga son bad att få låna 
min telefon en dag kring nyår. När han 
lämnade tillbaka den efter en kort stund 
fick jag direkt ett meddelande där det 
stod att jag var registrerad för sluta-röka-
kampanjen. 

Sonen hade, påhejad av sina syskon, 
ringt och anmält sin mamma efter att 
ha sett annonsen i lokaltidningen. Han 
ville inte att hans mamma skulle få can-
cer, och han hade flera gånger hört henne 
prata om att hon ville sluta röka. Yvonne 
hade då rökt ett paket om dagen i fyr-
tio år. 

– Jag har valt nikotinplåster som 
hjälp, säger Yvonne Reivant. Vi fick välja 
mellan plåster och tuggummi. Det hjäl-
per, jag glömde sätta på plåstret ett par 
morgnar och det märktes skillnad. Som 
tur är jobbar jag på förskola och just där 
är det lätt att låta bli att röka. 

Sluta-röka-paketerbjudande
Det är just den här typen av sluta-röka-
historier som Anna Ljungdell, ordföran-
de i kommunstyrelsen, hade hoppats på. 
Vid planeringen satte kommunen upp 
höga mål. Men hur skulle man nå ut till 
alla rökare? Hur skulle en kampanj se ut 
för att ge bra resultat? 

– Det var Novartis som tog kontakt 
med oss, berättar Anna Ljungdell. De 
hade hört att vi satsar mycket på häl-
sobefrämjande åtgärder. Vi diskuterade 
och bestämde oss för ett samarbete. 

Funderar du på att sluta röka? 
VI kan HJÄlpa dIG! 

Sluta-röka-
paket
Hälsotester
Motion

Tillsammans kom man fram till att 
den som ville skulle få sluta röka-samtal 
i grupp eller enskilt, gratis lungtest (spi-
rometri) skulle erbjudas och nikotinlä-
kemedel skulle vara gratis i tre månader. 
Ett samarbete med Sluta-röka-linjen som 
ger stöd per telefon inleddes också. 

– Vi ville att det skulle ses som ett 
erbjudande och inte som en pekpinne, 
det har betydelse att rökarna känner att 
de får något konkret. Att förbjuda löser 
inget, vi vill kunna erbjuda något, ge 
en morot. 

Samarbetet mellan Nynäshamns 
kommun och Novartis innehåller även 
andra folkhälsosatsningar. En stegtäv-
ling som uppmuntrar människor att 
röra på sig påbörjas under våren 2010. 
Novartis medarbetare deltar även i kom-
munens anti-langningskampanj. För var-
je år alkoholdebuten skjuts upp minskar 
risken för ett framtida beroende, så det är 
viktigt att på olika sätt engagera vuxna. 
Det gäller inte minst vid tillfällen som 
Valborg och skolavslutningar.

Till hösten genomförs, i samband 
med kommunens skärgårdsdagar och 
bomässa, bland annat mätning av blod-
fetter, blodsocker och lungfunktion samt 
informationsspridning om Alzheimer, 
gula fläcken och osteoporos.
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Socialt ansvar hos Novartis 

Att vara en positiv kraft i samhället 
är viktigt för Novartis. Här är ett urval 
av de aktiviteter som Novartis arbetat 
med under flera år.

”Community Partnership Day”  En 
årlig aktivitet där Novartis anställda i 
varje land gör en insats ”på hemmap-
lan”. I år hjälpte Novartis-anställda 
i Sverige till i en folkhälsosatsning i 
Nynäshamns kommun.

Kampen mot malaria  Mer än 1 miljon 
människor dör av malaria varje år. 
75 procent av dessa är barn. Sedan 
2001 har Novartis utan vinstintresse 
levererat 300 miljoner doser av mala-
rialäkemedlet Coartem till patienter i 
utvecklingsländer. 

Tillgång till mediciner  Novartis 
Institute for Tropical Diseases utveck-
lar läkemedel mot denguefeber, TBC 
och malaria. Detta är sjukdomar som 
drabbar patienter som till stor del sak-
nar betalningsförmåga. Under 2008 
nådde vi ut till 74 miljoner patienter 
med vårt ”Access-to-Medicines”-
program.

Nicklas RoseNdal
skandinavisk kommunikationschef, 

Novartis sverige aB

BeNgtåke WahlBeRg
nordisk informationschef onkologi, 

Novartis sverige aB

Sverig�  ledande 

hälsoportal!

Netdoktor.se är den ledande hälsoportalen som aktivt bemöter 
allmän hetens frågor kring hälsa och sjuk domar. Varje 
månad möts här en halv miljon nyfi kna besökare som 
läser, diskuterar och ställer frågor till över 100 svenska 
läkare som medverkar till vår kunskapsbank.  

Mediekoncernen Bonnier via investeringsbolaget B Media 
Invest inser potentialen och är numera delägare. Det 
tycker vi är toppen. Det ger oss resurser att öka antalet 
besökare till minst en miljon i månaden. Du kommer att se 
mer av oss i print, webb och TV under de närmsta åren. 
Majoriteten av besökarna är fortfarande kvinnor men vår 
mål grupp erbjuder egentligen inga begränsningar. 
För vem går helt fri från hälsobesvär och krämpor. 

Syns du med dina annonserbjudanden där svenskarna själva 
söker sin kunskap? Om du vill veta mer kontakta 
Peter Wagén på peter.wagen@netdoktor.se eller 
08-545 158 75.

ALLA är nämligen sjuka.

Netdoktor.se angår ALLA.

Bäste annonsör,
39. Smittar mun-
sår via kyssar?

Psst, vem pussade du senast?

 SVARS- 
KNAPPKNAPPKNAPP

se

55. Vad måste 
du snabbt göra 
när läpparna 
sväller 
upp? 

Är du påläst inför semestern?

 SVARS- 
KNAPPKNAPP

se

Nedrans. Du fick frågan. Vad svarar du?

228. Decibel kan
ju alla. Hur många 
krävs till exempel 
för att bli totalt 
döv?

 SVARS- 
KNAPP

se

Hjälp! Hur är det egentligen?

108. Är det en 
myt att choklad 
ger finnar?  

 SVARS- 
KNAPPKNAPP

se
Intima frågor besvaras 

se
Intima frågor besvaras 

seBorde du inte veta det så här dags?

Influensafrågor 

besvaras på Sveriges Influensafrågor 

besvaras på Sveriges Influensafrågor 

ledande hälsoportal!
besvaras på Sveriges 

ledande hälsoportal!
besvaras på Sveriges 

14. Hjälper svin-
vaccinet även 
mot vanliga 
förkylningar? 

 SVARS- 
KNAPPKNAPP

se

Sommarfrågor besvaras 
Sommarfrågor besvaras 
Ni grillar. Du får frågan. Vad svarar du?

Brännande frågor 

besvaras på Sveriges Brännande frågor 

besvaras på Sveriges Brännande frågor 

ledande hälsoportal!besvaras på Sveriges 

ledande hälsoportal!besvaras på Sveriges 

77. Vilken bränn-
skada är svårast: 
Första graden 
eller Tredje? 

ledande hälsoportal!

 SVARS- 
KNAPPKNAPPKNAPP

se

ÖronNäsaHals-frågor 
 SVARS-
KNAPP

se
ÖronNäsaHals-frågor KNAPP

seHanden på hjärtat, vad svarar du?

Hjärt- och kärlfrågor 

Hjärt- och kärlfrågor 

Hjärt- och kärlfrågor 

Hjärt- och kärlfrågor 

besvaras på Sveriges 

besvaras på Sveriges 

besvaras på Sveriges 

besvaras på Sveriges 
Hjärt- och kärlfrågor 

besvaras på Sveriges 
Hjärt- och kärlfrågor 
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Hjärt- och kärlfrågor 

ledande hälsoportal!
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besvaras på Sveriges 
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besvaras på Sveriges 

besvaras på Sveriges 

ledande hälsoportal!
besvaras på Sveriges 

besvaras på Sveriges 

ledande hälsoportal!
besvaras på Sveriges 

121. Jag ligger 
mest och tittar 
på tv. Är jag ute på tv. Är jag ute 
och cyklar?  och cyklar?  och cyklar?  och cyklar?  och cyklar?  och cyklar?  

ledande hälsoportal! SVARS- 
KNAPPKNAPP

sese

Jag och min trut. Vad svarar jag nu?

Psykologiska frågor 

besvaras på Sveriges Psykologiska frågor 

besvaras på Sveriges Psykologiska frågor 

ledande hälsoportal!besvaras på Sveriges 

ledande hälsoportal!besvaras på Sveriges 

66. Jasså du lille 
vän. Och exakt 
hur stort IQ har 
en sådan?  

ledande hälsoportal!

 SVARS- 
KNAPPKNAPPKNAPP

se

Alla pratar om det. Kan du begreppet?

10. Jojo-bantning 
är den enda 
snabbmetoden 
som fungerar. 
Sant eller 
falskt?

 SVARS- 
KNAPPKNAPPKNAPP

se

 SVARS- 
KNAPP

12. Kan man få 
feber av nässlor?  

Är du uppdaterad inför sommaren?

Brännande frågor besvaras på 

KNAPPKNAPP

se

Uschiamej! Vad ska man tro på???

16. En sådan ska 
man vrida loss
A: Moturs? 
B: Medurs? 

 SVARS- 
KNAPPKNAPP

se

Amalgam. Alla pratar om det. Vad kan du?

Dina dentalfrågor 

24. Vem kom 
på idén 
att man 
skulle stoppa 
kvicksilver i 
munnen???  
 SVARS- 
KNAPP

se
seseOk, men hur säker är du? Egentligen?

Ledfrågor besvaras 

på Sveriges ledande Ledfrågor besvaras 

på Sveriges ledande Ledfrågor besvaras 

hälsoportal!på Sveriges ledande 

hälsoportal!på Sveriges ledande 

36. Kan min led-
gångsreumatism 
bero på kylan i 
fiskdisken?  SVARS- 

KNAPP

se

Brännande frågor besvaras på 
Brännande frågor besvaras på 

Svåra frågor. Finns det sätt att mäta???

Dina hälsofrågor besvaras 

på Sveriges ledande Dina hälsofrågor besvaras 

på Sveriges ledande Dina hälsofrågor besvaras 

hälsoportal!på Sveriges ledande 

hälsoportal!på Sveriges ledande 

49. Hur vet man 
när ens förälder 
börjar bli senil 
dement? 

hälsoportal!

 SVARS- 
KNAPP

se

 SVARS-

Dina sommarfrågor 
Dina sommarfrågor 

Mycket ska man höra...men är det sant?

Läkare besvarar dina 

frågor på Sveriges ledande 
hälsoportal!frågor på Sveriges ledande 
hälsoportal!frågor på Sveriges ledande 

82. Ackumuleras allas mediciner 
i stadsvattnet vi 
sedan dricker?

 SVARS- 
KNAPPKNAPP

se

Dina dentalfrågor 

besvaras på Sveriges Dina dentalfrågor 

besvaras på Sveriges Dina dentalfrågor  SVARS-
KNAPP
 SVARS-
KNAPP
Är du på hugget när de händer?

Slingriga hälsofrågor 

besvaras på Sveriges Slingriga hälsofrågor 

besvaras på Sveriges Slingriga hälsofrågor 

ledande hälsoportal!besvaras på Sveriges 

ledande hälsoportal!besvaras på Sveriges 

53. Jag blev 
biten av en 
huggorm. Hur 
länge stannar 
giftet i kroppen?

ledande hälsoportal!

 SVARS- 
KNAPPKNAPPKNAPP

se
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trender10

De båda citaten är från två deltagare vid slutkonferen-
sen angående den första treårsperioden för långtids-
studien om morgondagens hälsokonsument, Opinion 

Hälsa. Konferensen samlade ett 80-tal företrädare för den pri-
vata och offentliga vården, läkemedelsindustrin, försäkrings-
bolag, patientorganisationer, hälsosektorn, företagshälsovården 
och Sveriges kommuner och landsting.

Nya medborgarkrav
Det privata välståndet fortsätter att öka. Under perioden 2010 
till 2020 beräknas den privata konsumtionen öka med i ge-
nomsnitt 2,9 procent årligen. Samtidigt går utvecklingen 
gradvis in i modernitetens andra fas, den postmoderna. Den-
na fas karaktäriseras av ökade krav på hälsan och sjukvården, 
som en följd av en serie händelseförlopp som påverkar balan-

sen mellan det offentligt finansierade och medborgarnas krav 
och förväntningar.

Bland flera samverkande faktorer utgör den minskade tole-
ransen för ohälsa, eller nolltolerans mot ohälsa om man så vill, 
en av de centrala faktorerna. Vården förväntas kunna bota alla 
åkommor. Vården förväntas även i allt större utsträckning följa 
samma marknadsbaserade logik som möter oss i vardagslivet. 
Det leder till krav på att vården ska vara snabb, tillgänglig 
och individanpassad.

En annan central faktor utgörs av den tekniska utvecklingen 
som i den tidiga fasen främst gynnade produktionen av vård. 
Nu leder den till kraftigt ökade krav på konsumtionssidan – 
om en behandling existerar förväntar man sig att få tillgång 
till den, oavsett kostnad. Denna utveckling förstärks genom 
att it-utvecklingen snabbt minskar det tidigare informations-

Hög tid att starta     välfärdssamtalet

Långtidsstudien om morgondagens hälso-
konsument, Opinion Hälsa, startade under 
2007 genom ett initiativ från Kairos Future. 
I mitten av april i år arrangerades en slut-
konferens för den inledande treårsperio-
den i långtidsstudien. Mats Olsson, Kairos 
Future International, speglar i artikeln 
några övergripande förändringsfaktorer för 
den framtida hälsokonsumtionen.

”Hälsobegreppet förändras och allt koncentreras till 
att vi ska må riktigt bra och där ligger lyckan. 
Folk sätter likhetstecken mellan hälsa och lycka.” 

”Vi går från en sjukvård med en stark akademisk 
tradition till att vi måste börja kombinera med 
serviceaspekten för att bli en framgångsrik aktör i 
framtiden.”
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Hög tid att starta     välfärdssamtalet

Undersökningar om morgondagens hälsokonsument

Mellan januari 2008 och våren 2010 har två stora medborgarundersökningar med • 
3 000 respektive 4 000 personer i svarspopulationen genomförts i långtidsstudien 
om morgondagens hälsokonsument. Dessutom har två stora telefonbaserade under-
sökningar inom området information och kommunikation på hälso- och sjukvårdsom-
rådet genomförts med två års mellanrum. 

En omfattande studie av det hälsofrämjande ledarskapet i arbetslivet hör också till • 
inslagen liksom en stor mängd expertmöten och möten med medarrangörerna i lång-
tidsstudien.

I parallella aktiviteter har möten med cirka 3 000 vård- och omsorgschefer genom-• 
förts. 2 000 av dem har deltagit i enkäter under tvåårsperioden. Det har gett oss fan-
tastiska möjligheter att löpande se hur verksamhetschefer och tjänstemän i vården 
ser på en del av de frågor vi jobbat med i långtidsstudien.
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Mats Olsson, Kairos Future International, presenterar nya aktö-
rer på hälso- och sjukvårdsarenan.

En av dagens gruppdiskussioner. Anders Morin, Svenskt 
Näringsliv, Gabriella Persson-Klahr, Skepparholmen Spa & 
Konferens, Katarina Bergshem, Kairos Future, Karin Lendenius, 
Västra Götalandsregionen och Ann-Mari Bartholdsson, 
Region Halland.

Mats Olsson redovisar en exposé från Opinion Hälsa 1. Paneldiskussion mellan Stefan Sallerfors, Stefan Ackerby, 
Per Borg, Mats Lindgren, Maria Bergson Bjerle, Lars Sandman, 
Martin Flodin, Lars Berge-Kleber, Håkan Wittgren, Birgitta 
Viklund och Anders Morin.

Mats OlssOn
framtidsstrateg, Kairos Future International, 

projektledare för Opinion Hälsa

gapet mellan vårdkonsument och hälso- och sjukvårdsaktö-
rer. Vi får också allt bättre verktyg för att själva producera vår 
egen hälsoinformation.

Behov av förändringar
Det postmoderna skiftet består av flera sammanlänkade skif-
ten inom olika sfärer som utsätter välfärdssystemen för behov 
av stora förändringar. Teknologiska, ekonomiska, demogra-

fiska och värderingsmässiga skiften överlappar varandra och 
omformar förutsättningarna.

Det postmoderna skiftet kan inte tänkas bort. Det kommer 
att omforma förutsättningarna för framtidens välfärd vare sig 
vi vill det eller inte. Valet står mellan genomtänkta och pro-
aktiva reformer, eller reaktiva anpassningar på ad hoc-basis. 
Det är hög tid att starta det stora välfärdssamtalet! 

Genom uppföljningsstudier de kommande åren i Opinion 
Hälsa 2 hoppas vi kunna utveckla dessa och andra tankar.

Trender
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forskning och utveckling
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Alltmer fokus hamnar på upp-
följning av läkemedelsbehand-
lingar i den kliniska vardagen. 

Medan Sveriges ställning som attraktivt 
land för klinisk utveckling har debatte-
rats flitigt de senaste åren har ett nyfött 
intresse växt fram kring uppföljning av 
marknadsförda mediciners effekter. Till 
skillnad från klinisk forskning handlar 
uppföljningsprojekt mer om patientnära 
utfall och avser att avspegla de verkliga 
förutsättningar som råder i klinisk prax-
is (figur 1).

Ett kvitto på detta intresse är att det 
under Sveriges EU-ordförandeskap 2009 
arrangerades ett europeiskt nätverksmö-
te kring ämnet utvärdering av läkemedel 
i klinisk användning (Assessing drug ef-
fectiveness – common opportunities and 
challenges for Europe). 

Ett annat arrangemang på samma 
tema var Läkemedelsriksdagen 2010 
som fokuserade kring hur idealen kan 
bli verklighet, och hur man kan för-
bättra utvärderingar av läkemedels be-
handlingseffekter i klinisk vardag. Ett 
intressant avsnitt av Läkemedelsriksda-
gen berörde frågan ”Vem initierar och 
betalar de uppföljningsstudier som alla 
vill se?”

Från världsledande 
på klinisk Forskning 
till världsledande 
på uppFöljning

Samtidigt som Sveriges position som ledande inom klinisk forskning hotas etableras en ny nisch där 
vi kan ta en ledande position. Professionell samverkan med vården är nyckeln till framgång både vid 
lansering av nya läkemedel och senare i preparatens livscykel. Att genomföra värdeskapande projekt i 
samverkan med hälso- och sjukvården för att följa upp läkemedelsanvändning i klinisk vardag innebär 
nya utmaningar och nya möjligheter för läkemedelsföretag, skriver David Becedas, projektledare och 
vd, Scandinavian Outcomes.

Kunskap om 
nytt läkemedel

Tid

Lansering
Fas I-III Fas IIIb/IV/Obsstudier/Medicinska initiativ

   Fas I

      Fas II

       Fas III
Ansökan

till
LV

Uppföljning:
Observationsstudier
Medicinska initiativ

Staplarna visar hur mycket som är känt om ett nytt läkemedel är i olika faser av utveck-
lingen. Uppföljningsprojekt (den blå stapeln) är bredare med mer patientnära utfall än den 
kliniska forskningen, vilket framgår av tjockleken på den blå stapeln. 

Figur 1. 

symbios industri–sjukvård
Läkemedelsindustrin kan starta uppfölj-
ningsprojekt på eget initiativ eller på 
myndigheters inrådan. Det senare sker 
när till exempel Tandvårds- och Läke-
medelsförmånsverket (TLV) beviljar sub-

vention med uppföljningsvillkor. I prak-
tiken handlar det då om att TLV inte 
ska behöva säga ”nej” på de ofullständiga 
data som föreligger vid tidpunkten för 
pris- och subventionsansökan. 
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Utmaningen ligger 
i att läkemedels-
företagen måste 
stödja vården med 
att verka för ett 
evidensbaserat kli-
niskt förbättrings-
arbete.”

Frågeställningarna som behöver be-
svaras i uppföljningsprojekt är lika 
många som det finns projekt. Exempel-
vis kan man behöva utvärdera de sub-
populationer där störst kostnadseffekti-
vitet uppnås genom behandlingen. Det 
kan också handla om en utvärdering av 
patientnära utfallsmått som livskvalitet 
och förmågan att utföra sina vardagssyss-

lor eller en kartläggning av strukturer 
och förutsättningar att bedriva evidens-
baserad vård (figur 2 och 3).

Läkemedelsindustrin är en viktig ak-
tör inom svensk hälso- och sjukvård. 
Som uppskattad partner, men ibland 
även som misstänkliggjord kärande med 
kommersiella motiv. Förutsättningarna 
för samverkan mellan industrin och vår-

Exempel på metoder och datakällor i uppföljningsprojekt. 

Exempel på frågeställningar som kan besvaras i uppföljningsprojekt.

Att välja upplägg för sitt projekt kräver eftertanke och kompromiss

Att välja upplägg för sitt pro-
jekt kräver eftertanke och 
kompromiss.

den är dock hårt reglerad och under stän-
dig uppsikt av myndigheter, branschor-
ganisationers regelverk och massmedia. 

De tillverkande läkemedelsföretagen 
som i dag konstruktivt engagerar sig i 
samverkansprojekt med vården, och sik-
tar på att bli en del av vårdproduktionen 
har mycket att vinna. Även produktfö-
retagen är ju måna om att deras läke-
medel används på rätt patienter, på rätt 
indikation och vid rätt tillfälle på ett ra-
tionellt sätt. 

Samverkan höjer kvaliteten
Samverkan mellan vården och läkeme-
delsföretag är mycket viktig för att fort-
sätta att höja kvaliteten på svensk hälso- 
och sjukvård. Bägge parter har sina res-
pektive ramar och förutsättningar, men 
där det finns gemensamma berörings-
punkter finns även synergier att hämta 
ur produktiva samarbeten. 

Kvalitetsarbete handlar om att syste-
matiskt försöka sluta gapet mellan det 
man gör och det man borde göra enligt 
evidens och riktlinjer. I en tid där valet 
av vård flyttas över till patienterna har 
frågan om vårdkvalitet aktualiserats. Pa-
tienter kräver kvalitet, och väljer vårdgi-
vare baserat på kvalitetsindikatorer. Ge-
nom mätning, statistik och resultatupp-
följning kan vården fortsatt förbättras. 

Samarbete är nödvändigt för att sä-
kerställa god uppföljning av läkeme-
delsbehandlingar efter att produkter in-
troducerats på marknaden. De starkaste 
koalitioner mellan vård och industri kan 
stärka Sverige som ett bra land för att ge-
nomföra uppföljningsprojekt, men även 

Figur 2. 

Figur 3. 

Figur 4.
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stärka industrins roll och legitimitet som 
leverantör. 

Utmaningen ligger i att läkemedels-
företagen måste stödja vården med att 
verka för ett evidensbaserat kliniskt för-
bättringsarbete.

Hur samverka på lika villkor?
Samverkansprojekt kan organiseras på 
många sätt, men har endast ett exis-
tensberättigande om de besvarar en re-
levant medicinsk frågeställning (figur 4). 
Grundprincipen är därför att välja metod 
efter frågeställning. Utöver kvalitetssäk-
ringar, observationsstudier och struktu-
rerade utvärderingar ger även kliniska 
prövningar utmärkta tillfällen för sam-
verkan med vårdens aktörer. 

Nackdelen med kliniska prövningar 
är dock att behandling av patienter styrs 
av ett protokoll, och inte av hur klinisk 
praxis ser ut på ett givet område. Upp-
följningsprojekt där man följer klinisk 
praxis kan således ses som en värdeska-
pande process med ömsesidigt utbyte av 
erfarenheter och kunskap.

Att skapa värde i vårdkedjan är en 
komplex fråga. Optimalt sett genere-
ras nytta ur samverkansprojekt för pa-
tienter, för läkare, för samhället och för 
produkten som är i fokus. För att detta 
ska vara möjligt måste det alltid finnas 
en angelägen vetenskaplig frågeställning 
som ska besvaras, och även en transpa-
rens kring sponsorskap och ersättnings-
nivåer (figur 5). 

I idealfallet konkretiseras vårdens 
egna idéer till relevanta frågeställningar 
som både företaget och vården stödjer. 
Om industrins strategiska och kommer-
siella mål kan kombineras med veten-
skapliga ambitioner i medicinska projekt 
har vi en optimal win-winsituation.

I en ny era där färre stora medicinska 
genombrott sker är det viktigt att opti-
mera resursanvändningen inom sjukvår-
den, och säkerställa att samhället får ett 
stort utbyte av hälsa till medborgarna för 
varje satsad krona. Läkemedelsindustrin 
kan involvera sig i värdeskapande medi-
cinska projekt som bidrar till att förbätt-
ra omhändertagandet av patienten. 

En förändrad värld innebär nya möj-
ligheter, och det är dags att ta tillvara 
dem!

DaviD BeceDas
projektledare, vd, scandinavian 

Outcomes

Besvarar projektet en
relevant medicinsk

frågeställning?

Är vi beredda att öppet
redovisa

jävsförhållanden och
ersättningar?

Säkerställ öppenhet i uppföljningsprojekt

Säkerställ öppenhet i 
uppföljningsprojekt.

Figur 5. 



70   pharma industry nr 3 –10

läkemedelsföretaget

Anders Löfgren, vd,                        
nordic drugs

Ålder: 50 år.

familj: Sambo C arina, t vå bonusbarn,           
19 respektive 22 år.

Bor: Limhamn i Malmö. ”Radhus åtta    
minuters promenad från kontoret.”

fritid: Tennis, golf, skidor (”utför”).

Läser: Mycket. Skönlitteratur, deckare.          
Gärna på engelska.

roas av: Se ovan! Men också att       
umgås med människor. 

Laga mat: fisk, kött, gärna vilt.            
Humor i alla former.

oroas av: Om något obehagligt skul-
le hända familjen. I min position också      
arbetet. I glädje och sorg.
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NORDIC DRUGS AB

Nordic Drugs AB startades 1995 och 
marknadsför läkemedel på den nord-
iska marknaden. Huvudkontoret lig-
ger mitt i den expansiva Öresundsre-
gionen, närmare bestämt i stadsdelen 
Limhamn i Malmö. Förutom i Sverige 
har företaget även kontor och säljor-
ganisationer i Danmark, Finland och 
Norge. I Malmö finns företagsledning, 
regulatorisk avdelning, ekonomi och 
logistik. Produktansvaret för Norden 
finns också på huvudkontoret i Lim-
hamn medan säljorganisationerna 
leds från respektive land.
Moderbolag är Nordic Group BV 
Hoofddorp, Holland, och verksam-
heten smärta, antibiotika, gynekologi, 
mage/tarm, receptfria läkemedel.
Nordic Drugs har cirka 40 anställda 
på Nordenbasis. Sverige är huvud-
marknaden men Nordic Drugs har 
även stark tillväxt på övriga markna-
der.
Nordic Drugs svenska produktportfölj 
består av välkända varumärken både 
på det receptbelagda och det recept-
fria området. De terapiområden man 
fokuserar på är:
• Allergi
• Infektion
• Kvinnohälsa
• Mage/Tarm
• Smärta

Förutom egen tillverkning av läke-
medel har Nordic Drugs också nära 
samarbete med innovativa forsknings- 
och produktionsbolag i Europa och 
Asien. Det hjälper företaget att ta 
fram skräddarsydda läkemedel till de 
nordiska länderna.
På huvudkontoret i Malmö finns de 
centrala funktionerna i ett läkeme-
delsföretag:
• Ledning och affärsutveckling
• Marknadsavdelning
• Regulatorisk avdelning
• Ekonomiavdelning
• Logistikavdelning

Läs mer om detta i intervjun med vd:n 
Anders Löfgren här intill.
Nordic Drugs deltar i Läkemedelsför-
säkringen och ingår i Nordic Group, 
en paneuropeisk koncern. Nordic 
Group har utvecklingsbolag, tillverk-
ningsbolag och försäljningsenheter 
över hela Europa.

Anders Löfgren har varit vd på 
Nordic Drugs sedan 1996. Det 
enda som skulle kunna få ho-

nom att sadla om är, som han uttrycker 
det, ”en tillräcklig höjd på utmaningen”. 
Å andra sidan trivs han uppenbarligen 
alldeles förträffligt på företaget. På en 
direkt fråga om vad han gör om tio år 
blir svaret:

– Är ägarna nöjda med mig då också 
är jag säkert kvar.

Efter Pharma Industrys besök på 
Nordic Drugs en disig måndagsefter-
middag i maj känns frågan tämligen 
överflödig. Stämningen är synnerligen 
otvungen. Vilket märks redan då vi blir 
insläppta av vd Löfgren själv. Därmed 
lägger han ribban för vårt besök och gör 
det hela ytterst avslappnat.

Målsättningen med verksamheten 
är glasklar. Företagets filosofi är ytterst 
profilerad. Med tanke på konkurrensen 
har framgångarna staplats på varandra 
och någon mättnad går inte att märka.

Viljan att frekvent flytta fram posi-
tionerna är uppenbar.

– Vi vill bli ett ledande företag i spe-
ciality pharma i Norden, säger Anders 

Löfgren, sedan vi serverats en utsökt es-
presso från en nyinköpt kaffemaskin.

Helt i linje med våra initiala intryck 
är det Anders själv som tar fram koppar 
och mixtrar med knapparna. När vi be-
römmer smaken understryker han:

– Detaljer som gott kaffe är viktigt. 
Vi fikar tillsammans allihop varje för-
middag. Dessutom äter vi frallor varje 
fredagsmorgon. Uppskattat och viktigt. 
Jag tror mycket på gemenskap.

På Nordic Drugs hemsida skriver fö-
retaget bland annat följande i sin pro-
fil:

”Vi som arbetar på Nordic Drugs är stolta 
över vårt företag och våra läkemedel. Kunden 
är alltid i fokus varför hög service, kvalitet, 
kompetens och engagemang kännetecknar vårt 
dagliga arbete.

Våra kunniga och välutbildade pro-
duktspecialister besöker regelbundet 
läkare, vårdpersonal och apoteksperso-
nal för att informera om våra läkemedel, 
tillmötesgå behov och önskningar samt 
för att ge stöd beträffande samtliga våra 
produkter.”

Uppenbarligen en rätt bra samman-
fattning. Anders Löfgren, som har en i 

Anders Löfgren, vd, Nordic Drugs

”Vi vill bli 
ledande inom 
speciality pharma”
”Vår vision är att bli ett av de ledande företagen i Norden 
inom speciality pharma. Vi når denna vision genom att etablera 
starka kundrelationer och långsiktiga partnerskap med våra 
existerande och framtida samarbetspartner i Europa och Asien”. 
Så skriver Nordic Drugs på sin hemsida. När Pharma Industry 
hälsar på känns ambitionerna att uppnå målsättningen högst 
realistiska. Kreativiteten och arbetsglädjen är påtaglig.
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xx

sammanhanget tämligen ovanlig bak-
grund, han är nämligen praktiserande 
tandläkare i botten, säger om Nordic 
Drugs i dagsläget:

– Vi är ett fyrtiotal anställda i Nor-
den och har vårt huvudkontor här i Lim-
hamn, där vi är ett 20-tal personer. Re-
dan från början valde vi att bygga bola-
get nordiskt. Det innebär att vi har ett 
antal individer som har nordiska nyck-
elfunktioner.

– Detta i form av att vi har en mark-
nadsavdelning, marknadschef, produkt-
chef och marknadsassistenter som tar 
fram marknadsföringsmaterial för samt-
liga fyra nordiska marknader. Naturligt-
vis i samarbete med landscheferna.

– Vi har en centraliserad regulato-
ryavdelning, som också innehåller både 

qualityperson och QPPV, vilket ganska 
få bolag i Sverige har i dag, understryker 
Anders Löfgren, och fortsätter:

– Nordic Drugs har också en central 
ekonomienhet här, som hanterar och 
konsoliderar hela Norden hit. I den av-
delningen finns också vår logistikenhet, 
som gör att vi hanterar också logistiken i 
Norden centralt. Allt naturligtvis för att 
vara så kostnadseffektiva som möjligt.

– I förbigående kan jag tillägga att det 
är ungefär så Astra Zeneca bygger upp 
sitt i Södertälje. Man skar bort i princip 
allting i övriga länder och centraliserade 
verksamheten i Södertälje. Något som 
många andra bolag också har gjort.

Med framgång?

– Jag tror det. I ett bolag med vår 
storlek kan jag inte se annat. Vi har ju 
haft fördelen av att ha byggt detta från 
början. Det vill säga, att ingen har be-
hövt känna sig trampad på tårna.

– Nå, vi har ju dessutom vår svens-
ka säljledning plus landschefer i Norge, 
Finland och Danmark, som har varsin 
säljorganisation. Så fokus där är sälj och 
aktiviteter mot kund.

Omsättningsmässigt tror Anders Löf-
gren att Nordic Drugs kommer att ham-
na någonstans runt 220 miljoner kronor 
i år. Det är i så fall en ökning med un-
gefär 15 procent.

– Siffror vi tycker är väldigt bra. Jag 
har varit med i så många år och vet hur 
allting går upp och ner. Men tittar jag 
rent generellt på utvecklingen sedan jag 
startade en gång, när vi omsatte 22 mil-
joner kronor och endast fanns i Sverige, 
så är det klart att vi nu är tio gånger upp 
och finns i hela Norden. Det är så klart 
en enormt spännande resa.

– Jag tycker att vi jobbar på ett väl-
digt professionellt sätt i dag. Det måste 
vi göra, eftersom vi till stor del lever av 
inlicensierade produkter. Vi är väl ett av 
inte så många bolag i Norden som verk-
ligen aktivt kan marknadsföra och han-
tera en produkt. Detta från preregistre-
ring till registrering och sedan hela pro-
duktens livscykel. Ta den till marknad, 
få upp den till en viss nivå, hantera den 
även i ett sådant stadium, bibehålla den 
och även se den mogna ut. Ja, kanske 
till och med minska. Men alltså en hel 
produktlivscykel.

Nordic Drugs ingår i den paneuro-
peiska koncernen Nordic Group. Vad 
innebär det rent konkret?

– Embryot till det hela startades nå-
gonstans runt 2002. Förutom Nord-
ic Drugs – vi hade en ägare som hade 
en vision att skapa en ny paneuropeisk 
pharmagrupp. Det var lite baserat på det 
som redan fanns inom ägandet. Nordic 
Drugs var något av en hörnpelare. Qp-
harma, som framförallt är en kontrakts-
tillverkare här i Malmö, köptes över från 
Ferring.

– Man förvärvade ett bolag redan 
kring 2000, som heter Disphar. Det är 
ett utvecklingsbolag, framförallt mot 
den generiska industrin. Till gruppen 
anslöt man sedan ett bolag som heter 
PCS, som sysslar med kliniska pröv-
ningar. Ganska snart startade man också 
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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 !

Nordic Groups första marknadsbolag i 
England och Frankrike. Något år senare 
även i Tjeckien.

– Det innebär att Nordic Group i dag 
har marknadsnärvaro med egna mark-
nads- och säljbolag i, förutom Norden, 
England, Frankrike, Belgien, Holland, 
Tyskland, Tjeckien, Polen och Italien. Vi 

är alltså på god väg mot den vision som 
en gång sattes upp om en paneuropeisk 
närvaro.

Vilka är fördelarna med det här 
upplägget?

– Det ”tänket” som fanns, eller finns, 
hos ägarna är att man ska kunna erbjuda 
bolag, som inte har närvaro i Europa, 
att marknadsföra deras produkter här. 
Vi får ju också en centraliserad business/
development-enhet nere i Paris, där vårt 
administrativa huvudkontor ligger.

Finns det några nackdelar?
– Möjligen, ur vår synpunkt, att man 

ökar den administrativa belastningen, 
säger Anders Löfgren och ber att få läg-
ga till:

– Jag glömde säga att vi kommer från 
en rent generisk situation. Från ett ge-
nerikabolag till att i dag och sedan ett 
antal år ha omdefinierat oss till att vara 
ett speciality pharmabolag.

– Det är också viktigt att säga att 
Nordic Drugs har en lite annorlunda 
portfölj än vad gruppen i övrigt har. En 
bredare portfölj. Vi fokuserar på smärt-
produkter. Mage, tarm. Öron- näsa- och 
hals. Samt kvinnohälsa, säger han.

Anders Löfgren kom till läkemedels-
industrin för drygt 20 år sedan. Då som 

säljare, eller konsulent, på Ciba-Geigy, 
som sedermera blev Novartis. Innan 
dess var han som sagt tandläkare, när-
mare bestämt distriktstandläkare i Fal-
köping.

– Jag har egentligen haft tre tjänster 
som tandläkare. På den tiden gjorde man 
AT även som tandläkare och den gjorde 
jag i hemstaden Helsingborg. Jag fick 
min legitimation och flyttade till Falkö-
ping. Mina första år i läkemedelsbrans-
chen arbetade jag också parallellt som 
tandläkare i Torslanda, berättar Anders 
Löfgren.

Det blev sålunda läkemedlen som till 
slut drog det längsta strået.

– Under studietiden gjorde jag en del 
examensarbeten på Leo i Helsingborg. 
På analysavdelningen. Det var spännan-
de och låg i bakhuvudet. När jag sedan 
blev tandläkare fick jag faktiskt ett er-
bjudande om att börja som konsulent på 

just Leo och tankarna kring detta låg 
kvar.

– När jag var runt 30 kändes det som 
ett vägskäl. Skulle jag göra något annat 
rent karriärmässigt i en ny bransch var 
det då, och det passade dessutom bra av 
olika skäl. Så jag började som produkt-
specialist på Ciba-Geigy. Jag stannade 
där i drygt två år. Därefter sökte jag och 
fick en tjänst som skandinavisk produkt-
chef på ett bolag som jag inte kände till 
alls, Searle, i Malmö.

– Där blev jag kvar i tre år och kände 
väl att jag hade nått mina möjligheter 
där. Då dök det upp ett jobb som inter-
nationell produktchef på Ferring, som jag 
sökte och fick. Då hade Ferring förvärvat 
det som skulle bli Nordic Drugs. Efter 
ett drygt år stod Nordic Drugs utan chef. 
Jag fick frågan internt om jag ville bli 
chef. Jag fick en veckas betänketid och 
hoppade på det. Det var den 1 juni 1996, 
så det är snart 14 år sedan.

Anders Löfgren, som för övrigt också 
är reservofficer på P7 har, som sagt, inte 
ångrat sig. Pharma Industry ber honom 
till slut att beskriva Nordic Drugs med 
tre ord. Som synes här intill valde An-
ders orden öppenhet, hängivenhet och 
glädje.

Nordic Drugs verkställande direktör 
kommenterar:

– Här vill jag gärna ta fram våra fyra 
kärnvärden. Sedan ett antal år tillbaka 
arbetar vi med a) Nordic, b) Allround, 
c) Long term, d) Open.

– Det är baserat på en enkät som en 
extern konsult gjorde åt oss. Och det är 
faktiskt förvånansvärt samstämmigt. Vi 
tar upp, och bejakar, detta på samtliga 
möten, säger Anders Löfgren.

       – Jag tycker att vi jobbar på ett 
väldigt professionellt sätt i dag. 
Det måste vi göra, eftersom vi till stor 
del lever av inlicensierade produkter. 
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Ingela Birch-Jensen, marknadschef, Nordic Drugs

”Det är kul just nu”

Ingela Birch-Jensen är mark-
nadschef på Nordic Drugs. Hon 
målar upp en ljus framtid för 
företaget.

– Jag tror på ett fortsatt 
inflöde av nya produkter så 
att vi kan bygga Nordic Drugs, 
fortsätta jobba nordiskt och 
bygga vidare på den inslagna 
vägen. Vi har en väldigt positiv 
utveckling just nu. Det är kul, 
säger hon.

På hösten 1999 började Ingela 
Birch-Jensen på Nordic Drugs. 
Under de snart elva åren som 

gått har företaget förändrats ganska ra-
dikalt.

– Vi har vuxit från ett ganska li-
tet läkemedelsföretag med en rätt snäv 
portfölj, till att bli ett medelstort läke-
medelsbolag med en, i mina ögon, bred 
portfölj.

Som kan bli bredare?
– Ja, det vet jag inte riktigt om man 

vill. Det handlar om prioriteringar.
Är det något speciellt område du 

vurmar för?
– Smärtprodukter, lite mot CNS kan-

ske. Eftersom jag jobbade med det tidi-
gare. Men jag tycker det mesta är roligt. 
Inte minst OTC. Det är också stimule-
rande att jobba mot flera olika länder.

Hur självständigt arbetar du?
– Mycket självständigt. Men det gör 

alla på det här bolaget. Det är väldigt 

kompetenta, självgående personer med 
mycket erfarenhet oberoende vilken roll 
man sitter i.

Hur har marknaden förändrats för 
er efter avregleringen?

– Ja, speciellt i Sverige där vi har en 
stor OTC-portfölj, som är viktig för vår 
svenska försäljning. Där händer det väl-
digt mycket just nu med massor av ar-
bete mot de olika butikskedjorna. Det 
blir mer jobb och fler nyckelkontakter 
för oss nu. Under monopolet träffade 
man några få. I dag träffar man alla 
nyckelkunder och nyckelpersoner i alla 
butikskedjorna.

– Att det händer saker i omvärlden 
kan jag inte säga är negativt.

Det måste vara en enorm skillnad att 
sälja till och förhandla med människor 
som helt saknar branschkännedom.

– Visst, det är en jättestor skillnad. 
Jag har ett marknadsteam med flera 
produktchefer varav en är mera OTC-

inriktad. Hon jobbar väldigt mycket 
med detta nu. Vi försöker dela upp det 
och just nu är det mycket inriktning 
på den svenska OTC-marknaden. Men 
framförallt jobbar vi nordiskt, inte minst 
gentemot Danmark där man haft en lite 
halvliberaliserad marknad längre än här. 
Liksom i Norge. Men vi har inte så stor 
portfölj i de länderna.

Hur är förhållandet mellan Nordic 
Drugs och den svenska läkarkåren?

– Bra. Vi är nog profilerade som ett 
smärtföretag. Det är alltid bra om man 
kopplar ett företagsmärke till någon-
ting.

Hur påverkas Nordic Drugs av 
den globala finanskrisen?

 – Valutakurserna förra året påverkade 
jättemycket. Vi köper ofta in produkter 
i euro.
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Några röster inifrån 
om Nordic Drugs
Pharma Industry bad fem ledande medarbetare samt vd:n Anders Löfgren och marknadschefen 
Ingela Birch-Jensen på Nordic Drugs i Malmö att med tre ord beskriva hur de upplever företaget. 
Detta utan att se vad deras kolleger svarade.

De tillfrågade fick också möjligheten att, vid behov, göra en kort kommentar, vilket två av dem 
utnyttjade. Vd Löfgren och marknadschefen Ingela Birch-Jensen gjorde det också, detta i sina res-
pektive intervjuer.

Namn: Rickard Celander.
Ålder: 38 år.
Befa� ning på Nordic Drugs: Ekonomichef.
När började du på Nordic Drugs:                 
D� ember 2009.
Beskriv Nordic Drugs med tre ord:           
Långsiktigh� . Framåtanda. Gemenskap.

Namn: Hans Morén.
Ålder: 36 år.
Befa� ning på Nordic Drugs: Nordisk pro-
duktchef, r� eptbelagda läkemedel.
När började du på Nordic Drugs: 2006.
Beskriv Nordic Drugs m ed t re o rd:                        
Vi. Vill. Framåt.
Hans Morén lä� er till:
– De produkter vi tar oss an blir �  ast 
förr eller senare marknadsledande.

Namn: Carina Edmonds.

Ålder: 40 år.

Befa� ning på Nordic Drugs: 
Försäljningschef.

När började du på Nordic Drugs:       
Oktober 2003.

Beskriv Nordic Drugs med tre ord:           
Nordiskt. Ö� � . Allsidigt.
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Namn: P� er Persson.
Ålder: 37 år.
Befa� ning på Nordic Drugs: Su� ly Chain Manager.
När började du på Nordic Drugs: September 2007.
Beskriv Nordic Drugs med tre ord:                               
Allround. Nordiskt. Långsiktigt.
P� er Persson lä� er till:                                          
– Nordic är     lit�  för� ag med alla viktiga funk-
tioner. Vi har en nordisk närvaro och har     långsik-
tigt tänkande i alla relationer.

läkemedelsföretaget

Namn: Ann-Margr� h Andersson.
Ålder: 50 år.
Befa� ning på Nordic Drugs:         
Regist reringschef.
När började du på Nordic Drugs: 
2007.
Beskriv Nordic Drugs med tre ord: 
Nordiskt. Allsidigt. Ö� � .

Namn: Ingela Birch-Jensen.
Ålder: 42 år.
Befa� ning på Nordic Drugs:           
Marknadschef.
När började du på Nordic Drugs:         
Hösten 1999.
Beskriv Nordic Drugs med tre ord:  
Nordiskt. Flexibelt. Långsiktigt.

Namn: Anders L� gren.
Ålder: 50 år.
Befa� ning på Nordic Drugs: Vd. 
När började du på Nordic Drugs:              
juni 1996.
Beskriv Nordic Drugs med tre ord:             
Ö� enh� . Hängivenh� . Glädje. MICHAEL LJUNGBERG

Textbyrån MLT

FOTO: LENNART TIDMAN
Textbyrån MLT



Träffa branschens ledande leverantörer 
På Apoteksmässan är branschen samlad och 
du har möjlighet att möta ca 200 utställare som 
företräder läkemedelsindustrin, egenvård,  
tillbehör, inredning mm. 

Kostnadsfria seminarier
Seminarierna på mässan är riktade till dig som 
arbetar med apoteksvaror. Du har möjlighet  
att lyssna på inspirerande och innehållsrika  
föredrag av branschens ledande talare.

Läs mer på www.apoteksmassan.se

Vägbeskrivning: Bil E4 norrut från Stockholm till Kista Pendeltåg Helenelunds station T-banan Kista station

Samarbetspartners Arrangör

Förhandsregistrera dig på 

www.apoteksmassan.se

Där anmäler du dig även 

till mässans kostnadsfria

seminarier. 

Alla på företaget 

har möjlighet att 

bredda sin kunskap 

på våra kostnadsfria

seminarier

Sveriges nya mötesplats för alla
som arbetar med apoteksvaror
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referat

Dialogen med      patienterna är igång
LIF:s nya patientnätverk
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Dialogen med      patienterna är igång
Åsikterna var många när LIF i slutet av april arrangerade ett halvdagsseminarium om sam-
arbetet mellan läkemedelsföretag och handikapporganisationer. Seminariet ”Etik, attityd, 
ansvar” var ett startskott för LIF:s nya patientnätverk Dialog. Erik Fredholm, informatör på 
Läkemedelsindustriföreningen refererar seminariet.

Intresset för seminariet var stort. 
Närmare 130 representanter från fö-
retag och handikappförbund fanns 

på plats för att diskutera det framtida 
arbetet. På plats fanns också en del kri-
tiker. En var Fredrik Hedlund som under 
förra året skrev flera kritiska artiklar i 
DN om samarbetet mellan läkemedels-
företag och olika handikapporganisatio-
ner. 

Hans bästa råd till de olika förening-
arna om framtida samarbeten var kort 
och gott ”Låt bli!” Med det ville han 
understryka sin viktigaste tes om att en 
handikapporganisation som samarbetar 
med ett företag aldrig kommer att be-
traktas som oberoende och därmed tap-
par styrka i sina uttalanden. 

Som ett omvänt exempel visade han 
på Diabetesförbundet som han menade 
varit den mest framgångsrika patientor-
ganisationen då de lyckats bevara det fria 
insulinet. Framgången i detta, menade 
Fredrik Hedlund, ligger i stor del i att 
Diabetesförbundet inte har samarbetat 
med några företag.

Samarbete eller konsumentpanel
Fredrik Hedlund stod dock inte oemot-
sagd. Anne Carlsson från Reumatiker-
förbundet såg en självklar arena för sam-
arbete och tryckte hårt på att förening-
arna ska hålla sig oberoende från före-
tagen. För att säkerställa detta för egen 
del har Reumatikerförbundet infört ett 

eget regelverk som går längre än läke-
medelsbranschens. Bland annat innebär 
det att alla lokalföreningar behöver få 
sina projekt godkända centralt och man 
kollar extra noga att det inte är tal om 
sponsring utan samarbete kring avgrän-
sade projekt.

Att samarbeten är värdefulla för båda 
parter var de flesta på seminariet överens 
om. Många projekt handlar om utbild-
ning och Anne Carlsson menade att det 
i slutändan snarare är patienterna som 
utbildar läkemedelsföretagen än omvänt, 
genom att de ger sin syn på läkeme-
delsanvändningen, till exempel på hur 
läkemedelsförpackningar ska utformas. 

Det var också något som Cecilia Ken-
nerfalk från LIF tog upp i sitt anföran-
de: 

– Patienternas kunskaper är värdeful-
la för oss och kunskapsutbytet är viktigt. 
Att upphöra med samarbete vore att gå 
20 år tillbaka i tiden. 

Något som Karin Sandström från 
Handikappförbunden höll med om: 

– Man måste kunna lita på att vi inom 
organisationerna är oberoende männis-
kor som kan tänka på egen hand. 

Argumenten var dock svårköpta för 
Fredrik Hedlund som ansåg att det inte 
behövs något samarbete för kunskaps-
utbyte:

– Ni kan ju ha konsumentpaneler som 
alla andra!

Gemensamma regler
Arbetet med etiska regler för relationer-
na mellan läkemedelsföretag och handi-
kapporganisationer inleddes 2002.

– Vi inledde då en dialog med orga-
nisationerna, berättade Cecilia Kenner-
falk. Tillsammans funderade vi över var-
för vi egentligen samverkade och vad vi 
ville ha ut av våra samarbeten och 2003 
kom den första upplagan av de etiska 
reglerna. 

– I dag har de flesta länderna i Eu-
ropa liknande regelverk, men den stora 
skillnaden är att vi i Sverige har gjort re-
san tillsammans och har gett båda sidor 
möjlighet att ge sin syn på hur reglerna 
skulle utformas.

Efter att de första reglerna kom 2003 
har de reviderats flera gånger. Under 
2006 gjordes en omfattande utredning 
av Bengt Lindqvist, tidigare handikapp-
minister och ordförande i Handikapp-
föreningarnas samarbetsorganisation. 
Utredningen utmynnade i ett åtgärds-
program på elva punkter. 

Cecilia Kennerfalk igen:
– Den viktigaste punkten tycker jag 

och många andra var samarbetsdataba-
sen. Med den har vi ökat transparensen 
och visar öppet vad vi gör. Min uppma-
ning till både företag och organisationer 
är att hellre redovisa för mycket än för 
lite för att inte skapa frågor eller spe-
kulationer. 

LIF:s nya patientnätverk
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– Den sista punkten i åtgärdspro-
grammet genomförde vi i höstas och det 
var en handbok för alla som ska ingå el-
ler funderar på samarbeten. Syftet är att 
handboken ska ge tips och råd för att 
undvika misstag och den är ett komple-
ment till de etiska reglerna. 

Skeptiker och tillskyndare
Från publiken kom många inspel under 
debatten och för många var frågan om 
möjlighet till fortsatta samarbeten cen-
tral. Från Prostatacancerförbundet tryck-
te man på att de bästa informationsma-
terialen är gjorda av läkemedelsföretagen 
och det vore fel att inte få dela ut dem 
till medlemmarna. 

Men även bland patientrepresentan-
terna fanns skeptiker. En representant 
från Riksförbundet för social och men-
tal hälsa (RSMH) framförde skarp kri-
tik mot att deras medlemmar blivit it-
vingade läkemedel de inte mått bra av 
och att läkemedelsindustrin stått för de 
”snaskigaste skandalerna” genom tider-
na. Utifrån detta ifrågasatte han varför 
företag med sitt dåligt rykte skulle vil-
ja ge pengar till patientföreningar utan 
eget vinstsyfte. Här var dock Cecilia 
Kennerfalk tydlig:

– Vi vill inte och får inte ge pengar 
till organisationerna. Vi vill stimulera 
till erfarenhetsutbyte genom aktiviteter 
och ibland krävs det pengar för att ge-
nomföra det. 

– Ett exempel är detta seminarium 
som även det står med i samarbetsdata-
basen. De enda pengar som gått till del-
tagare är för att finansiera några taxire-
sor. Men dagen kostar ändå mycket mer 
för att täcka lokaler och omkostnader. 

ERIK FREDHOLM
informatör, LIF 

- de forskande läkemedelsföretagen

       Med en fortsatt och utvecklad 
dialog kan vi få ett samarbete där vi inte 
är beroende av varandras pengar, men 
drar nytta av varandras kunskap

Dialog – LIF:s patientnätverk
LIF har bildat ett patientnätverk för personer inom LIF:s medlemsföretag 
som arbetar med samverkansfrågor mellan läkemedelsföretag och organi-
sationer/intresseorganisationer. Syftet är att skapa ett forum för dialog om 
olika frågeställningar som kommer upp vid samverkan. 
Handboken för samarbete mellan Handikappförbunden och läkemedels-
branschen är ett komplement till LIF:s etiska regler. Båda kan laddas ned 
från www.lif.se. Handboken håller just nu på att revideras efter en enkätun-
dersökning för att få in önskemål hur den kan förbättras för den praktiska 
användningen.

– För liknande arrangemang är det 
alltså lätt att tro att föreningar fått en 
större summa pengar i sponsring när allt 
i själva verket har gått åt till det spe-
cifika projektet. Den som kommer på 
ett bättre sätt att redovisa stödet på, så 
att det inte missförstås, får gärna berät-
ta det. 

En representant från en mindre för-
ening framförde att det är med hjälp av 
läkemedelsindustrin som de har möjlig-
het att existera eftersom de inte får något 
statsbidrag. Men som Anne Carlsson från 
Reumatikerförbundet uttryckte det: 

– Läkemedelsindustrin får och kom-
mer aldrig att bli vad Bingolotto varit 
för idrotten – men ibland kan det vara 
grädden på moset. 

Även i framtiden kommer vi nog att 
få se samarbeten mellan läkemedelsföre-
tag och olika patientorganisationer. För-

hoppningsvis ser vi ett samarbete som 
sker öppet med insyn för alla och som 
övervakas av parternas egna bransch-
poliser, men även av journalister som 
påtalar fel och brister. Med en fortsatt 
och utvecklad dialog kan vi få ett sam-
arbete där vi inte är beroende av varan-
dras pengar, men drar nytta av varandras 
kunskaper.

Cecilia Kennerfalk, Anne Carlsson, Karin Sandström och Fredrik Hedlund

referat
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Tyvärr missar vi majsiffrorna hårfint i detta num-
mer och får nöja oss med att redovisa resultaten 
till och med april. Vi tackar Malin Österberg, IMS 
Health Sweden AB, för att hon levererat statisti-
ken till oss.  

Redaktionen 

Min enorma känsla för marknadsförändringar 
håller i sig, mycket riktigt passerade Andnings-
organen terapiområdet Hjärta/Kretslopp. Tur 
för er att ni inte satte emot i vadslagningen. Nu 
kommer det nog att vara väldigt statiskt när det 
gäller terapiområden för en god stund framåt. 
Nästa förändring blir nog att Andningsorganen 
passerar Blod/blodbildande organ.

På företagslistan var det tämligen lugnt denna 
gång. Enda rörelsen som var stor nog för att 
påverka placeringarna var Amgen som tog ett 
kliv upp. De har bra fart framåt och ökar med 15 
procent mot förra året. Kör hårt!

Branschstatistik 
april 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   3 338  3 362  -0,7  11,1
2 15 2 MSD   2 051  2 110  -3,0  6,4
3 2 3 Astrazeneca  1 735  1 534  13,1  5,8
4 3 4 GlaxoSmithKlein 1 634  1 489  9,7  5,5 
5 4 5 Novar�s  1 590  1 484  6,8  5,2
6 6 6 Roche   1 249  1 157  8,0  4,2
7 8 7 Orifarm  1 174  1 023  14,8  3,9
8 9 8 Johnson & Johnson 1 041  1 135  -8,3  3,5
9 10 9 Sanofi-aven�s  948  972  -2,5  3,2
10 11 10 Meda   893  894  -0,1  3,0
11 12 11 Novo Nordisk  890  821  8,5  3,0 
12 14 12 Abbo�   847  716  18,3  2,8
13 13 13 Baxter Medical 835  796  4,9  2,8 
14 16 14 Boehringer Ing. 700  623  8,3  2,2
15 17 15 Lilly   655  605  9,5  2,1
16 18 16 Bayer Schering  523  538  -2,8  1,7
17 20 17 Merck-Serono  500  487  2,8  1,7
18 19 18 Biophausia  458  565  -19,0  1,5
19 23 20 Amgen   402  349  15,3  1,3
20 20 19 Nycomed  402  423  -4,9  1,3

Totala  försäljningen inkl. vet.   29 967  29 487  1,6  100,0     
            (72,2)*
* 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. 5 864  5 513  6,4
2 2 2 N Centrala nervsystemet 4 926  5 019  -1,9
3 3 4 J Infek�onssjukdomar  2 941  2 858  2,9
4 4 3 A Matsmältning/Ämnesoms. 2 830  2 782  1,7
5 5 6 B Blod och blodbildande org. 2 684  2 614  2,7
6 7 7 R Andningsorganen  2 492  2 369  5,2
7 6 5 C Hjärta och kretslopp  2 487  2 669  -6,8
8 8 8 G Urin och könsorgan etc. 1 402  1 398  0,3
9 9 9 M Rörelseapparaten  920  984  -6,5
10 10 10 H Hormoner exkl. könshorm. 777  745  4,3
11 11 11 V+P Övrigt    700  710  -1,4
12 12 12 D Hud    688  655  5,0
13 13 13 S Ögon och öron  676  621  8,9
     
Totalt humanläkemedel     29 387  28 937  1,6
Veterinärläkemedel      580  549  5,6
Läkemedelsmarknaden totalt     29 967  29 486  1,6

Terapiområdeslista april 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   746  696  7,2  2,5
2 2 2 Symbicort  581  519  11,9  1,9
3 4 3 Humira   581  459  26,6  1,9   
4 3 4 Remicade  493  458  7,5  1,6 
5 6 5 Atacand  350  350  0,1  1,2
6 5 7 Lipitor   327  360  -9,1  1,1
7 8 8 Zyprexa  323  303  6,5  1,1
8 7 6 Cozaar   309  334  -7,4  1,0
9 9 9 Hercep�n  286  263  8,9  1,0
10 11 10 Nexium  250  244  2,3  0,8
11 12 11 Alvedon  241  240  0,2  0,8
12 15 13 Mabthera  240  219  9,6  0,8
13 22 15 Lyrica   234  197  19,0  0,8
14 13 12 Sere�de  233  225  3,2  0,8
15 14 14 Advate   230  216  6,4  0,8
16 17 16 Pulmicort  222  209  6,4  0,7
17 23 18 Spiriva   217  184  18,2  0,7
18 18 17 Lantus   217  209  4,1  0,7
19 20 20 Glivec   205  194  5,7  0,7
20 21 19 Kiovig   203  193  5,1  0,7 

Totala läkemedelsmarknaden inkl vet  29 967  29 487  1,6  100,0
                              ( 6488    6072    21,7)*

Produktnamnsgrupp är en sammanslagning av produkter som innehåller samma produktnamn t ex är Symbicort 
summan av Symbicort turbuhaler, S forte turb och S mite turb       
* siffrorna i parentes är de 20 största produkternas försäljning och andel av totalen.      
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Nu blev det lite rörelse i listan. Cozaar fortsät-
ter tappa mark och blir passerad av både Lipitor 
och Zyprexa. Zyprexa tuffar på starkt. Mabthe-
ra och Lyrica tar också ett par placeringar mitt 
i fältet. Lyrica med en ökning på 19 procent på 
ett år. Bra jobbat. En annan raket är Spiriva som 
ökat med 18 procent från förra året och som var 
största orsaken till att Andningsvägarna förbätt-
rade sin position i terapiområdeskampen. Även 
Glivec tar sig en placering högre på listan.



Nu ökar Ipsen närvaron i Norge och söker dig som:
- vill vara med att bygga upp Ipsens verksamhet i Norge
- vill arbeta självständigt, men i ett nära nordiskt samarbete
- vill arbeta i ett växande företag med fokus på specialistsjukvård
- har akademisk examen gärna som apotekare eller annan  
  naturvetenskaplig inriktning
- är driven och affärsfokuserad
- har tidigare erfarenhet som produktspecialist eller key account  
  manager dock inget krav
- bor i Sverige eller Norge och är beredd att ansvara för Ipsens 
  försäljning i Norge
 
Bra försäljningsresultat från tidigare anställningar är meriterande 
och tidigare affärskontakter med endokrinologer, neurologer eller 
urologer är en fördel. 

Att arbeta på Ipsen är att arbeta i ett företag med platt organisa-
tion, korta beslutsvägar och högt i tak. Du får ett fritt och stimule-
rande jobb med stora befogenheter och tydligt ansvar. Du ingår i 
ett team med höga ambitioner och starka varumärken, samt med 

en spännande forskningsportfölj. Vi hoppas hitta dig som delar vår 
värdegrund att ha roligt, ta ansvar, vara positiv och ge 100% !
Ipsen Norden har idag 35 anställda, vi har vårt Nordenkontor på 
15:e våningen i Kista Science Tower. Hos oss får du en dynamisk 
arbetsplats med många arbetsmässiga och personliga utmaningar. 
Du kommer bli en nyckelperson i en informell organisation med 
korta kommunikations- och beslutsvägar och höga ambitioner!

För ytterligare information kontakta: 
Maths Anhammer på +46 706-333 610 alt.  
maths.anhammer@ipsen.com 

Ansökan skickas till: 
Maths Anhammer IPSEN AB  
Kista Science Tower 
Färögatan 33
164 51 Kista
 
www.ipsen.com    

Ipsen är ett innovationsdrivet internationellt specialistläkemedelsföretag. Företaget har över 
20 produkter på marknaden globalt och satsar cirka 21 procent av sin totala omsättning på 
forskning och utveckling per år. Ipsen har 4 000 anställda i världen, ca 700 av dessa är anställda 
inom forskning och utveckling. Ipsen fokuserar på terapiområdena endokrinologi, onkologi och 
neuromuskulära sjukdomar. Läs mer på www.ipsen.com

Country Representative Norway

Anmäl dig du också till ett veckovis platsannonsmail på
www.pharmaindustry.se

Vi skickar sedan ett år tillbaka ut ett veckovis mail med de platsannonser som lagts ut på 
vår webbplats. Detta för att du inte ska missa om drömjobbet helt plötsligt dyker upp. 
Det är förstås också ett bra sätt att hålla koll på vad konkurrenterna gör.  
Gå in på www.pharma-industry.se och fyll i formuläret.

1086 har anmält sig!



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

Ge din verksamhet extra energi

GODIS

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

LAMPA

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

MEDHOUSE KONSULTER

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



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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Inför valet: 

Hur ser partierna på läkemedels-
branschen?

Nordic Drugs - ”Vi vill bli ledande 
inom speciality pharma”

Tidiga ekonomiska 
utvärderingar 
– krav men också 
möjligheter




