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Quintiles:  A Global Leader Brings Commercial Services to the Nordic Countries

Looking to build a new brand or boost the sales of an existing one in the Nordic region?  In all Nordic countries, 
Commercial Solutions from Quintiles can set your product apart throughout its lifecycle.  For every biopharma  
company, this is the ultimate goal: 
    Differentiated drugs 
     with demonstrable patient benefits
      that physicians recommend and prescribe 
       and a cost/benefit profile payers endorse.

Quintiles’ expertise and agility in developing and delivering Commercial solutions helps clients transform their busi-
ness models by navigating risk and seizing opportunities in an ever-evolving New Health landscape.  The result?  
Increased revenues, a better operating surplus, and an optimum use of resources.

With a major Quintiles presence in Sweden since 2008, our Nordic Commercial Solutions team has the proven local 
experience and expertise to build brands and boost sales.  Commercial services offered in this region include: cont-
ract sales, vacancy management, product and brand solutions and market access implementation, and patient centric 
solutions/health management services (HMS)/nurse advisors – all with direct local support throughout the Nordic 
countries. 

Why Quintiles?
Since it was founded in 1982, the Quintiles mission has remained constant: To be the leading provider of information, 
technology and services that bring new medicines to patients faster and improve healthcare.  As the global pioneer 
in pharmaceutical services, Quintiles has the resources – financial stability, global infrastructure, in-depth therapeutic 
insight and commercial expertise – to help our customers succeed. 

Quintiles is the only fully integrated biopharmaceutical services company. Our Clinical, Commercial, Consulting and 
Capital solutions are now all under the Quintiles name. Through the depth and breadth of our capabilities, we offer 
customers tremendous flexibility, helping to accelerate timelines, increase productivity, overcome complexity and 
demonstrate value.
  
The Global Commercial Solutions business of Quintiles has worked with more than 300 pharma and biotech com-
panies, covering 550 products in 150 therapy indications. Quintiles pioneered the concept of contract sales teams, 
consistently delivering innovative solutions to pharma companies worldwide.  Quintiles has the largest global contract 
Commercial organisation dedicated to the launch and marketing of products, with more than 10,000 field profes-
sionals in more than 30 countries addressing physician and patient needs.  Our geographic reach and consistency in 
quality implementation is unmatched by our competition.

For more information, go to www.quintiles.com
or contact:

Henrik Lüning
Business Development & Operations Director

Commercial Solutions, Nordic Region
Office: + 46 18 431 11 23
Mobile: + 46 733 319 245

Henrik.Luning@quintiles.com
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Nu finns medicininstruktioner.se 

på 320 apotek
 Finns DU på medicininstruktioner.se?

I samarbete med: I samarbete med:

Nu samarbetar vi med alla apotek inom Apoteksgruppen och Kronans Droghandel. Varje kund 
som hämtar ut sin medicin eller hjälpmedel på något av dessa 320 apotek informeras om att de 
kan se patientinstruktioner på medicininstruktioner.se. 

Denna tjänst är unik – det har aldrig varit enklare att nå patienter och anhöriga med rätt infor-
mation hur de skall använda ett läkemedel eller hjälpmedel. Målet är bättre compliance och fler 
nöjda patienter.

www.medicininstruktioner.se är en neutral och 
reklamfri samlingsportal fylld med instruktionsfilmer 
– endast två klick bort. Enklare kan det inte bli.

Intresserad av att boka film? Ring 031 779 99 87 eller  
skicka mail till pernilla@medicininstruktioner.se
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ledare

Niclas Ahlberg
chefredaktör Pharma Industry

Det finns hopp om framtiden för läkemedelsindustrin! 
Det visade ett gäng produktchefer nyligen på vår utbildning i stra-

tegisk marknadsplanering på Hasseludden. Denna grupp stack verk-
ligen ut. Den insiktsfullhet och arbetsiver dessa produktchefer utstrå-
lade smittade av sig även på mig. Det var otroligt inspirerande att få 
uppleva en sådan entusiasm och nyfikenhet. Det kändes som att det 
var en helt ny generation produktchefer som har kläckts. 

Länge har det talats om förändringar i sättet att arbeta och attacke-
ra marknaden. Men alltför ofta har företagen och deras anställda sagt 
en sak, för att därefter handla precis som de brukar. Nu kanske det är 
Time for Change …

Anyway, Change är ju inget vi tror på här i Gustavsberg precis … 
Här förbereder vi som bäst vårt tionde framträdande med PI-Villa-

ge på Läkarstämman, i år i Göteborg. En tradition som har känts väl-
digt nyttig genom åren. Tre dagars överdos av socialt umgänge med 
kunder, läsare, samarbetspartner och allt däremellan. Vi hoppas att ni 
också håller på traditioner och kommer ner för att besöka oss i Göte-
borg. Som vanligt kommer det att finnas mackor, läsk, öl och mäng-
der av kaffe.

I detta nummer bjuder vi som vanligt på allt mellan himmel och jord. 
Bland annat en artikel som ger ett exempel på hur man använder soci-
ala medier i läkemedelsindustrin. Vi har tidigare haft artiklar som talar 
om vad man ”inte” får göra. Nu visar vi i stället hur man kan göra i prak-
tiken. I en artikel visar Marie Ohrlander hur de på Biogen-Idec fram-
gångsrikt använt sig av sociala medier inom multipel skleros. 

Förhoppningsvis kan det ge lite idéer som kan inspirera till handling.
Vi syns i Götet!

Nu finns det hopp om förändring … 
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SUCCÉ FÖR SVERIGES STÖRSTA OBEROENDE TIDNING FÖR APOTEKSMARKNADEN

VILL DU NÅ 56.000* LÄSARE
I APOTEKSBRANSCHEN?

Efter två mycket framgångsrika år växlar vi nu 
upp och ökar utgivningstakten till 15 nummer 
per år. Med en annons i Dagens Apotek når du 
inte mindre 56.000* läsare, däribland Sveriges 
alla apotekare, receptarier och apotekstekniker 
direkt hem i brevlådan!

* Orvesto Konsument 2010:2

UTGIVNINGAR

2011
Nr 1: 19 JANUARI
Nr 2: 9 FEBRUARI
Nr 3: 2 MARS
Nr 4: 23 MARS
Nr 5: 13 APRIL

Nr 6: 4 MAJ
Nr 7: 25 MAJ
Nr 8: 15 JUNI
Nr 9: 24 AUGUSTI
Nr 10: 7 SEPTEMBER

Nr 11: 28 SEPTEMBER
Nr 12: 12 OKTOBER
Nr 13: 2 NOVEMBER
Nr 14: 23 NOVEMBER
Nr 15: 14 DECEMBER

För mer info och annonsbokning, ring 08-566 241 30 eller gå in på http://www.dagensapotek.se/annonsera/

SUCCÉ!
56.000*

LÄSARE
*ORVESTO

KONSUMENT 2010:2

GULDPILLRET
Insatser för säkrare brukav läkemedel slåss om guldSnart delas Guldpillret ut för första gången. 28 bidrag är nominerade. Dagens 

Apotek och Läkemedelsförsäkringen står bakom priset. μ sid 14-19

NR 6 ONSDAG 13 OKTOBER 2010      

dagensapotek.se

NYHETER

Nya prislappar när osålda apotek ska locka köpare
När Apoteksgruppen nu ska hitta köpare till 53 osålda apotek har priserna sänkts på en del av dem. I något fall har 

priset tvärtom 
höjts. μ sid 7

NYHETER

Apotekarna blir snart skuggadeForskare ska studera apotekares vardag på den nya apoteksmarkna-den, bland annat genom att skugga apotekarna. μ sid 6

NYHETER

APL gör sig redoför konkurrens

Vd Eva Sjökvist Saers, och statliga APL, är på väg att få konkurrens.– Vi har precis hört startskottet och börjat springa, säger hon. μ sid 8–9

OPINION

Slopat avtal rör
upp känslornaApotekarstudenternas praktik avtal har sagts upp. Det är ett av de ämnen som debatteras flitigt på dagensapotek.se. μ sid 20

Slitig väg mot dröm om ett eget apotek Entreprenörer. Vid sidan av de stora kedjorna satsar några 
på egen hand för att få sitt apotek. Långa dagar har de gemen-

samt – och fl era har svårt att rekrytera. μ sid 4–5
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NYHETER

Apotekaren Chris-tina Ljungberg valde Falkenberg för att satsa på ny karriär som terapi-områdes-
expert.

μ sid 12

VID MÅLET. Den 2 oktober kunde apotekschef Kristina Billberg-Fritjofsson efter mycket jobb till slut inviga Apoteksamariten.
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56 000 läsare!Enligt Sifos mätning Orvesto Konsument 2010:2 har Dagens Apotek 56 000 läsare. Det betyder att

du som annonsör kan vara säker på att ditt budskap når Sveriges farmacevter och apotekstekniker.

Ring oss på 08-566 541 03 för att boka annons.

Omvisning

u

GGULDPDPILLRET
Insatser för säkrare bruav läkemedel slåss om gSnart delas Guldpillret ut för första gången. 28 bidrag är n

Apotek och Läkemedelsförsäkringen står bakom priset. μ 

R 6 ONSDAG 13 OKTOBER 2010

DAGEN

R

NYHETER

Så rankar varumärkesexperten 

apotekskedjornas logotyper

Se vilken kedja som får högsta betyg för sin logotyp och vilka som får nöja 

sig med betyget två i experten Johan Gromarks rankning. μ sid 10

NR 4 ONSDAG 26 MAJ 2010      

dagensapotek.se

NYHETER

Samsyn om apotek 

efter omreglering

Allianspartierna har samma syn i 

de flesta apoteksfrågorna, men det 

finns också åsiktsskillnader. Bland 

annat om ägandet av Apoteket AB 

och Apoteksgruppen. μ sid 8

NYHETER

Ökad tillgänglighet 

ger nya arbetstider

Öppettiderna förlängs på många 

apotek. Det påverkar arbetsvillkoren 

för apoteksteknikerna Rifat Nasreen 

(t v) och Christine Pettersson. μ sid 6

NYHETER

Nya grossister slåss 

om marknaden
Kampen om partihandeln med 

läkemedel på den nya apoteksmark-

naden har börjat. Flera nya aktörer 

satsar stort, men de största apoteks-

företagen vill skapa egna grossist-

funktioner. μ sid 13 

DEBATT

”Vad vill regeringen 

uppnå med APL?”

Tre advokater kräver besked om 

framtiden för Apotekens Produktion 

& Laboratorier, APL. μ sid 23

1 De nya arbetsgivarna är 

många – men intresset för 

att läsa till apotekare eller 

receptarie är lägre än för fem år 

sedan. Fackförbunden vill öka kun-

skapen om yrkena. μ sid 16–17

2 Apoteket AB lockar med 

nya karriärvägar för sina 

apotekare. Intresset för det 

högsta karriärsteget, terapi-

områdesexpert på nationell nivå, 

är stort. μ sid 19

3 Umeå universitet fick 

nobben på sin ansökan om 

att starta en ny apotekar-

utbildning tillsammans med uni-

versitetet i Tromsö. Men nu tar de 

ansvariga nya tag. μ sid 21

TEMA ARBETSMARKNAD

Läs om utbildning och karriär!

Snart tar franchise 

klivet in på apotek
16 www.dagensapotek.se 

DAGENS APOTEK NR 4/10 ONSDAG 26 MAJ

tema: arbetsmarknad www.dagensmedicin.se 
 DAGENS MEDICIN NR 18/10 ONSDAG 5 MAJ

 17
anställda berörs när dosapoteket i Falun läggs ned, tillsammans med 
fem andra av Apoteket AB:s dosapotek.
– Det är klart att det fi nns en besvikelse. Men det är en stor fördel 
att det nu håller på att öppnas en helt ny arbetsmarknad. Det fi nns 
ju många tänkbara nya arbetsgivare, säger en anställd till Dagens 
Apotek efter beskedet den 4 maj.40

www.dagensapotek.se 
DAGENS APOTEK NR 4/10 ONSDAG 26 MAJ

Skäl att fira på Kalixapotek
Apoteket Kronan i Kalix, numera Apoteksgruppen, har 
utsetts till årets arbets plats 2009 av Farmaciförbun-
det, bland annat för “idogt fackligt engagemang och 
utomordentligt samarbete mellan chef och anställda”.

Att de får jobb i framtiden, det är de säkra på. Möt 
Anna Hardmeier och Berus Sefdin som pluggar till 
apotekare respektive receptarie i Uppsala.

I Science Park på universitetsområdet ligger 
P harmen, farmacistudenternas hus. Det är här Far-
macevtiska studentkåren håller till och det är här 
Dagens Apotek möter Anna Hardmeier som ska bli 
apotekare och Berus Sefdin som är färdig receptarie 
om drygt två år.

De visar in i fi ket som är inrett i gammeldags apo-
teksstil med trähyllor och fl askor i brunt glas. Båda 
är nöjda med sina respektive program och tycker 
att utbildningarna håller hög nivå. Anna Hardmeier 
har kommit lite längre i utbildningen, hon är inne 
på sin femte termin, och är dessutom engagerad 
i  Farmacevtiska studentkåren där hon är vice ord-
förande med ansvar för utbildningsfrågor.

– Jag har alltid varit intresserad av naturveten-
skap – biologi, kemi. Apotekarutbildningen byggde 
på det och jag ville lära mig mer. Min morfar är 

Antalet sökande till apotekar- och receptarie-
programmen i Göteborg och Uppsala minskar.

Erik Björk som är prodekanus vid farmaceutiska 
fakulteten vid Uppsala universitet hade hoppats på 
att omregleringen skulle leda till en ökning av anta-
let sökande.

– Kanske har det inte riktigt tagit fart än. När det 
gäller receptarier tror jag att yrket inte är allmänt 
känt. Man kanske inte ens kopplar det till apotek. 

Tora Börrefors som är studerandeombudsman 
och kommunikatör på Farmaciförbundet tycker 
också att otydligheten är ett problem.

– Begreppet farmaceut förvirrar. Vi försöker alltid 
tala i termer av apotekare, receptarier och apoteks-
tekniker. Yrkesgrupperna är inte så etablerade som 
andra yrkesgrupper i samhället.

Tora Börrefors menar att ett första steg för facket 
för att öka antalet sökande är att samarbetet med 
universitet och högskolor måste bli mycket bättre. 

– Vi måste visa att det fi nns många möjligheter  
i yrkena.

Hoppas på samarbete
På Sahlgrenska akademin vid universitetet i Göte-
borg märktes en liten ökning av söktrycket till 
apotekar programmet förra höstterminen. Hanna 
Gyllensten som är koordinator för programmet tror 
att det beror på omregleringen.

– Men vi är oroade. Vårt största problem är rekry-
teringen. Många vet inte vad det är att vara apote-
kare. Vi hoppas framöver på ett samarbete med de 
olika apotekskedjorna.

På Sveriges farmacevtförbund, SFF, fi nns idéer 
om hur utbildningarna för apotekare och recepta-
rier ska locka fl er. Redan gör SFF en hel del. Celina 
Swing som är studentombudsman på SFF berättar 
att förbundet varje år är med på Saco-mässor.

– Vi har pratat med Arbetsförmedlingen om att 
informationen om yrkena behöver uppdateras. Vi 
vill att de byter ut sina bilder på internet som bara 
bekräftar stereotyperna. Söker man på ”apote-
kare” dyker det upp en bild på en äldre kvinna som 
plockar medicin. Vi försöker nå ut med att det är 
stor bredd i yrket som apotekare och receptarie. 
Vi har också diskuterat att det ska fi nnas ambassa-
dörer, människor i yrket, på Arbetsförmedlingens 
sajt.

Osäkerhet om framtiden
Celina Swing berättar att SFF vill vara ett forum för 
diskussioner om utbildningarna och deras innehåll: 
Ska det vara mer entreprenörskap i utbildningarna? 

Ska det fi nnas möjlighet att inrikta 
sig mot slutet av sin utbildning?

– Vi har planer på att sätta ihop 
olika aktörer och intressenter på 
marknaden och diskutera vad 
utbildningarna ska innehålla och 
vilka undervisningsmetoder som 
ska användas. 

Kanske är det osäkerheten om 
framtiden som gör att antalet sökande till apotekar- 
respektive receptarieprogrammen minskar. En stat-
lig utredning och en Sacorapport varnar för brist på 
apotekare och receptarier, medan Högskoleverket 
tror att det kommer att råda överskott på apotekare.

– Jag tror att till viss del påverkas de som ska 
söka av de negativa rapporter som Högskoleverket 
kommit med. De känns inte väl underbyggda. Vi 
är också få i yrket och syns inte så mycket. Jag ser 
fram emot att de nya apoteksföretagen kommer att 
lyfta fram sina yrkesgrupper, säger Celina Swing.
Maria Persson 08–545 123 20
maria.persson@dagensmedicin.se

även gammal apotekare, vilket känns inspirerande, 
säger Anna Hardmeier.

För Berus Sefdin väcktes intresset på gymnasiet 
när han hade en lärare som gjorde att han fi ck upp 
ögonen för naturvetenskapliga ämnen.

– Många som går receptarieprogrammet vill 
jobba på apotek, men jag tror att jag vill specialisera 
mig och kanske jobba på läkemedelsföretag. Jag vill 
gärna vidareutbilda mig i ekonomi och entreprenör-
skap för att ha möjligheten att starta eget.

Yrken i skymundan
Att starta eget lockar både Anna Hardmeier och 
Berus Sefdin. De tror att omregleringen av apoteks-
marknaden ger helt nya möjligheter och att det 
kommer att ha positiv eff ekt på karriären.

– Innan omregleringen tycker jag att yrkena 
kommit i skymundan. En stor del av samhället är 
inte så bekant med våra yrken och vad man kan 
arbeta med utöver apotek, säger Anna Hardmeier.

– Många vet inte vad yrket som apotekare eller 

receptarie innebär. Vi behöver introducera oss och 
vår utbildning, lägger Berus Sefdin till.

– Och vara stolta över den, säger Anna Hard-
meier.

Gymnasieelever på fest
Farmacevtiska studentkåren arbetar med gymnasie-
ambassadörer som åker ut till sina gamla gymnasie-
skolor och berättar om utbildningarna. En gång 
om året går en inbjudan ut till alla gymnasieelever 
att de är välkomna till Uppsala över en helg för att 
”leka student” som Anna Hardmeier säger. Då är 
det både föreläsningar och stor fest.

I båda programmen ingår en i nuläget betald 
praktik.

– De nya apoteksbolagen är positiva till ersätt-
ningen, men Apoteket AB har sagt att ”vi får se”. 
Försvinner ersättningen fi nns risken att intresset 
minskar för utbildningarna och att antalet sökande 
går ner ytterligare, säger Anna Hardmeier.
Maria Persson

Universitet
söker efter
studenter

De är övertygade  om jobb efter utbildningen

Färre söker till programmen för apote-
kare och receptarier. Samtidigt väntas 
behoven av båda yrkesgrupperna öka.
Text: Maria Persson   Foto: Stefan Nilsson

Många vet 
inte vad yrket 
som apotekare 
eller receptarie 
innebär.

INGEN ORO. Både Anna 
Hardmeier och Berus 
Sefdin är säkra på att 
deras utbildningar 
kommer att ge dem 
jobb i framtiden.

6 
månaders praktik ingår 
i apotekarutbildningen. 
Studenterna får i nuläget 
12 650 kronor i månaden 
för den första halvan och 
14 400 kronor för den 
andra.

9 
veckor lång är praktiken 
på receptarieprogram-
met. Studenterna får 
9 200 kronor för hela 
praktikperioden.

Utbildningarna till apotekstekniker håller på att 
kvalitetssäkras på KY-nivå. Trots stort söktryck 
försvinner utbildningar till hösten.

Utbildningarna till apotekstekniker har funnits 
och fi nns i fl era former – på gymnasial nivå, inom 
komvux och som kvalifi cerade yrkesutbildningar, 
KY. Utbildningarnas längd varierar mellan två och 
tre terminer.

För att kvalitetssäkra utbildningarna har Farmaci-
förbundet, som organiserar apotekstekniker, 
i samarbete med apoteksföretagen tagit initiativ till 
en enhetlig kursplan på nationell nivå inom ramen 
för KY.

En preliminär sådan, med ett och ett halvt års 
studier, har tagits fram. Till ett möte i juni ska ett 
slutligt förslag till nationell kursplan ha utarbetats.

Modell för kursplanen är till stor del den som 
används vid Frans Schartaus gymnasiums apoteks-
teknikerutbildning i Stockholm. Den utbildningen 
omfattar tre terminer.

Jobb direkt efter utbildning
Till skillnad från apotekar- och receptarieutbild-
ningarna på universitetsnivå, där söktrycket mins-
kat kraftigt på senare år, är det stort tryck på utbild-
ningarna till apotekstekniker.

– Frans Schartau hade nyligen 300 sökande på 30 
platser. På senare tid har så gott som samtliga fått 
jobb direkt efter utbildningen, säger Tora Börrefors, 
utbildningsansvarig på Farmaciförbundet.

En förändring i den nationella kursplanen är 
inslag som gör apoteksteknikerna mer delaktiga 
i recepthanteringen på apoteken. Det gäller både 
utbildningens teoretiska delar och praktiken.

Tanken är att detta bidrar till en ökad fl exibilitet 
på arbetsplatserna. Apoteksaktörerna driver frågan.

Hur ser farmaceuterna som är anslutna till Farmaci-
förbundet på detta?

– Vi har tagit upp det här i vårt yrkesråd för 
receptarier. De upplever det inte som ett hot. De ser 
snarare att det öppnar andra utvecklingsmöjligheter 
för receptarier, säger Tora Börrefors.
Nils Bergeå Nygren 08–545 123 18
nils.bergea@dagensmedicin.se

Fler till färre 
platser som 
apotekstekniker 

Celina Swing

Grafik: Elin Brander Källa: Verket för högskoleservice

    Staplarna visar antalet
förstahandssökande till
utbildningar i Göteborg
och Uppsala inför hösten
2005 respektive 2010.
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för att bli farmaceut
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Läs också

Nya vägar öppnas 
för kliv i karriären
Genom en ny karriärstege för 
apotekare vill Apoteket AB ge 
nya möjligheter att utvecklas 
inom företaget. Och intres-
set för de nya befattningarna 
verkar vara stort.  μ sid 19

Umeå satsar vidare trots nej
Lund fick ja och Umeå nej till ansökningar om apote-
karutbildning. Men hoppet lever i Umeå. μ sid 21

Specialist-apotekare
    Regional ex-pert. Två till tret fö h

Terapi-områdes-experter
Nationellexpert. Cirka tiostycken inomApoteket AB.Har farmaceutisktövergripande ansvarför avgränsat terapi-/sjukdomsområde,exempelvis diabetes.Stöttar apotekenmed de mest kompli-cerade läkemedels-problemen.Faktagranskar före-tagets utbildnings- ochinformations-material.

Ny aff ärsmodell Konceptet där företagare betalar för att 

ingå i en kedja är mest känt från snabbmatssektorn. Snart fi nns

fl era franchiseliknande koncept på apoteksmarknaden. 

DAGENS

INTERVJU

Apotekaren Lotta 

Fors i Stockholm 

sålde sin lägen-

het och satsade 

pengarna på tre 

egna apotek

i stället.
μ sid 24

NYORDNING. Butikskedjorna Seven Eleven, JC och snabbmatskedjan McDonalds drivs av franchisetagare. Snart gäller detsamma för minst två 

svenska apotekskedjor. Anders Svensson, vd för branschföreningen Svensk Franchise, kommenterar de olika uppläggen i Dagens Apotek. μ sid 4–5
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NYHETER

Nya prislappar när osålda apotek ska locka köpare
När Apoteksgruppen nu ska hitta köpare till 53 osålda apotek har priserna sänkts på en del av dem. I något fall har 

priset tvärtom 
höjts. μ sid 7

NYHETER

Apotekarna blir snart skuggadeForskare ska studera apotekares vardag på den nya apoteksmarkna-den, bland annat genom att skugga apotekarna. μ sid 6

NYHETER

APL gör sig redoför konkurrens

Vd Eva Sjökvist Saers, och statliga APL, är på väg att få konkurrens.– Vi har precis hört startskottet och börjat springa, säger hon. μ sid 8–9

OPINION

Slopat avtal rör
upp känslornaApotekarstudenternas praktik avtal har sagts upp. Det är ett av de ämnen som debatteras flitigt på dagensapotek.se. 

dagensapotek.se. μ sid 20 sid 20

mot dröm 
et apotek 

e stora kedjorna satsar några ek. Långa dagar har de gemen-krytera. μ sid 4–5
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expert.
μ 2sid 12

fsson efter mycket jobb till slut inviga Apoteksamariten.

000 läsare!Konsument 2010:2 har Dagens Apotek 56 000 läsare. Det betyder att

ker på att ditt budskap når Sveriges farmacevter och apotekstekniker.
6 541 03 för att boka annons.

Omvisning

ER 2010      
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er. Vid sidan av dr att få sitt apotehar svårt att rek

er kunde apotekschef Kristina Billberg-Fritjof

5656 0
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Skäl att fira på Kalixapotek
Apoteket Kronan i Kalix, numera Apoteksgruppen, har
utsetts till årets arbetsplats 2009 av Farmaciförbun-
det, bland annat för “idogt fackligt engagemang och
utomordentligt samarbete mellan chef och anställda”.

e 
e

nna 
s 
tt

Utbildningarna till apotekstekniker håller på att
kvalitetssäkras på KY-nivå. Trots stort söt ktryck
försvinner utbildningar tir ll hösten.

Utbildningarna till apotekstekniker har funnits
och fi nnsfi  i flerfl a former – på gymnasial nivå, inom 
komvux omm ch som kvalifi cefi rade yrkesutbildningar,
KY. UtbildningarnasUU längd varierar mellan två och 
tre terminer.rr

För atr t kt valkk itetssäkra utbildningarna haa r Farmaci-
förbundet, rr som organiserar apotekstekniker, 
i samarbete med apoteksföretagen tagit initiativ taa ill
en enhetlig kurspg lan på nationell nivå inom ramen
för KY.r

En preliminär sådar n, med ett och ett halvt årsv
studier, har tagir ts fram. Till ett möt te i juni ska ett
slutligt förgg slag till nationell kursplan ha utarbetats.a

Modell för kuff rsplanen är till stor del den som 
används vid FrFF ans Schartaus gymnasiums apoteks-
teknikerutbildning i g Stockholm. Den utbiltt dningen
omfata tartt  tre terminer.rr

Jobb direkt efter utbildning
Till skillnad från apotekar- och receptarieutbild-
ningarna på univå ersitetsnivå, där söktryckec t mins-
kat kraftigt pgg å senareå år, är drr et stort tryck på utbild-
ningarna till apotekstekniker.

– Frans Schartau hade nyligen 300 sökande på 30
platseaa r. På senare tid har så gr ott som st amtliga fåttff
jobb direkt efter utbildningen, säger Tora TT Börrefors,
utbildningsansvarig på Farmaciförbunff det.

En föränff dring i den nationella kua rsplanen är 
inslag som gör apoteksteknikerna mer delaktiga 
i recepthanteringen på apoteken. Det gäller både 
utbildningens teoretiska delar och praktiken.

Tanken är att der tta bidrar till en ökad fl exfl ibilitet
på arberr tsplatserna. ApoteAA ksaktörerk na driver frågaff n.

Hur ser faff rmaceuterna som är anslutna till Farmaci-
förbundet på detta?

– Vi har tagit upp det här i vårt yrkesråd för ff
receptarier. De rr upplever det inte som ett hot. De ser 
snarare atta  det t öppnar andra uta vecklintt gsmöjligheter
för receptarier, sägrr er Tora TT Börrefors.
Nils Bergeå Nygren 08–545 123 18
nils.bergea@dagensmedicin.se

Fler till färre
platser som 
apotekstekniker 

Läss o k

P
O

ST
R

ET
U

R
ER

:

D
A

G
EN

S M
ED

IC
IN

 

B
O

X
 3

2
6

3
 · 10

3
 6

5
 ST

H
LM

ig
et

er
r
h

e

R

NYHETER
Apotekskedjornas klädernu synade i sömmarnaVilka byxor ska apotekspersonalen ha på sig, vem sköter tvätten och är alla 

yrkesgrupper likadant klädda? Dagens Apotek har svaren. μ sid 10–11

NR 5 ONSDAG 22 SEPTEMBER 2010      

dagensapotek.se

NYHETER
Kvinnor mellan 30 och 60 de allra hetaste kundernaNär konkurrensen om kunderna 

hårdnar gäller det att marknadsföra 
sig rätt. Kvinnor i åldern 30–60 år 
anses viktigast att nå. På bilden skyl-
tar ett av Apoteksgruppens apotek i 
Stockholm om. μ sid 8–9

NYHETER
Läkare ska ordna med hemleveransNystartade Apoex vill få läkare att 

beställa hemleverans av läkemedel 
till sina patienter. μ sid 7

ARBETSMARKNADHundratals nya jobb på apotekI takt med att nya apotek öppnar, 
ökar efterfrågan på personal – det 
handlar om hundratals jobb. μ sid 17

 FOLK I FARTEN
Satsar på chefsjobb för att få sällskapReceptarien Kristina Griph saknade 

att inte ha arbetskamrater. Det var 
ett av skälen till att hon nu blir apo-
tekschef i Vetlanda. μ sid 23 

OPINION

Öppettider och koder engagerarLäs ett urval av kommentarerna 
från heta diskussioner på vår sajt, 
dagensapotek.se. μ sid 21

1 Totalt 1 543 personerbe  sökte den första Apoteks-
mässan någonsin, som hölls 

i Stockholm. Många tycks ha varit 
nöjda, men en del utställare hade 
hoppats på mer personal från apo-
teksgolvet. μ sid 13

2 Ökad exponering av varor ökar risken för svinn på apoteken. Bästa sättet 
att förhindra snatterier är enligt 
Svensk Handels säkerhetschef Dick 
Malmlund att vara trevlig – tjuvar 
avskyr engagerad personal. μ sid 15

3 Alla apotek kommer att ge 
bra råd om läkemedel, kon-
staterade Apoteket AB: s 

förre vd Stefan Carlsson under 
mässan. Han anser att egenvård blir 
viktig för vilka apotek som kommer 
att lyckas. μ sid 15

Nedslag från Apoteksmässan

Norr nästan lottlöstnär nya apotek födsKartläggning När aktörerna på apoteksmarknaden startar 

nya apotek har Sveriges södra halva fått nästan alla. Och väldigt 

få öppnas på tidigare apotekslösa orter. μ sid 4–5

DAGENS

TEMA ARBETSMARKNADBeröm och jobbi lagom tempo är hyrreceptarien Sara Åkerlindhs knep för att snabbt komma in på en ny arbetsplats
μ sid 19
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Mässan pågick i två dagar.
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Kundrika områden blir apotekstätaOmråden med stora kundströmmar är viktiga 

– även om det råkar finnas andra apotek i närheten. 

Det är tydligt när kedjorna nu väljer var de öppnar 

helt nya apotek.

2 apotek är norra Sveriges ganska 
magra lott hittills, när det gäller 
nystartade apotek.

106 apotek har samtidigt öppnat i Sveriges södra halva.

B
E

R
N

T
Z

O
N

B
Y

L
U

N
D



8   pharma industry nr 5 –10

      

Notiser och pressklipp

Marknads- och försäljningsdirektör 
till Takeda 
Göran Olsson blir marknads- och försälj-
ningsdirektör på Takeda Pharmaceuticals 
Nordics. Takeda, som är Japans största läke-
medelsföretag, har nyligen etablerat verk-
samhet i Norden och planerar att under de 
närmaste åren introducera flera egna pro-
dukter på den nordiska marknaden. Göran 
Olsson kommer närmast från tjänsten som 
nordisk vd för Pharmexx. Han har flerår-
ig erfarenhet från ledande positioner inom 
försäljning och marknadsföring från Serono 
och Organon.

Isconova rekryterar marknadschef
Isconova har rekryterat Andrea Gottfridson 
som marknadschef. Hon kommer närmast 
från Orexos dotterbolag Kibion där hon var 
marknads- och försäljningschef. 

Isconova AB är ett Uppsalabaserat forsk-
nings- och utvecklingsföretag med en paten-
terad teknologi som förbättrar vacciners 
effekt och varaktighet. Isconova utveck-
lar vacciner tillsammans med partner inom 
veterinär- och humanmarknaderna, och har 
sedan 2005 produktion och försäljning av 
vaccinsystem på veterinärmarknaden.

Nya personer på MSD:s kommunikationsavdelning
Joseffa Moritz är ny kommunikationschef på MSD och kommer att ansvara 
för företagets interna och externa kommunikation. Inom external affairs har 
MSD förstärkt med två public affairs managers, Ewa Lundborg Haller och 
Anne-Lie Öberg. De två ansvarar för press- och samhällskontakter vad gäl-
ler företagets läkemedel och terapiområden.

Joseffa Moritz har arbetat i drygt tio år med marknad och kommunika-
tion inom hälsa, till största delen som seniorkonsult på kommunikationsby-
rån GCI/Cohn&Wolfe. Hon har bred erfarenhet inom kommunikation och 
spetskompetens inom läkemedel, hälso- och sjukvård. Närmast kommer 
Joseffa Moritz från Abbott.

Ewa Lundborg Haller är apotekare och journalist och tidigare chefre-
daktör för tidningarna Läkemedelsvärlden och Allt om Läkemedel. När-
mast kommer Ewa från en tjänst som marketing communications manager 
på apotekskedjan Apotek1. 

Anne-Lie Öberg har en lång och bred erfarenhet av kommunikation och 
public affairs inom läkemedelsbranschen, bland annat som informations-
chef på Pfizer. Närmast kommer hon från Schering-Plough, där hon ansva-
rat för press- och samhällskontakter. 

Ny chef för Sverige och för external affairs
Johan Ström blir Biogen Idecs nya Sverigechef. Johan Ström kommer när-
mast från Pfizer där han var affärsområdesdirektör för specialty care i Sveri-
ge. Johan har tidigare arbetat på Pharmacia och Astrazeneca. Johan Ström 
ersätter Annette Andrén som efter sex år som Sverigechef får ansvar för 
bygga upp BiogenIdecs verksamhet för samhällskontakter. Genom ett nära 
samarbete med beslutsfattare, läkare och medicinska experter vill Biogen 
Idec bidra till en positiv utveckling för den svenska neurosjukvården.

Ny PR-assistent på Mix Public Relations
Malin Fredricsson har börjat som PR-assistent på Mix 
Public Relations. Hon har en kommunikationsvetenskap-
lig utbildning från Örebro universitet och har under stu-
dietiden praktiserat på Mix Public Relations. Malin Fre-
dricsson har tidigare arbetat som personlig assistent i 
Gagnefs kommun och som vårdbiträde på äldreboen-
den i Falun.

Joseffa Moritz

Göran Olsson

Andrea Gottfridson 

Johan Ström Annette Andrén

Malin Fredricsson 

Ewa Lundborg Haller Anne-Lie Öberg

  



Alla nya utmaningar 
är gamla för oss.

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

sett konsekvenserna av förändringsprocesser, konjunktursvängningar 

och managementfilosofier. Det gör att vi idag kan göra jobbet lättare 

för dig på flera bra sätt. Många anlitar oss till exempel för att stärka 

sin säljorganisation – ibland med en säljare, ibland med en hel sälj-

styrka. Det kan du också göra. 

Dra nytta av vår kunskap. Ring vår VD Helena Nyrén nästa gång du 

behöver förstärkning. Det lönar sig. Du når henne på 08-614 34 41.

Ps. Vi ses väl i PI-Village?

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 project manager till Opticom 
International Research
Opticom International Research har anställt 
Jacob Ahlsson som ny project manager inom 
företagets medical and healthcare division. 
Jacob Ahlsson kommer närmast från Kan-
med AB, där han jobbade som vice vd och 
vd. Dessförinnan jobbade han för Roche 
Diagnostics och Datex-Ohmeda i ledande 
befattningar inom marknadsföring. Jacob 
Ahlsson kommer nu att bland annat fokuse-
ra på att expandera Opticoms konsultverk-
samhet inom medicinteknik.

GSK:s kommunikationschef            
fjärde bäst i Sverige
Det danska undersökningsföretaget Aalund 
genomför årligen PR-barometern i de nord-
iska länderna. I den svenska mätningen 
betygsätter näringslivsjournalister de svens-
ka företagen och kommunikationscheferna 
avseende medierelationer. På fjärde plats 
kommer GSK:s kommunikationschef Jonas 
Vikman. 

En del av PR-barometern var en ”top-of-
mind-mätning” där journalisterna spontant 
pekade ut den bästa kommunikationsche-
fen och det företag som de tycker har den 
bästa medierelationen. För sjätte året i rad 
blev den bästa kommunikationschefen Lot-
tie Knutsson, informationsdirektör på Fri-
tidsresor. På en delad fjärde plats återfinns 
GSK:s kommunikationschef Jonas Vikman.

Nyanställningar på Ellermore
Reklambyrån Ellermore har anställt Staffan Arvas som projektledare med 
särskilt ansvar för att vidareutveckla byråns digitala erbjudande. Ellermore 
knyter också till sig Joakim Davidson som projektledare och strateg inom 
mässor och event. Staffan Arvas kommer senast från RM-byrån Nerell 
More Wunderman. Joakim Davidson har lång erfarenhet från utställning-
ar, event och kongresser, tidigare bland annat som kundansvarig projekt-
ledare på Speak Marketing.

Svenska Designpriset till  
Equalize  – ett dataspel              
om diabetes
Dataspelet Equalize lär barn med dia-
betes att på ett enkelt och roligt sätt 
förstå sin sjukdom. Equalize har nu 
utsetts till vinnare av Svenska Design-
priset 2010 i kategorin ”Information 
webb”. Att nå fram till unga patienter 
med viktig information ställer krav på 
nya och innovativa lösningar inom vår-
den. 

Dataspelet Equalize är utvecklat av 
Know IT Hello There i Göteborg på uppdrag av läkemedelsföretaget Eli 
Lilly. Spelet som är inspirerat av Super Mario och Donkey Kong innebär 
ett nytt pedagogiskt och interaktivt sätt att informera om typ 1-diabetes 
samtidigt som spelaren får en rolig upplevelse. Equalize betyder ”jämna 
ut” vilket är vad det hela går ut på – att hjälpa barn med diabetes att för-
stå hur viktigt det är att hålla en jämn blodsockernivå.

Juryns motivering: 
”Att leka kan ibland vara det mest effektiva sättet att lära sig något nytt. 

Här får vi det komplicerade och svåra förklarat genom välgjord pedagogik 
som stöttas av lika välgjorda animationer, ljud och utmanande banor.”

Jacob Ahlsson Staffan Arvas och Joakim Davidson



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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Ny ägarstruktur på Medartuum
Fyra nyckelpersoner på det svenska konto-
ret har gått in som delägare i Medartuum. 
Säljaren, det skotska moderbolaget, Strath-
clyde Pharmaceuticals Ltd, behåller majo-
riteten. 

De fyra nya delägarna i Medartuum är 
Christina Örtorp, vice vd, Mats Norlén, 
inköpschef, Joakim Andersson, ekonomic-
hef, Jens Wingren, affärsutvecklingsansvarig.

– Förändringen innebär att det nu finns 
ett antal ägare som aktivt arbetar i bola-
get och som känner den svenska mark-
naden. Vi tror starkt på Medartuum och vi 
ser fram emot att utveckla vår verksamhet 
och fortsätta växa i Sverige, säger Chris-
tina Örtorp.

Vimovo får positivt besked för     
godkännande i Europa
AstraZeneca och Pozen Inc har nått ett 
viktigt delmål i registreringsprocessen för 
Vimovo (naproxen/esomeprazolmagnesi-
um) 500/20 mg, en modifierad kombina-
tion i tablettform, med ett positivt besked 
för godkännande i 23 länder inom EU. Det 
är resultatet av att berörda medlemsstater 
godtagit den bedömning som gjorts av läke-
medelsmyndigheten i Nederländerna (refe-
rensland i den decentraliserade procedu-
ren). Detta har även resulterat i en harmo-
niserad läkemedelsresumé (SmPC). Med-
lemsstaterna kommer nu att genomföra sina 
procedurer för prissättning/läkemedelsför-
mån och nationella godkännanden.

Indikationen för Vimovo avser behandling 
av symtom vid artros, ledgångsreumatism 
och ankyloserande spondylit hos patienter 
som löper risk för att utveckla NSAID-relate-
rade sår i magsäck och/eller tunntarm, och 
där behandling med lägre doser av naproxen 
eller andra NSAID-läkemedel inte bedöms 
som tillräcklig. 

Vimovo, är en fast doskombination av 
magsyreresistent naproxen, ett smärtstil-
lande NSAID-läkemedel, och protonpump-
shämmaren esomeprazol med direkt frisätt-
ning. 

PharmaRelations inleder nytt       
samarbete i Norge
PharmaRelations har nu ingått ett samar-
betsavtal med rekryteringsföretaget IFO 
med huvudkontor i Oslo. Tidigare i år inled-
de PharmaRelations ett samarbetsavtal med 
Danska Best Talent. IFO är marknadsledare 
inom rekrytering till life science på den nor-
ska marknaden. 

Meda förvärvar globala rättigheter till Muse
Meda har förvärvat globala rättigheter till Muse (alprostadil), ett väleta-
blerat läkemedel för behandling av erektil dysfunktion. Meda har ägt dist-
ributionsrättigheterna för Muse i Europa under flera års tid. Meda över-
tar nu de globala rättigheterna och alla tillgångar kopplade till läkemed-
let. Den största marknaden är USA där försäljningen på årsbasis uppgår 
till cirka 15 miljoner dollar. 

Ny innovativ behandling av KOL 
godkänd i Sverige
Svenska patienter med lungsjukdomen 
kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) 
erbjuds nu ett nytt behandlingsalterna-
tiv sedan en ny inhalator, Spiriva Respi-
mat, har godkänts. Inhalatorn, från i dag 
tillgänglig på svenska apotek, doserar 
läkemedlet som vätska i sprayform i stäl-
let för pulver, vilket innebär att patien-
terna inte behöver andas in lika kraf-
tigt. Behandlingen förenklas ytterligare 
genom att inhalatorn laddas en gång per 
månad, i stället för dagligen.

 

Anmäl dig du också till ett veckovis platsannonsmail på 
www.pharma-industry.se

Varje vecka skickar vi ett 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 eller 
maila osspå redaktionen@pharma-industry.se

1200 personer  
har anmält sig!

   



www.tns-sifo.se

Att ta ut strategin och göra marknadsplanering kräver kunskap om 
hur landskapet ser ut och insikter i hur kunderna agerar och tänker. 

För att känna sig trygg och säker i att fatta rätt beslut i en föränderlig 
omvärld behövs tillförlitligt beslutsunderlag. 

Hos TNS SIFO finns en bred kunskap i metoder och kompetens 
att analysera marknaden, effekten av marknadsaktiviteterna och 
relationerna till olika kundgrupper. 

Vill du veta mer om dina kunder? Kontakta oss på TNS SIFO Navigare.  
Karin Hedelin-Lundén, 0708-59 41 99. Växel 0300-515 00. 

SÄKRA VÄGEN 
TILL TOPPEN 
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Som vd har du säkert full koll på företagets varumärke, medarbetarnas kompe-
tens och det unika med era läkemedel. Men vilken uppfattning har du om dina 
egna styrkor? Har du tänkt på hur du strategiskt kan använda din personlighet 
för att skapa framgång för företaget? Att etablera ett varumärke som ledare 
kan ge många vinster – men det finns fallgropar också. PR-konsulten Nicolas 
Jacquemot guidar dig till ditt varumärke.
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Vd 
som varumärke 
kan ge vinster

Att vd har ett starkt varumär-
ke bör aldrig vara ett mål i sig 
själv. Målet ska vara att stärka 

företagets varumärke. I stora läkeme-
delskoncerner byggs varumärket ofta 
globalt, samtidigt som förtroendet byggs 
lokalt. Därför blir det också lokalt som 
det personliga varumärket är ett viktigt 
redskap i kommunikationen.

  När företaget och dess vd har en 
kongruent profil skapar man en positiv 
image och bygger upp ett starkt förtro-
endekapital. Detta är viktigt för att stär-
ka relationerna med en mängd målgrup-
per: allmänhet, medier, patientorganisa-
tioner, läkare och politiker. Dessutom är 
läkemedelsbranschen inte vilken bransch 
som helst. Man sysslar med att förbättra 
och förlänga människors liv. Och man 
tjänar pengar när människor är sjuka. 
Därför är man i läkemedelsbranschen 
också hårdare granskad utifrån och det 
krävs ett ständigt pågående arbete med 
att bygga och stärka förtroendet.

Det är extra viktigt med en förtroen-
deingivande vd när krisen kommer – för 
det gör den förr eller senare i alla läke-
medelsföretag.

 – Fördelarna med en stark vd-pro-
fil är särskilt påtagliga när det stormar 
kring företaget. Då kan vd behålla för-
troendet genom sitt odlade förtroende-
kapital, såväl internt som externt, säger 
Elisabeth Sahlberg, som under många år 

var informationschef på Pharmacia och 
Pfizer.

Såväl HR som marknads- och säljav-
delningen bör involveras i profileringsar-
betet av vd, även om själva grundarbetet 
– att ta fram och utveckla varumärkes-
profilen – ofta blir kommunikationsav-
delningens ansvar.

Viktigt för rekryteringen
Det finns fler vinster med att vd odlar 
sitt varumärke. En vd som syns och gör 
avtryck är viktigt för att profilera sig 
gentemot de egna medarbetarna och för 
att attrahera nya begåvningar. 

 En arbetsgivares varumärke gente-
mot potentiella och nuvarande anställ-
da brukar kallas employer branding. I 
likhet med andra varumärken är detta 
förknippat med en rad associationer; 
detta oavsett man vill det eller inte. 
Men genom att påverka associationerna 
kan man modifiera sitt employer brand.  
   För en vd på ett forskande läkemedels-
företag kan det handla om att tala inför 
sistaårselever på landets olika apotekar-
program. Eller att nätverka med landets 
ledande forskare inom de områden man 
är verksam.
    Som vd för ett säljfokuserat företag, till 
exempel inom OTC och egenvård, kan 
det gälla att hålla sig framme i samman-
hang där man får en chans att kommuni-
cera med säljbegåvningar. Det kan vara 

       Många läke-
medelsföretag gör 
bra saker – både 
för sina medarbe-
tare, patienterna 
och samhället. 
Men de berättar inte 
om det. Varför?”

på branschdagar, kongresser eller genom 
att få komma till tals i medierna. Eller 
att bjuda in till öppet hus på företaget.

Det finns många exempel på svenska 
ledare som skapat och odlat sitt varu-
märke genom sin ledarstil, till exempel 
Jan Carlzon med ”Riv pyramiderna” och 
tidigare vd:n för Folktandvården Angeles 
Bermudez-Svanqvist med sitt ”Manage-
ment by love”.

   Flera företag inom hälsa brukar 
hamna högt i den årliga undersökning-
en ”Sveriges bästa arbetsplatser” som ge-
nomförs av Great Place to Work Insti-
tute. I år fanns Abbott, Eli Lilly, Med-
tronic, S.A.T.S  och NackaGeriatriken 
med.
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  Att vd håller sig framme när dessa 
topplaceringar presenteras är dock inte 
alltid fallet.

 Fler borde aktivt gå ut och berätta 
vad man gör för att skapa en attraktiv 
arbetsplats och ett framgångsrikt före-
tag. För omgivningen är nyfiken. Utöver 
branschpress finns det en mängd lämp-
liga forum att kommunicera sitt goda 
HR-arbete i: ledarskapsdagar, konferen-
ser, mässor och genom intervjuer i eko-
nomisidor i dagstidningar, affärspress 
och chefstidningar. I en tid när konkur-
rensen om talangerna är stenhård borde 
denna möjlighet tas tillvara.

En av mina tidigare chefer brukade 
säga att ett föredömligt kommunika-
tionsarbete handlar om det här: ”Gör 
bra saker och berätta om det!”. Många 
läkemedelsföretag gör bra saker – både 
för sina medarbetare, patienterna och 

samhället. Men de berättar inte om det. 
Varför?

 Bordet är formligen dukat för den 
vd som vill profilera sig själv och sitt 
företag. Rätt utnyttjat kan en kommu-
nikativ ledare bidra starkt till employer 
branding-arbetet. Dessutom kan han el-
ler hon få en möjlighet att kommunicera 
företagets kärnvärden och budskap till 
viktiga målgrupper som medierna, lä-
kare, politiker och andra beslutsfattare. 

Fördelar Nackdelar

Stärker företagets varumärke.
Företaget blir väldigt beroende av en specifi k 
person – vad händer när vd slutar?

Skapar positiva associationer till varumärket.
Sårbart om vd gör bort sig. En vd:s missar fl äckar 
hela varumärket.

Ger företaget ett ansikte, blir mer personligt och 
mänskligt.

Som tydlig företrädare för ett företag i 
läkemedelsbranschen är det lättare att få orättvis 
branschkritik.

Skapar PR-möjligheter då vd kan få expertstatus 
och blir tillfrågad av medierna.

Man skapar fallhöjd om vd inte lever upp till 
företagets värderingar och de positiva PR-budskap 
man sprider.

Positiv spinn på mjukare delar, som nätverkande 
och rekryterande.

Vd blir mer intressant än företaget, som kan hamna 
i bakgrunden. 

En förtroendeingivande person med talets gåva 
och utstrålning vill man både se och lyssna på. 

Kräver ”rätt” person – saknar vd karisma kan bilden 
av företaget försvagas i stället för att förstärkas.

Det är lättare att minnas en bild av en person än ett 
företag.

Kräver mer av vd, måste vara beredd på att bli 
igenkänd och påpassad.

Medarbetare känner stolthet för sin vd.

För att få uppmärksamhet ska man gärna sticka 
ut hakan. Det fi nns en risk att man inte har 
medarbetarna med sig. Eller att avundsjuka 
uppstår.

FÖR- OCH NACKDELAR MED ATT VD HAR ETT STARKT VARUMÄRKE

       Fler borde aktivt 
gå ut och berätta vad 
man gör för att skapa 
en attraktiv arbetsplats 
och ett framgångsrikt 
företag. 



www.jenseus-consulting.se

Försäljning Relationer

samarbete Resultat

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

Nu finns vi i 
hela Norden
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Så här gör du
Här följer tio tips på vad du kan göra för 
att skapa ditt varumärke som vd.

1. Du och företaget. 
Allt varumärkesarbete börjar inifrån. 
Innan du funderar över hur du kan bygga 
en stark image utåt behöver du ha arbe-
tat internt med frågor som rör företagets 
vision, mission och mål. Dessutom bör 
din ledarstil vara tydlig och konsekvent. 
Att ha medarbetarna med sig är viktigt 
– de är dina viktigaste ambassadörer.
 

2. Vilka frågor vill du 
förknippas med? 
Gäller det ”innovation”, ”branschetik” 
eller ”vårdpolitik”? Vad kan du göra för 
att bli en talesperson utåt inom dessa 
områden? Behöver du till exempel för-
bättra dina kunskaper om det politiska 
systemet? Skriv ner konkreta åtgärder.

3. Vilka frågor vill du 
helst inte förknippas 
med? 
”Djurförsök”, ”orimligt höga läkeme-
delspriser”, ”mörkade studieresultat”? 
Riskerar du ändå att bli talesperson 
kring dessa frågor så förbered noggrant 
dina svar. Som vd för ett läkemedelsfö-
retag kan du aldrig välja vilka frågor du 
får – men du kan bestämma hur du sva-
rar på dem.

4. Skilj mellan 
personligt och privat. 
Många ledare som funderar över att ut-
veckla ett personligt varumärke är räd-
da för att förlora sin integritet. Men så 
länge du skiljer mellan det som är per-
sonligt och privat är det ingen fara. Per-
sonligt är just sådant som berättar något 
om dig men som inte avslöjar vad som 
bara angår dig och dina närmaste. Att 
du har jazzmusik som hobby eller äls-
kar att klättra i Alperna är exempel på 
personliga saker, likaså att du som ung 
drömde om att bli skådespelare, plug-
gade tjeckiska i Prag eller att du numera 
börjar varje dag med 100 situps. Att vara 
personlig är att vara mänsklig. Det gör 
också att folk minns dig. 

Nicolas Jacquemot
PR-konsult, Gold PR

5. Finn dina styrkor. 
När vi använder våra personliga styrkor 
upplever vi positiva känslor som glädje, 
lugn och respekt för oss själva. En värde-
full bieffekt av att utveckla sina styrkor 
är också den inverkan det har på andra. 
Men hur ofta tar vi oss tid att tänka 
kring dem? Gör testet VIA Inventory of 
Strengths Survey för att mäta dina styr-
kor. Testet är vetenskapligt utformat 
och finns på www.viasurvey.org. Genom 
kunskap om sig själv blir det lättare att 
utveckla ett starkt varumärke.  

6. Var trovärdig! 
Det gör du bäst genom att agera så som 
du säger. I andras ögon är du ditt bete-
ende och fina ord kan aldrig kompensera 
för ansvarslösa handlingar. Ljug aldrig! 
Om du har gjort misstag – ta ansvar 
och be om ursäkt. Försök inte att hitta 
på bortförklaringar. ”Förlåt, jag gjorde 
fel”, är en fras som fungerar även i yr-
keslivet.
 

7. Var tydlig i din 
kommunikation.
 Det du säger och det omgivningen hör 
är inte alltid samma sak. Var därför tyd-
lig med dina budskap. Lämna inte sa-
ker åt fantasin, då sätts spekulationer 
igång. Tänk i förväg igenom vilka frå-
gor den eller de som lyssnar kommer att 
ha, även de outtalade frågorna, och ge 
svar på dem!

8. Kommunicera alltid. 
Många tycker inte att man behöver kom-
municera om det inte finns något ”nytt” 
att säga. Men ofta är det just tystnad 
som sätter igång spekulationer, både in-
ternt och externt. Oavsett det är dina 
medarbetare, facket eller SVT:s Upp-
drag granskning som avkräver dig svar 

       Ofta koncentrerar 
man sig på vad man 
ska säga men glömmer 
bort hur det ska 
levereras.”

– kommunicera! Ibland är svaret att man 
inte har något svar: ”Vi kan inte lämna 
besked om detta just nu, men vi åter-
kommer så snart vi kan”. Då visar du att 
du bryr dig om det folk undrar.

9. Tänk på hur du 
säger saker och ting. 
Vad signalerar din röst – är det styrka, 
entusiasm, glädje eller osäkerhet? Pra-
tar du lugnt eller forcerat? Vad har du 
för tonfall? Ofta koncentrerar man sig 
på vad man ska säga men glömmer bort 
hur det ska levereras.

10. Använd ditt 
kroppsspråk. 
När det vi säger och det vi visar med 
kroppen inte synkar är det alltid krop-
pens signaler som ”vinner”. Sträck på 
dig, håll ögonkontakt och var alert. Stå 
vänd mot den du pratar med, oavsett 
om det är en journalist, professor eller 
medarbetare. Att luta sig bakåt marke-
rar distans och avståndstagande, likaså 
att korsa armarna.

PR
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Marknadsföring

sammanfogar 
mänskliga kontakter

Sociala      medier

Var och varannan människa talar om sociala medier 
– detta luddiga begrepp som inte säger något och 
samtidigt så mycket. Oavsett eventuell luddighet är 
det ett fenomen vi inom läkemedelsindustrin måste 
förhålla oss till. Vi kan välja att stå kvar på per-
rongen när tåget går eller att ha en plats bredvid 
lokföraren. BiogenIdec och NHR visar i en gemensam 
satsning att sociala medier fungerar, det driver opi-

nion, skapar uppmärksamhet och faktiskt – 
trovärdighet, skriver Marie Ohrlander, 
BiogenIdec.
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sammanfogar 
mänskliga kontakter

Varför behövs sociala medier? 
Svaret är enkelt – dagens sam-
hälle lider av tidsbrist. Begrepp 

som kvalitetstid, buffertzoner och reflek-
tionstid anses vara hårdvaluta och lyx. 
Vi hinner i bästa fall sköta familj och 
jobb, tiden räcker inte till för mer. Kan-
ske prioriterar vi fel, men dagens hög-
presterande kvinnor och män bidrar i allt 
högre grad till att forcera ett ständigt 
accelererande livshjul.

Behovet av att vara en närvarande, en-
gagerad och social medmänniska kvar-
står dock trots tidsbrist. Det innebär att 
vi måste finna nya vägar och tillväga-
gångssätt för att underhålla de mänsk-
liga relationerna. Kontakten med vän-
ner, nätverkande och bevakning av om-
världen går att upprätthålla via sociala 
medier. Vänskapsband knyts och vidare-
utvecklas via sociala medier. Samhälls-
debatter och essentiella frågor pågår i 
bloggar, communities och chattforum. 
De sociala medierna är vår tids sätt att 
ta del av livet runtomkring oss och fort-
sätta fungera som hela individer. 

Sociala medier är dagens sammanfo-
gande kitt mellan människor. 

”Spelet om hälsan”
 BiogenIdec och Neurologiskt handikap-
pades riksförbund, NHR, har just ge-
nomfört ett lyckat exempel på ett projekt 
inom sociala medier. Under tre års tid 
har NHR arrangerat ett antal nationel-

la konferenser med landstingspolitiker, 
sjukvårdsprofession och industri. Syftet 
har varit att driva opinion kring den ef-
tersatta neurosjukvården i Sverige. 

Som en del av kampanjen har Bioge-
nIdec och NHR samarbetat i ett projekt 
inom sociala medier, Spelet om hälsan, 
för att driva opinion. Målet är att skapa 
resurser för en jämlik och effektiv neuro-
sjukvård och att göra vanliga människor 
medvetna om de orättvisor som existe-
rar. Var du bor påverkar faktiskt vilken 
vård du får!

Spelet om hälsan bygger på tre nöd-
vändiga element för att fungera på nä-
tet – relevans, kreativitet och underhåll-
ning. Med hjälp av humor får vi ut ett 
budskap som faktiskt är allt annat än 
roligt. Och det fungerar (www.speletom-
halsan.se). 

Skepsis kontra möjligheter
Debatten om sociala medier inom indu-
strin har mest präglats av skepsis kring 
vilken betydelse de sociala medierna 
egentligen har, och av en diskussion om 
huruvida vårt etiska regelverk sätter käp-
par i hjulet för branschen eller inte. Kan 
vi med våra restriktioner överhuvudta-
get vara en del av de sociala medierna? 
Debatten är problemfokuserad, introvert 
och skyggar för de verkliga behoven: att 
vi måste vara där våra kunder är. Spelet 
om hälsan är ett exempel på hur sociala 
medier kan användas inom vår industri. 
Möjligheterna är flera.

För trots att utvecklingen av sociala 
medier ännu är i sin linda, är genomslag-
skraften redan mycket stor. Som exempel 
har LinkedIn i dag 64 miljoner använda-
re och Facebook över 400 miljoner (varav 
3,8 miljoner svenska användare). 

Den snabba och exponentiella sprid-
ningen är uppenbar. 

Givetvis måste även vi anpassa oss 
när omvärlden förändras. Vi måste se på 
marknaden utifrån och in, inte tvärtom. 
Möjligheten för oss som läkemedelsföre-
tag att ta del av slutkonsumentens tan-
kar, ideér och kritik leder till att vi ut-
vecklas och kan ta ett större samhälls-
ansvar. 

Fördelarna är flera: en interaktion 
med kunden skapar engagemang och lo-
jalitet, vilket i sin tur leder till ett ökat 
fokus på det egna terapiområdet. Genom 

Spelet om hälsan är ett interaktivt spel 
som väcker opinion kring rättvisa villkor för 
patienterna inom vården.

SOCIALA      MEDIER Vad är sociala medier?
Sociala medier är aktiviteter 
som kombinerar teknologi,
social interaktion och använ-
darskapat innehåll. Exempel är internetforum, 

communities, blogg
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MARIE OHRLANDER 
BiogenIdec

Lär mer

Spela Spelet om hälsan på 
www.speletomhalsan.se 

Träffa våra bloggare på 
www.multipelskleros.nu

Cybercitizen Health v8.0, 
Manhattan Research, 2008. 

iCrossing, 2007. 

Pew Foundation, 2008. 

Envision Solutions, 2008. 

Manhattan Research, 
Taking the Pulse v8.0, 2008. 

Pharma Marketing News. 
Vol. 8 No. 4: April 2009. 
Presented by Euby Euro to 
Biogen Idec, June 2009

”Sociala medier är inte en nyck, utan ett fundamentalt nytt sätt 
att kommunicera.”

Vilken scenario ger bäst resultat? Monolog eller dialog?

en ökad förståelse för olika målgruppers 
behov kan vi positionera oss mot konsu-
menten på ett unikt sätt.

Så varför tveka?
Jag tror att denna problemfokuserade de-
batt egentligen handlar om något annat. 
Läkemedelsindustrin präglas av en kon-
servativ kultur som alltför ofta saknar 
patientfokus. Vi är ovana vid att ingå 
samarbeten över gränserna och att föra 
dialog med omvärden. Som jag ser det är 
det också därför vi skyggar för de sociala 
mediernas öppna klimat. 

Men det finns mycket vi kan göra 
utan att vare sig gå över gränserna eller 
förlora i seriositet. Vi kan arbeta med 
projekt inom ramen för terapi- och sjuk-

domsinriktad information och projekt 
som driver opinion.

På BiogenIdec strävar vi efter att 
snabbt anpassa oss till den verklighet vi 
lever i, och företaget präglas av hög kom-
petens och ett stort engagemang. Vi bör-
jade resan med sociala medier för flera år 
sedan, vilket innebär att vi i dag bevakar 
vår patientomvärld såväl internationellt 
som nationellt. På vår webbsajt om mul-
tipel skleros har vi bloggare som berättar 
om hur det är att leva med sjukdomen. 
Vi lyssnar nyfiket på de kommentarer 
som kommer in till vårt MS-patientma-
gasin som har tusentals prenumeranter. 
Parallellt arbetar vi med NHR i olika 
projekt, som samtliga syftar till att stär-
ka patienten.

    Sociala 
medier är 
dagens 
samman-
fogande kitt 
mellan 
människor.”

72%
Använder alltid 

eller ibland sociala 
medier i syfte att 

utbilda sig om 
specifi ka medicinska 

åkommor.

39%
Av patienterna 

använder on-line 
support grupper för att 
diskutera läkemedel 

eller behandlingar med      
andra patienter.

42%
Tvivlade på utlåtandet 

eller diagnosen av 
sjukvårdspersonalen    
på grund av vad de     

läst på internet.

84%
Besökte ett företags 
webbsida och/eller 
deltog i e-detailing 

program.

27%
Skrev inlägg i  

medicinska forum        
eller startade och 
använde bloggar.

77%
Av “on-line” läkarna 

använder någon form 
av sociala media för 

att informera, och dela 
medicinsk information.
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Men vi är inte naiva. Ett projekt inom 
de sociala medierna är inget ”sesam öpp-
na dig”. Det klarar sig inte självt, utan 
måste vara en del av en väl genomarbe-
tad marknadsplan som omfattar nya så-
väl som gamla medier. Det är förutsätt-
ningen för ett lyckat resultat. 

Return of investment är trots allt vår 
överlevnad om fem år.



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.
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Marknadsföring

Diabeteslanseringar 
ger ökade 
marknadsförings-
satsningar

Trots de senaste årens kris för läkeme-
delsindustrin har satsningarna på mark-
nadsföringsaktiviteter globalt sett legat 
kvar på en relativt stabil nivå, men i Norden 
har trenden gått mot minskade kostnader för 
marknadsföring. Satsningarna inom diabetes-
området är däremot på stadigt uppåtgående och 
bidrar till en liten ökning av aktiviteter totalt sett, 
skriver Katarina Hallerstedt på Cegedim Strategic 
Data Sweden.

I Sverige, liksom i hela Norden, har 
de totala kostnaderna för olika ty-
per av marknadsföringsaktiviteter 

stadigt minskat under de senaste åren, 
men trenden kan vara på väg att brytas. 
En preliminär analys visar att 2010 ser 
ut att bli ljusare och totalt förväntar vi 
oss en liten ökning jämfört med 2009 
(figur 1). 

Att det skulle bli några drastiska ök-
ningar under de närmaste åren är däre-

mot inte särskilt sannolikt, men så länge 
det kommer nya preparat på allmänlä-
karmarknaden, som de diabetes- och 
KOL-preparat som vi vet är på väg att 
lanseras inom kort, kan vi anta att ak-
tivitetsnivån kommer att hålla sig gan-
ska stabil.

Diabetes ökar stort
Diabetespreparat (A10) är det område 
industrin för närvarande lägger störst 

fokus på i de nordiska länderna. Runt 
en fjärdedel av den totala summan in-
dustrin spenderade på olika typer av 
marknadsföringsaktiviteter i Norden 
under kvartal två 2010 hamnade på just 
diabetesområdet, vilket innebär en mar-
kant ökning jämfört med samma period 
år 2009 (figur 2). 

Vi förväntar oss nu ytterligare en ök-
ning av marknadsföringsaktiviteterna 
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inom området under en period framö-
ver.

Konkurrensen på marknadsförings-
området är hård mellan de olika aktö-
rerna på diabetesmarknaden. I Sverige 
är AstraZenecas/Bristol-Myers Squibbs 
Onglyza för närvarande mest aktiv när 
det gäller personliga representantbe-
sök, tätt följd av NovoNordisks Vic-
toza. Även i Finland och Norge ligger 
Onglyza i topp när det gäller represen-

tantbesök. Då flera aktörer är på väg att 
lansera nya preparat i detta segment kan 
vi också förvänta oss att konkurrensen 
hårdnar ytterligare under de närmaste 
åren (figur 3).

Utöver diabetes är det på nordisk nivå 
framförallt blodtryckssänkande med-
el (C09) och astma- och KOL-preparat 
(R03) som står för störst andel av mark-
nadsföringskostnaderna. Globalt ligger 
substanser för kardiovaskulära indika-

tioner i topp, men diabetespreparat är 
en av de fem preparatgrupper som det 
satsas mest på. 

De globala siffrorna visar att läkeme-
delsindustrins totala marknadsförings-
satsningar ökade med 1,6 procent un-
der år 2009. Framförallt sågs markan-
ta ökningar när det gäller olika sorters 
e-marknadsföring och konferenser och 
andra möten, medan kostnader för an-

”Diabetespreparat är det område industrin för närva-rande lägger störst fokus på i de nord-iska länderna.”
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Marknadsföring

Totala kostnader marknadsföring Sverige jämfört med Norden 2004–2010

Figur 1. De totala sats-
ningarna på marknadsfö-
ringsaktiviteter har mins-
kat under de senaste åren, 
både i Sverige och i övriga 
Norden, men trenden kan 
vara på väg att brytas.

Totala kostnader inom diabetespreparat Sverige jämfört med Norden

Figur 2. Både i Sverige och i Norden i stort har diabetespreparatens andel av läkemedelsindustrins totala marknadsföringskostnader 
ökat markant sedan början av år 2009.
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nonsering, DTC-kampanjer och post 
launch-prövningar minskade. 

Företagens totala kostnader för mark-
nadsföringsaktiviteter genom säljstyrkor 
låg stilla, och utgjorde strax under 60 
procent av de totala marknadsförings-
kostnaderna. 

Satsning på nya marknader
Ökningarna är inte jämnt fördelade glo-
balt sett, utan en tydlig trend mot större 

satsningar på de växande marknaderna 
kan ses. Tunga investeringar på växande 
marknader vägs alltså upp av besparing-
ar på mer mogna marknader. 

Sammanfattningsvis kan vi alltså 
konstatera att satsningarna på säljstyr-
kor på global nivå legat still under de se-
naste åren, och att de nyaste siffrorna ty-
der på fortsatt konsolidering i industrin. 
Det finns dock en märkbar uppåtgående 
trend när det kommer till användandet 

av internet som säljkanal globalt sett, en 
ökning som vi, tillsammans med diabe-
tessatsningarna, kan räkna med som en 
av de stora förändringarna även på den 
nordiska marknaden under de komman-
de åren.
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BEHÖVER DU HJÄLP AV SPECIALISTER? Vår kärnkompetens fi nns inom regulatory affairs, 

safety och kvalitet för läkemedel. Du kan få allt från helhetslösningar till enskilda

insatser. Vi kan hjälpa till på plats hos dig, eller från vårt kontor om det passar dig bättre. 

Oavsett om du arbetar på ett multinationellt eller ett mindre bolag gör vi vägen kortare 

mellan patienterna och din produkt. Kontakta oss gärna, så berättar vi hur.

Västmannagatan 4, 111 24  Stockholm. Tel 08-21 54 45. www.sofus.se
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•

Vägarna till ett godkänt läkemedel kan vara slingrande. 
Vi vet vilken som är kortast.
VVVVääääägggggaaarrrnnnaaaa  tttiiiillllllll eeeetttttttt gggggoooddddddkkkkkkäääännntttt lllääääkkkkkkeeemmmeeeddddddeeeelll kkkkkaaannnn vvvaaarrraaaa sssslllliiiinnngggggrrraaannnddddddeeeee. 
VVVViii vvvveeetttt vvviiiilllllkkkkkkeeennnn ssssooommmm äääärrrr kkkkkooorrrrtttaaasssttttt.
Vägarna till ett godkänt läkemedel kan vara slingrande. 
Vi vet vilken som är kortast.
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KATARINA HALLERSTEDT
affärsområdeschef, 

CSD Sweden

OM CEGEDIM STRATEGIC DATA
CSD mäter marknadsföringsaktiviteter i 39 länder världen över och följer förändringar i 
kostnader för säljstyrkor, möten och evenemang, annonsering, e-marknadsföring, kliniska 
prövningar och andra marknadsföringskanaler. 
För mer information, se www.cegedimstrategicdata.com

Andel representationsbesök per preparat inom diabetesområdet, Sverige
Figur 3. Onglyza ligger 
för närvarande i topp i 
Sverige när det gäller 
personliga representant-
besök inom diabetesom-
rådet. 

1,6%

1,7%

3,8%

4,2%

4,8%

7,7%

10,8%

15,6%

20,5%

23,7%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

AVANDIA

JANUMET

COMPETACT

BYETTA

ACTOS

HUMALOG

LANTUS

JANUVIA

VICTOZA

ONGLYZA

Källa: CSD Global Promotion Database, 2010

he
ar

t.
se

•

BEHÖVER DU HJÄLP AV SPECIALISTER? Vår kärnkompetens fi nns inom regulatory affairs, 

safety och kvalitet för läkemedel. Du kan få allt från helhetslösningar till enskilda

insatser. Vi kan hjälpa till på plats hos dig, eller från vårt kontor om det passar dig bättre. 

Oavsett om du arbetar på ett multinationellt eller ett mindre bolag gör vi vägen kortare 

mellan patienterna och din produkt. Kontakta oss gärna, så berättar vi hur.

Västmannagatan 4, 111 24  Stockholm. Tel 08-21 54 45. www.sofus.se

N Ä R  D U  V I L L  F Ö L J A  R E G L E R N A  U TA N  AT T  B E H Ö VA  K U N N A  D E M
•

Vägarna till ett godkänt läkemedel kan vara slingrande. 
Vi vet vilken som är kortast.
VVVVääääägggggaaarrrnnnaaaa  tttiiiillllllll eeeetttttttt gggggoooddddddkkkkkkäääännntttt lllääääkkkkkkeeemmmeeeddddddeeeelll kkkkkaaannnn vvvaaarrraaaa sssslllliiiinnngggggrrraaannnddddddeeeee. 
VVVViii vvvveeetttt vvviiiilllllkkkkkkeeennnn ssssooommmm äääärrrr kkkkkooorrrrtttaaasssttttt.
Vägarna till ett godkänt läkemedel kan vara slingrande. 
Vi vet vilken som är kortast.



28   pharma industry nr 5 –10

Politik i industrin

Läkemedelsområdet       alltmer exponerat
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I takt med att läkemedelsområdet mer och mer blir var 
mans angelägenhet ökar behovet av policy- och stra-
tegiprogram för berörda professioner och politiska 
instanser.  Avslöjade missförhållanden påskyndar 
utvecklingen. Här refererar och kommenterar Andreas 
Furängen, vd och Anders Cronlund, farm dr, båda vid 
Apotekarsocieteten, tre aktuella program som tar upp 
läkemedelsområdet.

Läkemedelsområdet politiseras allt-
mer. Från att tidigare ha varit en 
angelägenhet för läkare, apotekare 

och läkemedelsindustri är området i dag 
nästan lika massmedialt exponerat som 
sex, mord och fiffel. Allt fler organisa-
tioner – fackförbund, pensionärsorgani-
sationer, patient- och ideella föreningar 
samt politiska partier har utarbetat pro-
gram för vad organisationen anser vik-
tigt kring läkemedel. Det gör de för att 
påverka politiska beslut och få gehör för 
egna synpunkter.

I denna artikel görs en genomgång 
av Läkarförbundets och Apotekarsocie-
tetens policyprogram och av socialde-
partementets förstudie till ett nationellt 
strategiprogram för läkemedel. Artikeln 
tar i följande ordning upp FoU, förskriv-
ning, användning och patientsäkerhet, 
handel och distribution, miljö och eko-
nomi. Under rubriken Kommentarer och 
reflektioner jämför och kommenterar vi 
sedan de tre programmen.

Forskning och utveckling
• Läkarförbundet anser att arbetsgivarna 
måste bli mer positiva till läkemedels-

forskning och kliniska prövningar så att 
dessa verksamheter inte utkonkurreras 
av sjukvårdsproduktion. Liksom många 
andra akademiska yrkesgrupper anser 
de att regeringen bör nå upp till EU:s 
Barcelonamål om en procent av BNP 
till forskning. Förbundet påtalar vidare 
värdet av att läkare rör sig mellan olika 
sfärer: industri, akademi och vård. Mer 
specifikt efterlyses bättre dokumentation 
för naturmedel.

• Apotekarsocieteten anser också att 
den kliniska forskningen bör stärkas och 
att de statliga anslagen till forskning 
inom life science bör höjas. Föreningen 
lyfter fram behovet av samarbete mel-
lan läkemedels- och diagnostikföretag 
för att bättre kunna individualisera och 
effektivisera behandlingar. Forsknings-
insatser prioriteras kring nya antibiotika, 
äldre och läkemedel samt kring multi-
medicinering.

• Det nationella strategiprogrammet 
nämner inte läkemedelsutveckling i vi-
sionen för strategin. Bland de fem angiv-
na målen får man dock anta att forskning 
kommer att ingå i några. Målen är:

Läkemedelsområdet       alltmer exponerat
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1. Medicinska resultat och patientsäker-
het i världsklass.
2. Jämlik vård.
3. Kostnadseffektiv användning.
4. Attraktivitet för innovation av pro-
dukter och tjänster.
5. Minimal negativ miljöpåverkan.

I ett kapitel om läkemedelsanvänd-
ning och dess samspel med forskning 
och innovation redovisas vilka aktörer 
som står för läkemedelsområdets finan-
siering: industrin 10 miljarder kronor 
per år, ALF-ersättning 1,6 miljarder per 
år (anslag för läkarutbildning och forsk-
ning) och regeringen 560 miljoner (forsk-
ningspropositionen 2009-12). Dessutom 
tillkommer årligen ett ospecificerat antal 
hundra miljoner från landstingen.

Förskrivning
• Läkarförbundet försvarar den fria för-
skrivningsrätten medan individuella 
förskrivarkoder och koder för förskriv-
ningsorsak avvisas. Förbundet förordar 
även generisk förskrivning och kräver att 
handelsnamnen på förpackningarna to-
nas ner till förmån för de generiska för 
att den generiska förskrivningen skall 
få genomslag. För att förbättra förskriv-
ningen föreslås dessutom en nationell lä-

kemedelsjournal som följer patienten och 
bra förskrivarstöd.

• Även Apotekarsocieteten föreslår 
generisk förskrivning, men påpekar att 
detta inte löser patientens problem med 
olika namn på samma läkemedel från 
olika tillverkare. Föreningen anser dess-
utom att förskrivningsorsak alltid skall 
anges på apoteksetiketten.

• Det nationella strategiprogrammet 
diskuterar ingående behovet av förbätt-
rat IT-stöd för förskrivare. Svensk in-
formationsdatabas för läkemedel, SIL, 
implementeras nu i allt fler landsting. 
De nuvarande tre informationskällorna 
om patientens läkemedelsbehandling – 
journalen, läkemedelsförteckningen och 
receptregistret – bör samordnas till en 
gemensam lista, som visar patientens ak-
tuella ordinationer och uttag. 

Såväl hälso- och sjukvården som apo-
teken bör med patientens medgivande ha 
tillgång till denna. Ett brett införande 
i landstingen planeras till 2011. Arbets-
gruppen bakom det nationella strategi-
programmet skall vidare under hösten 
analysera förutsättningarna för att enk-
lare extrahera behandlingsorsaker för 
förskrivna läkemedel ur journaler. Lik-
som de två föreningarna föreslår det na-

tionella strategiprogrammet att generisk 
förskrivning införs.

Läkemedelsanvändning                 
och patientsäkerhet
• Läkarförbundet lyfter i ett eget avsnitt 
fram åtgärder för att förbättra följsam-
heten och framhåller läkar-patientmötet 
som avgörande. Tiden för patientbesö-
ken bör öka. Ett omfattande avsnitt äg-
nas åt äldre och läkemedel, i vilket de 
mer generella förslagen – läkemedels-
journal, förskrivarstöd och bättre följ-
samhet – återkommer. Behovet av ökad 
medverkan av läkare i äldrevården tas 
också upp. 

Läkarförbundet menar att huvudorsa-
ken till bristerna i äldres läkemedelsan-
vändning beror på splittrat huvudman-
naskap mellan kommuner och lands-
ting och brist på primärvårdsläkare. I 
avsnittet om läkemedelsgenomgångar 
anges att dessa främst bör göras av lä-
kare och sjuksköterskor. Beträffande bi-
verkningar trycker förbundet på vikten 
av att biverkningsrapporteringen måste 
vara enkel att göra.

• Apotekarsocieteten trycker på att 
CBL (Centrum för bättre läkemedelsan-
vändning) måste få tillräckliga resurser 
för att kunna få en betydelse, att legiti-

      Arbetet 
på en samlad 
patientjournal 
som alla 
förskrivare har 
tillgång till 
går vidare, 
men ännu går 
det inte att 
se ljuset i 
tunneln.”

Politik i industrin
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merad personal inom hälso- och sjuk-
vården i sina patientkontakter skall få 
tillgång till patientens läkemedelslista, 
att alla apotek har tillgång till elektro-
niskt expertsystem (EES) och att apo-
tekstjänster för bättre följsamhet, läke-
medelsgenomgångar och biverknings-
rapportering bör subventioneras i syfte 
att förbättra läkemedelsanvändningen. 
Patienter som använder många läkeme-
del bör följas upp årligen.

• För den nationella läkemedelsstrate-
gin föreslår socialdepartementet visionen 
”Rätt läkemedelsanvändning till nytta 
för patient och samhälle”. Bland de så 
kallade strategiska fokusområdena finns 
krav på ett stopp för utveckling och 
spridning av resistens, en ”hundravisi-
on” för patientsäker förskrivning (det vill 
säga hundra procent rätt) och förbättrad 
följsamhet till behandling. En närmare 
samverkan från vårdens sida med indu-
strin, apoteksaktörer med flera förs fram 
som en väg att förbättra läkemedelsan-

vändningen och följa effekt och säkerhet 
i klinisk vardag. 

Som möjliga förbättringsområden 
nämns i bakgrundsmaterialet dessutom 
underanvändning av läkemedel, livsstils-
förändringar i stället för läkemedelstera-
pi, vaccinationsprogrammen och rutiner 
för in- och utfasning av preparat i be-
handlingsarsenalen. Även departemen-
tets och Socialstyrelsens pågående insat-
ser presenteras. I det förra fallet gäller 
det omregleringen av apoteksmarkna-
den, som syftade till att öka apotekens 
bidrag till en förbättrad läkemedelsan-
vändning. Socialstyrelsen ger statsbidrag 
till läkemedelsgenomgångar och driver 
projektet Öppna jämförelser med 20 in-
dikatorer för läkemedelsbehandling.

Handel och distribution
• Läkarförbundet är positivt till om-
regleringen av apoteksmarknaden, men 
anser att även läkare skall kunna äga 
apotek. En oro finns för att ökad in-

ternethandel också skall öka 
förekomsten av förfalskade 
läkemedel. IT-baserad och 
dubbelriktad kommunika-
tion mellan läkare och ex-

pedierande farmacevt förespråkas efter 
patientens medgivande.

• Även Apotekarsocieteten lyfter frå-
gan om förfalskade läkemedel. På apo-
teksområdet föreslås att företagsöverskri-
dande kvalitetsråd inrättas och att kon-
sumtionsmönster och sortimentsbredd i 
detaljhandeln utvärderas. Det generiska 
namnet bör vara framträdande på gene-
rika och en förteckning över barnläke-
medel, Barn-FASS, bör tas fram.

• Det nationella strategiprogrammet 
behandlar inte handel och distribution 
av läkemedel.

Miljö
• Läkarförbundet framhåller ökad an-
vändning av startförpackningar för att 
minska kassation av läkemedel. Kas-
sationen kommer också att minska om 
man kan åstadkomma en ökad följsam-
het till ordination, menar förbundet. 
För industrin föreslås utökad patenttid 
för miljövänliga läkemedel. Miljökon-
sekvenser av långa transporter bör ock-
så vägas in. 

• Apotekarsocieteten anser att mil-
jöaspekter bör beaktas vid subventions- 
och upphandlingsbeslut. 

• Minimal negativ miljöpåver-
kan är ett av de fem målen i det 
nationella strategiprogrammet. 
Förutom åtgärder mot kassation 
framhålls dessutom Sveriges in-
ternationella engagemang på 
miljöområdet samt forsknings-
programmet Mistra Pharma 
som viktiga pågående initia-
tiv på området.

Ekonomi och                 
prioriteringar
• Läkarförbundet har för-
ståelse för läkarnas kost-
nadsansvar, men anser att 
det är staten, sjukvårds-
huvudmännen och lä-
kemedelsindustrin och 
inte läkarna i patient-
mötet, som har ansva-
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ret att prioritera mellan nya läkemedel 
och andra samhällsåtaganden. Politiska 
prioriteringar som kringskär läkarnas 
handlingsfrihet skall tydligt framgå för 
patienterna.

• Apotekarsocieteten anger att resur-
ser bör allokeras till ett antal områden: 
forskning och utveckling inom life sci-
ence, producentobunden utvärdering av 
läkemedel i kliniskt bruk, CBL, forsk-
ning om antibiotika och forskning om 
äldre och läkemedel. I övrigt tar pro-
grammet inte upp ekonomiska aspekter 
eller prioriteringar.

• I det nationella strategiprogram-
met är ”kostnadseffektiv användning 
av läkemedel” ett av de fem målen för 
strategin och ekonomi är en tung del i 
förstudien. Kostnader för felaktig läke-
medelsanvändning uppskattas till cirka 
10 miljarder/år varav bristande följsam-
het beräknas kosta 5 miljarder, felaktig 
förskrivning 2,5 miljarder och biverk-
ningar som hade gått att undvika 2,5 
miljarder. Antibiotikaresistens kostar 
500 miljoner och kasserade läkemedel 
1–2 miljarder/år. 

För framtiden förutspås kostnaderna 
att öka för biologiska läkemedel (där det 
är svårt att åstadkomma generika) och 
särläkemedel. Genom att utveckla den 
nuvarande prissättningsmodellen beräk-
nas tre miljarder kunna sparas på tre år 
och genom en striktare användning av 
generika ytterligare 3–4 miljarder/år.

Kommentarer och reflektioner
Frågor kring förskrivarstöd, koder och 
förskrivningsorsak har återkommit i 
många sammanhang det senaste decen-
niet. Redan i betänkandet Den nya lä-

kemedelsförmånen år 2000 var de med. 
Förskrivarstöd av olika kvalitet har också 
utvecklats inom landstingen. Individuell 
förskrivarkod beslutade regeringen om i 
våras och syfte/ändamål på recepten är 
sedan länge krav i gällande författning. 
Det senare kravet följs inte av läkarna för 
en tredjedel av recepten. En skärpning 
är nödvändig för att hjälpa patienten att 
medicinera korrekt. 

Generisk förskrivning kommer ge-
nom lagstiftning att bli obligatorisk. 
Försök har gjorts för ett par år sedan i 
Västra Götalandsregionen och visade att 
det fungerade och att personalen tyckte 
att det var bra. Vad det betydde för dub-
belmedicinering och följsamhet mättes 
aldrig. 

Dominerande generiska namn på för-
packningarna är en vidhängande fråga, 
men beslut om dessas utformning fat-
tas i Bryssel. I programmen finns olika 
syn på frågan. LF anser att det generiska 
namnet skall vara framträdande på alla 
läkemedel, APS på de generiska.

Arbetet på en nationell läkemedelslis-
ta har pågått sedan 80-talet då idén om 
patientjournaler på kort med chip bland 
annat var på tapeten. Sedan dess har fle-
ra projekt startats och kostat multum. 
Nyligen tröttnade socialdepartementet 
och beslöt att Apoteket AB:s utvecklade 
EES-system (nu förvaltat av Apotekens 

service AB) tills vidare in-
förs som alternativ. Arbetet 
på en samlad patientjour-
nal som alla förskrivare 
har tillgång till går vida-

re, men ännu går det inte att se ljuset i 
tunneln. Ett problem i sammanhanget 
är att flera förskrivarstöd använder in-
teraktionsdatabasen Sfinx för att kon-
trollera eventuella interaktioner under 
det att EES använder en annan interak-
tionsdatabas.

Det omfattande arbetet som syftar 
till en nationell läkemedelslista förefaller 
lättare att uppnå, eftersom denna saknar 
diagnos, mål med behandlingen, labb-
värden, med mera. Nätverket för läke-
medelsepidemiologi NEPI:s chef Micha-
el Hoffman påpekade dock tillsammans 
med några medförfattare i DN 14/7 att 
en lagändring krävs för att ”sammanföra” 
läkemedelsförteckningen, receptregistret 
och landstingens journalsystem. 

I sammanhanget kan vi konstatera att 
inget av programmen tar upp behovet 
av ett nationellt vaccinationsregister. Ett 
etiskt problem i samband med databaser 
är alltid vem som skall få tillgång till 
dessa och under vilka omständigheter. 
Patientens medgivande är oftast standard 
inom hälso- och sjukvården – till skill-
nad från inom bankväsendet. Vi frågar 
oss om det inte finns grupper för vilka 
medgivandet inte är tillämpligt.

Bristande följsamhet kostar fem mil-
jarder per år. Eftersom den dessutom 
leder till kassation (1-2 miljarder/år) 
är kostnaden högre. Följsamhet är ett 
mångfasetterat problem, som saknar tro-
värdiga lösningar. Den är väl kartlagd 
inom såväl sjukdoms- som befolknings-
grupper. Det borde därför vara möjligt 
att sätta upp mål, som skall nås inom 
en viss tid. Målangivelser tvingar fram 
lösningar.

        Förslaget till vision i det 
nationella strategiprogrammet tar 
inte upp utveckling av läkemedel.”

Politik i industrin
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AndreAs Furängen
Vd, Apotekarsocieteten

Anders Cronlund
farm dr, Apotekarsocieteten

Tar inte upp läkemedelsutveckling
Alla dokumenten tar upp läkemedelsgenomgångar. 
Socialstyrelsens rekommendation gäller alla som är 
65 år och äldre och som har en hälso- och sjuk-
vårdsinsats i särskilt eller ordinärt boende. Mål och 
åtaganden varierar dock mellan landstingen och de-
finitionen av en genomgång är inte entydig. Läkar-
förbundet önskar att ”befintlig yrkesgrupp” i hälso- 
och sjukvården skall stå för genomgångarna, inte 
apotekarna. Den motsättningen upphör successivt 
när allt fler apotekare nu anställs av landstingen.

Förslaget till vision i det nationella strategipro-
grammet tar inte upp utveckling av läkemedel. 
Området återfinns delvis inbäddad i det fjärde må-
let: Attraktivitet för innovation av produkter och 
tjänster. Vi anser att utveckling av läkemedel borde 
ingå i visionen för en nationell läkemedelsstrategi. 
Rätt läkemedelsanvändning förutsätter att det finns 
rätt läkemedel att tillgå. Spanska sjukan behandla-
des utan framgång med pepparmyntsvatten!

När det gäller kostnader är givetvis kassation ett 
stort problem. Många har hävdat att det skulle lösas 
med startförpackningar. Studier har dock visat att 
dessa har liten betydelse jämfört med bland annat 
högkostnadsskyddet. Kostnadsbesparingar är som 
alltid av hårdare stål än övriga krav och förslag. De 
hotar i sin yttersta konsekvens patientsäkerheten. 
Det har till exempel åtta års erfarenheter av gene-
rikasubstitution lärt oss.

Samtliga dokument går lätt att få fram på inter-
net. Den nationella läkemedelsstrategin kommer att 
presenteras och diskuteras på Läkemedelsriksdagen 
den 20 januari 2010 i Stockholm, varvid berörda 
generaldirektörer medverkar, se 
www.lakemedelsriksdagen.se 

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

Bland våra kunder fi nns Abbott, Astra Tech HealthCare, AstraZeneca, Cederroth International 
(Allévo och Pharbio), Etac, Ferrosan, Getinge International (MAQUET), Johnson & Johnson, 

Kvalitetsmässan, Mundipharma, Mölnlycke Health Care, Orion Pharma, Pfi zer, 
Procter & Gamble, Risenta, Roche Diagnostics, Semper och UCB Nordic.

En framgångsrik mässa kräver 
så mycket mer än bara yta.
Att investera i en mässa förpliktigar. Förutom att föra ut ditt 
budskap och varumärke, ska din och företagets närvaro bidra 
till att etablera nya kontakter och förstärka de befi ntliga.

Med uppdrag som spänner över medicinteknik, läkemedel 
och egenvårdsprodukter, fortsätter vi arbeta för att bli Nordens 
mest eftertraktade reklambyrå inom hälsa och välmående. 
Nu förstärker vi vårt erbjudande inom mässor och events.

Jag heter Joakim Davidson och har som projektledare lång 
erfarenhet av mässor, kongresser och events. Utöver byråns 
strategiska och kreativa resurser samarbetar jag med en rad 
duktiga arkitekter och monterbyggare för att uppnå bästa 
helhetsresultat. 

Nästa gång du planerar en mässa, kontakta mig för ett förut-
sättningslöst möte, så lovar jag och mina kollegor att visa dig 
hur du framgångsrikt utnyttjar varenda kubikmillimeter.

Joakim Davidson 
projektledare, utställningar & event 
031-60 84 54
joakim.davidson@ellermore.com
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Egenvård

Det dyker ibland upp larmrap-
porter om innehåll i kosttill-
skott och andra livsmedel. 

Oavsett om larmen är befogade eller 
inte oroar de naturligtvis många konsu-
menter. Men nu ska det bli säkrare att 
köpa vitaminer och andra kosttillskott. 
För ett år sedan fastställde Livsmedels-
verket Svensk Egenvårds förslag ”Säkra 
kosttillskott till konsument” som en na-

tionell branschriktlinje och den har även 
notifierats hos EU-kommissionen.

Kunskap och rutiner
Många råvaror kan innebära en fara om 
de hamnar i kosttillskott och andra livs-
medel. Förutom odeklarerade allergi-
framkallande ämnen kan det handla om 
farliga bakterier och främmande föremål. 
Produkter kan också vara felmärkta eller 
användas på ett sätt som inte är tänkt. 

Nu blir det säkrare 
att köpa vitaminer och 
andra kosttillskott
För att konsumenter inte ska riskera att bli sjuka av kosttillskott 
har branschorganisationen Svensk Egenvård utarbetat omfat-
tande riktlinjer för att säkerställa kvaliteten på vitaminerna. Men 
återförsäljare och konsumenter måste också ta ansvar. Det skriver 
Annika Hjerpe, informationschef för Svensk Egenvård.

Att konsumenten ska få tryggare och säkrare kosttillskott är ett gemensamt mål för 

(från vänster) Ingrid Atteryd, Tomas Färnlöf och Senia Johansson.Att konsumenten ska få tryggare och säkrare kosttillskott är ett gemensamt mål för 

(från vänster) Ingrid Atteryd, Tomas Färnlöf och Senia Johansson.

– För att veta om kosttillskotten är 
säkra krävs kunskap och rutiner. Vi be-
skriver rutinerna i branschriktlinjen, sä-
ger Senia Johansson, vetenskaplig expert 
vid Svensk Egenvård och projektledare 
bakom riktlinjen, som har utarbetats i 
dialog med flera myndigheter.

För att konsumenten ska känna sig 
trygg är lagstiftningen på området hård. 
Men den är svår att sätta sig in i för en-
skilda företag. I Svensk Egenvårds rikt-
linjer förklaras vilka kvalitetskrav som 
ställs på bland annat produktion, hygien, 
transporter, utbildning och marknads-
föring. Riktlinjen ska ses som en tolk-
ning och en lättillgänglig sammanställ-
ning av gällande livsmedelslagstiftning 
så som den ser ut i Sverige och i övriga 
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EU. Målsättningen är att den ska fung-
era som ett stöd för producenter och le-
verantörer av kosttillskott, oavsett för-
säljningskanal.

– Detta höjer kvalitetsnivån i hela 
branschen eftersom företagen nu får kon-
kretiserat hur de ska uppfylla de krav 
som lagstiftningen ställer, säger Ingrid 
Atteryd, vd Svensk Egenvård.

Även om det är tillverkaren som 
ansvarar för om en produkt är säker el-
ler inte så har också återförsäljaren ett 
ansvar när det gäller marknadsföring och 
märkning. Ett stort ansvar faller även på 
konsumenten själv att inte köpa produk-
ter från okända avsändare på nätet eller 
via telefon. Ett tips är att kontrollera om 
leverantören är medlem i branschorga-

nisationen första gången man köper en 
produkt.

Första certifierade företaget
Baltex Natural AB är det första företa-
get som certifierats i Sverige enligt det 
nya systemet för säkra kosttillskott till 
konsument. 

– Certifieringen innebär att Baltex 
Natural kan bevisa att de jobbar med 
ständiga förbättringar för att kosttill-
skotten ska vara säkra medan andra fö-
retag bara kan påstå detta. Den nya cer-
tifieringen är därför ett viktigt steg för 
kvalitetssäkring, både för det enskilda 
företaget och för branschen i stort, säger 
Senia Johansson. 

– Vi är glada att vara först ut och i 
framkant när det gäller utvecklingsar-
betet i branschen. För oss är det ytterli-
gare ett bevis på kvalitetsarbetet i vårt 
företag, säger Tomas Färnlöf, vd för Bal-
tex AB.

Läs gärna mer eller beställ branschriktlin-
jen på på www.svenskegenvard.se

Vad är kosttillskott?

Kosttillskott är koncen-
trerade näringsämnen 
eller andra ämnen som 
har näringsmässig eller 
annan gynnsam effekt 
i kroppen. Kosttillskott 
är, enligt lagstiftningen, 
livsmedel och behöver 
därför inte särskilt till-
stånd för att säljas. 

Källa: Svensk Egenvård

ANNIKA HJERPE
informationschef, 

Svensk Egenvård
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Risk management

Risk management är en metod för att minimera risker och opti-
mera nyttan av läkemedel. Det handlar om att identifiera risker 
för att komma fram till adekvata åtgärder för att skydda patien-
ten. Men den praktiska erfarenheten av den uppsättning verktyg 
som vi i dag har till hands för att genomföra och utvärdera risk 
managementplaner är ännu begränsad, skriver pharmacovigilance 
manager Arvid Cronlund, Swedish Orphan Biovitrum.

Trots allt arbete läkemedelsin-
dustrin lägger ner på forskning 
kring läkemedelseffekter och bi-

verkningar av läkemedel nås vi återkom-
mande av nya säkerhetslarm och indrag-
ningar för både nya och gamla läkeme-
del. Med de enorma resurser som läggs 
ner på ett enda läkemedels utveckling 
finns det incitament att försöka förhin-
dra att ett läkemedel dras in från mark-
naden när i stort sett alla investeringar 
redan är gjorda. 

Hur kommer det sig då att vi ännu 
inte i dag kan förhindra att läkemedel 
efter godkännande bedöms utsätta pa-
tienterna för onödiga risker?

Risk är något vi får leva med
Alla läkemedel som har någon form av 
effekt är oundvikligen även behäftade 
med oönskade effekter. Det betyder att 
patienten utsätts för en risk i samband 

med varje läkemedelsbehandling. Hur 
stor den risken är, och framförallt hur 
stor risk som kan tolereras i förhållande 
till den nytta ett läkemedel gör, är något 
som varje läkemedelsföretag lägger ner 
stora resurser på att försöka kartlägga. I 
bästa fall kan vi identifiera de patienter 
som löper en större risk för biverkningar 
och på så sätt också minska sannolikhe-
ten för att de ska drabbas. 

Vi går mot en utveckling där vi blir 
allt bättre på att kartlägga patienten och 
därmed individualisera behandlingen. I 
många fall får vi dock nöja oss med att 
minimera risken för biverkningar genom 
att exempelvis justera dos (även om lägre 
dos inte är detsamma som mindre risk 
för biverkningar), administrering (sä-
kerställa att patienten tar sitt läkeme-
del så som det är tänkt), intag av andra 
läkemedel (interaktionsrisker) och alla 
andra faktorer som påverkar utfallet av 

    Vid tiden 
för godkän-
nande har 
man ett doku-
ment som 
sammanfattar 
alla de fynd 
som gjorts 
under utveck-
lingen.”

Medicinska frågor

Hur hanterar vi risker 

med våra läkemedel?
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behandlingen. Trots detta kommer det 
alltid att finnas ännu okända risker som 
inte identifieras under utvecklingsfasen 
och senare när produkten finns på mark-
naden.

Risken med läkemedelsbehandlingen 
kan finnas antingen hos substansen och 

dess farmakologiska effekter (substans-
baserad risk) eller hos populationen (po-
pulationsbaserad risk). En substansbase-
rad risk är exempelvis en biverkning som 
uppstår genom att fel receptor aktiveras.  
En populationsbaserad risk är en under-
liggande risk hos patientgruppen, exem-

pelvis depression och risk för självmord 
vare sig man behandlas eller inte.

Kan vi kartlägga och förstå dessa sub-
stans- och populationsbaserade risker i 
ett tidigt skede, innan ett läkemedel lan-
seras på marknaden, så har vi möjlig-
het att ta kontroll över de faktorer som 
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Medicinska frågor

vi faktiskt kan göra något åt och där-
med öka möjligheterna för en produkt 
att överleva.
Kraven på säkerhet ökar
Patientens säkerhet står i fokus för risk 
management. Vi måste göra allt vi kan 
för att minimera risker och maximera 
nyttan med läkemedelsbehandlingen, 
vilket är just vad risk management strä-
var efter. Kraven på läkemedelssäkerhet 
ökar också ständigt både från allmän-
het och myndigheter, samtidigt som våra 
möjligheter att utvärdera risk och nytta 
på senare tid förbättrats genom exem-
pelvis patientregister och en ökad an-
vändning och acceptans av epidemiolo-
gisk metodik, exempelvis observations-
studier. 

Risk management är ett sätt att for-
malisera hur man möter dessa krav på 
förbättrad säkerhetsuppföljning och hur 

man tillämpar de metoder som står till 
buds. 

Så vad är Risk management      
egentligen?
Risk management är en metod för att 
beskriva och identifiera de risker som 
finns, och analysera dessa för att däri-
genom komma fram till vilka åtgärder 
vi bör vidta för att minska dessa risker 
för patienten. 

Risk management är enkelt beskri-
vet en handbok för hur vi tar itu med 
de risker och säkerhetsproblem som vi 
vet finns, hur vi gör för att identifiera de 
problem vi inte känner till, och hur vi 
följer upp om de åtgärder vi identifierat 
som effektiva. 

Men det är inte meningsfullt att be-
döma risker utan att ta hänsyn till nytta. 
När vi tar flyget är de flesta av oss kom-

fortabla med att det är värt en viss risk 
att komma snabbt fram. Balansen mel-
lan nytta och risk är således central och 
ett viktigt koncept i risk management.

Varierande tillämpningar
De flesta är överens om vad begreppet 
risk management innebär, men tillämp-
ningarna varierar runt om i världen. Den 
internationella standardiseringsorganisa-
tionen ICH som representerar de indu-
strialiserade länderna har tagit fram ett 
dokument (ICH E2E - Pharmacovigilan-
ce Planning) som utgör basen för risk 
management, men sedan har de natio-
nella myndigheterna valt att praktisera 
detta på olika sätt. 

I USA kallar man det REMS – risk 
evaluation and mitigation strategy, och 
i EU heter tillämpningen RMP – risk 
management plan. 

Konceptet risk 
management 

presenterar flera 
konkreta metoder 
i syfte att minska 

risker förknippade 
med läkemedels-

behandling.”
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Tyvärr innebär de något olika synsätten att 
olika dokumentation av risker tas fram för olika 
marknader, trots att de flesta är överens om att 
riskerna generellt inte är nationella utan globala. 
Förutom att det innebär ett stort merarbete för 
företagen att ta fram olika uppsättningar do-
kument för samma syfte, är det olyckligt om 
olika bedömningar av risk resulterar i att vissa 
behandlingar är tillgängliga i ett land men inte 
ett annat.

Den här artikeln fokuserar på EU:s tillämp-
ning, men ett globalt läkemedelsföretag måste 
naturligtvis se till att uppfylla kraven på alla de 
marknader man är verksam på. Från och med 
den 20 november 2005 krävs en RMP för alla 
nya läkemedel och för alla ansökningar om änd-
rade indikationer. De detaljerade kraven finns 
beskrivna i ”Volym 9A” – den huvudriktlinje 
som EMA (european medicines agency) publi-
cerar för säkerhetsuppföljning av marknadsförda 
läkemedel.

Är risken verklig eller teoretisk?
Risk managementplanen är det dokument som 
efter godkännande av myndigheten samman-
fattar företagets risk managementstrategi för en 
substans. Varje produkt har alltså inte en egen 
plan, utan har man fler läkemedel med samma 
substans, skall de behandlas i samma Risk ma-
nagementplan. Risk managementplanen består 
av tre huvuddelar: 
• Säkerhetsspecifikationen (safety specifica-

tion)
• Farmakovigilansplanen (pharmacovigilance 

plan)
• Riskminimeringsplanen (risk minimization 

plan)

SÄKERHETSSPECIFIKATIONEN sammanfattar 
vad vi vet och hur vi ser på produktens säker-
het. Exempelvis vilka säkerhetsfynd som gjorts 
i djurstudier och i kliniska prövningar. Man är 
också noga med att utvärdera de risker som finns 
hos den tilltänkta patientpopulationen. Exem-
pelvis är det naturligtvis viktigt att känna till 
om det redan finns en ökad risk för hjärtinfarkt 
hos dem man ska behandla, för att om möjligt 
tidigt separera ut de risker som kan vara orsa-
kade av läkemedlet. 

Säkerhetsspecifikationen avslutas med att be-
skriva de risker man identifierat (som vi känner 
till) och de risker som är potentiella (som är teo-
retiskt möjliga, men som vi inte sett och därmed 
inte anser vara en verklig risk ännu). Eftersom 
många läkemedel har omfattande produktresu-
méer med långa biverkningslistor försöker man 
begränsa dessa identifierade och potentiella ris-
ker till de som är viktiga, det vill säga de som 

Det twittras från kongresser, presentationer delas via Slide
share och vetenskapliga rön sprids via YouTube. Genom 
virtuella nätverk kan läkare dela med sig av sin expertis, 
få rådgivning och utbyta erfarenheter. Sociala medier kan 
förändra dialogen mellan läkare. En rad nya möjligheter 
öppnas, men det väcker också nya frågor.

Välkommen till ett symposium på Svenska Läkare
sällskapets Riksstämma i Göteborg den 2 december, 
14.30–16.00. Mix Public Relations medverkar.

Moderator är Gunilla Bolinder, överläkare, Karolinska 
 Universitetssjukhuset.

Lee Aase, Social Media Manager från Mayo Clinic, USA 
är särskilt inbjuden.

DElTaGarE:

n lee aase, Social Media Manager, Mayo Clinic, USA

n Ola Hermansson, forskare, Karolinska Institutet

n Katrin Hruska, STläkare, Karolinska Universitetssjukhuset

n BrittMarie lindblad, kommunikationsrådgivare, Mix PR

Sociala medier i 
vetenskapens tjänst

Korgmakargränd 6, 111 22 Stockholm, telefon 08545 157 70, mixpr.se 
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Medicinska frågor

Exempel på åtgärder i en risk managementplan (RMP)

Tabell 1.

Volym 9A från EMA ger ett antal exempel på metoder för att minimera risk

Tabell 2.

är av betydelse för nytta-risk balansen 
eller folkhälsan. 

Vilka risker som skall vara med och 
inte vara med i en RMP leder ofta till 
långa diskussioner både internt på företa-
gen och mellan företag och myndigheter. 
Vad är en verklig risk och vad är bara en 
potentiell risk? Just själva arbetet som le-
der fram till en gemensam överenskom-
melse av hur man ser på en produkts sä-

kerhetsprofil och viktiga risker kan ofta 
vara lika viktigt som hur det slutgiltiga 
dokumentets innehåll utformas.

FARMAKOVIGILANSPLANEN beskriver 
och motiverar de åtgärder man plane-
rar för att ytterligare karaktärisera och 
följa upp de identifierade och potentiella 
riskerna. Den obligatoriska grunden är 
alltid vad man kallar rutinmässig farma-

kovigilans, det vill säga det biverknings-
system som alla företag är skyldiga att 
upprätthålla. Det inkluderar insamling 
och utvärdering av spontant rapportera-
de biverkningar och biverkningar från 
klinisk prövning, liksom rapportering av 
dessa till myndigheter i form av enskilda 
rapporter och periodiska sammanställ-
ningar (periodic safety update reports). 

Åtgärd enligt RMP Beskrivning, exempel

Provision of informati on I första hand informati on i SPC och bipacksedel.

Additi onal educati onal material Utbildningsmaterial. Kan vara riktade både ti ll pati ent 
och förskrivare. Den vanligaste åtgärden utöver 
produkti nformati onen. Exempel är allt från broschyrer 
ti ll kylskåpsmagneter.

Legal status of a medicine Förskrivningen kan exempelvis begränsas ti ll vissa 
specialiteter eller ti ll vissa indikati oner. I Sverige svårt 
att  ti llämpa med fri förskrivningsrätt .

Control at pharmacy level Expedieringen av läkemedel kan begränsas eller 
informati on kan lämnas ut i samband med expediering. 

Control of prescripti on size and validity Minskad storlek på expediering eller begränsad 
gilti ghetsti d på receptet.

Informed consent and other pati ent aspects Pati enten får skriva under ett  intyg på att  man 
informerats om eventuella risker och att  man förstått  
hur medicinen skall tas för att  minska risken för 
oönskade eff ekter.

Restricted access programmes Förskrivning begränsas ti ll pati enter som deltar i ett  
uppföljningsprogram.

Pati ent registries Pati entregister är ett  sätt  att  följa upp och utvärdera 
att  läkemedlet används som det är tänkt.

Vilken del av 
RMP?

Säkerhetsspecifi kati on Farmakovigilansplan Riskminimeringsplan Utvärdering

Gör vad? Identi fi erar kända risker, 
diskuterar andra potenti ella risker.

Beskriver hur man kan nå bätt re 
kunskap om de kända och 
potenti ella riskerna.

Beskriver hur de kända och 
potenti ella riskerna kan 
begränsas.

Beskriver hur riskminimerings-
åtgärderna skall utvärderas

Exempel 1. Hjärtsvikt är en vikti g 
identi fi erad risk för läkemedel 
X, det är dock inte känt i vilken 
omfatt ning. 

2. Synbortf all är en potenti ell 
risk som inte observerats 
(exempelvis fi nns inga rapporter 
men man misstänker att  det är en 
klasseff ekt).

1. En studie skall genomföras 
för att  bätt re karaktärisera 
risken för hjärtsvikt hos äldre. 
Hur skiljer sig behandlade och 
obehandlade?

2. Synbortf all bevakas genom 
ruti nmässig biverknings-
rapportering för att  utreda 
om det är en verklig risk (fl er 
inkomna rapporter kan indikera 
att  det är ett  verkligt problem).

1. Man vet att  risken för 
hjärtsvikt kan minskas genom 
att  regelbundna blodprover 
tas. Företaget ska ta fram en 
broschyr som förklarar vikten 
av regelbundna blodprover för 
läkaren. 

2. Eft ersom synbortf all bara är 
en teoreti sk risk har man inte 
identi fi erat några nödvändiga 
riskminimerings-åtgärder.

1. Broschyrens eff ekti vitet 
utvärderas genom att  ett  urval av 
läkare som förskrivit läkemedlet 
identi fi eras och utf rågas via 
formulär om broschyren 
och vikten av blodprov har 
uppmärksammats. 

2. Ingen utvärdering eft ersom 
inga riskminimerings-åtgärder 
identi fi erats.
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För de flesta risker är rutinmässig 
farmakovigilans tillräcklig, men en del 
risker kräver ytterligare åtgärder. Ofta 
är detta risker som man har otillräcklig 
kunskap om, men där man fått indika-
tioner på ett säkerhetsproblem. Det kan 
också vara behov av data från patient-
grupper som inte studerats tillräckligt 
i kliniska prövningar, exempelvis barn 
eller äldre. 

De ytterligare åtgärder som är aktu-
ella är ofta någon form av studie, en re-
gelrätt klinisk prövning eller olika ty-
per av observationella studier. De studier 
som initieras för att karaktärisera en sä-
kerhetsfrågeställning kallas PASS (post 
authorisation safety studies). 

Ofta är dessa studier föremål för långa 
diskussioner då de kan innebära stora 
åtaganden från företagets sida. Myndig-
heterna önskar helst att protokollen från 
sådana säkerhetsstudier skall vara utar-
betade vid tidpunkten för risk manage-
mentplanens godkännande, i praktiken 
är det dock inte alltid möjligt eftersom 
ett prövningsprotokoll ofta är tidskrä-
vande att ta fram. Ett utkast till pro-
tokoll bör dock finnas med som bilaga 
till RMP. 

RiskminimeRingsplanen beskriver de 
åtgärder som skall vidtas för att minska 
risken för de identifierade och potentiella 
riskerna. Den vanligaste åtgärden är att 
i SPC och bipacksedel varna för riskerna 
och, om det är relevant, beskriva vad som 
kan göras för att undvika eller minska 
risken. Exempelvis kan man här komma 
fram till att ett annat läkemedel skall 
vara kontraindicerat, eller att en speci-
ell varning för njursjuka patienter skall 
inkluderas. Tabell 1 ger två exempel på 
hur en risk behandlas i de olika delarna 
av RMP.

Ännu begränsad verktygslåda 
Åtgärderna för att minska risker är 
egentligen det mest konkreta resultatet 
av risk managementplanen. Allt arbete 
med att identifiera och karaktärisera ris-
ker skall nu resultera i konkreta åtgärder. 
De riskminimeringsåtgärder som före-
slås i Volym 9A framgår av tabell 2 .

Trots detta är erfarenheten av den 
uppsättning verktyg som vi i dag har 
till hands begränsad, och de verktyg som 
finns föreslagna i Volym 9A är ännu var-
ken särskilt väl dokumenterade eller ut-

värderade. Både industri och myndighe-
ter är överens om att de måste utvecklas, 
framförallt behöver vi ta reda på hur de 
fungerar i praktiken, och vi behöver ta 
fram nya verktyg för att ha effektiva och 
beprövade metoder att minska riskerna 
för patienten.

Utvärderingen av åtgärder för att mi-
nimera risk är därför en viktig avslutan-
de del av risk managementplanen. Varje 
riskminimeringsåtgärd skall åtföljas av 
en metod för att utvärdera dess effektivi-
tet. Exempelvis kan det vara relevant att 
utvärdera om förskrivningen är begrän-
sad till den godkända indikationen, där 
man sett att nytta-risk-balansen är för-
delaktig, eller att effekten av ett utbild-
ningsmaterial är den tilltänkta. 

Många företag brottas med att finna 
lämpliga validerade och accepterade me-
toder att utvärdera efterlevnaden av sina 
riskminimeringsåtgärder. Som en följd 
av att erfarenheten om de verktyg som 
står till buds är begränsad, är tillväga-
gångssätten för att utvärdera dem än mer 
obeprövade. 

Röd tråd under livscykeln
Många nya läkemedel börjar nu använ-
das i mindre skala, i mindre patient-
grupper och på smalare indikationer. 
Det kliniska programmet tar inte slut i 
och med ett godkännande utan fortsät-
ter. När ett läkemedel väl godkänns är 
det ofta förknippat med begränsningar 
och krav på uppföljningsstudier. 
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Medicinska frågor

ARVID CRONLUND
pharmacovigilance manager, 

Swedish Orphan Biovitrum

Tack till 
Marianne Keisu 

för värdefulla 
synpunkter.

      Varje riskminimeringsåtgärd skall 
åtföljas av en metod för att utvärdera 
dess effektivitet.” 

Sammantaget har det medfört att 
gränsen mellan när ett läkemedel är un-
der utveckling och när det sedan god-
känns inte längre är lika tydlig. I denna 
nya värld spelar risk managementplaner-
na en viktig roll som en levande sam-
manställning över aktuell kunskapsnivå 
om ett läkemedels riskprofil. 

Att risk managementplanen numera 
är en obligatorisk del av ett läkemedels 
ansökan betyder inte att det skall vara 
ett dokument som skrivs just vid tiden 
för ansökan. De flesta företag arbetar nu-
mera med risk managementplanen som 
ett levande dokument under en produkts 
hela livscykel, från tidig forskning till 
efter och under marknadsföring. 

Många väljer att kalla risk manage-
mentplanen under utveckling för de-
velopment risk management plan – D-
RMP. 

Under läkemedlets utveckling byggs 
kunskapen om risker upp och dokumen-
tet utvecklas. Vid tiden för godkännande 
har man ett dokument som sammanfat-
tar alla de fynd som gjorts under utveck-
lingen. Efter godkännandet byggs pla-
nen kontinuerligt på med de erfarenheter 
man samlar på sig.

Något nytt?
Är risk management något nytt? Prin-
cipen att utvärdera och vidta åtgärder 
för att minimera risker är naturligtvis 
inte ny. Många av våra gamla läkeme-
del är exempel på praktiserad riskmini-
mering. 

Paracetamol med relativt snävt tera-
peutiskt fönster, med interaktion med 
alkohol och med risk för mycket allvar-
liga leverbiverkningar, är ett exempel 
på läkemedel som eventuellt inte skulle 
godkännas i dag, i alla fall inte utan en 
väl genomtänkt risk managementplan. 

I verkligheten har vi dock lärt oss 
att leva med de risker som finns och 
det finns en hög medvetenhet om hur 
användningen av dessa läkemedel skall 
styras för att minska riskerna. Riskerna 
är kända och åtgärderna för att minska 
riskerna är också vedertagna. 

Det som är nytt med risk manage-
mentkonceptet är dels att företag och 
myndigheter enats om sättet att gemen-
samt identifiera risker och komma över-
ens om metoder att minska dessa. Före-
tagen har också tvingats ta fram interna 
arbetsgrupper och rutiner för att redan 
tidigt i forsknings- och utvecklingsfasen 

påbörja arbetet med att identifiera och 
karaktärisera risker. 

Detta har med stor sannolikhet för 
de flesta företag inneburit ett bättre 
samarbete och en större samsyn mellan 
forsknings- och marknadsföringsavdel-
ningarna och därmed en mer tillförlitlig 
sammanställning av ett läkemedels ris-
ker och sätt att förhindra dessa.

Det är inte realistiskt att förvänta sig 
att risk management i framtiden skall 
kunna förhindra nya säkerhetslarm och 
indragningar. Men konceptet risk mana-
gement presenterar flera konkreta meto-
der i syfte att minska risker förknippade 
med läkemedelsbehandling och de flesta 
är nog övertygade om att resultatet mås-
te vara en förbättrad patientsäkerhet. 

Helt klart är att vi behöver mer ve-
tenskapliga studier och dokumentation 
av att så faktiskt är fallet.
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10-års jubileum med PI-Village
Helt otroligt att det är 10:e gången som vi breder smörgåsar, brygger 
kaffe, serverar pilsner och läsk till Er, våra trogna läsare av PI.  Vi ser 
verkligen fram emot att träffa er, industrifolk, kunder och samarbets-
partners. Förutom PIs redaktion träffar ni utställarna vars  annonser ni 
hittar på efterföljande sidor. Vi syns på Svenska Mässan i Göteborg!



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

Massor av erfarenhet.
Massor av nyfikenhet.

Välkommen till oss i 

PI Village 
och smaka på det vi har att bjuda på!

LoP_PI_2010_210x148,5.indd   1 2010-10-14   14.34



Hämta energi i vår monter i PI Village

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

ENERGY DRINK

Om drycken kaffe hade en kusin 
så skulle det vara en energidryck 
på burk. Den smakar som läske- 
dryck men vissa av dem innehåller 
koffein precis som kaffe gör.

Välkommen! 
till vår monter i PI-village



Kom och möt oss i PI-Village!

Vi hyr ut konsulter som är experter på försäljning och marknadsföring av läkemedel och medicinteknik.

Står du inför nya utmaningar? Eller är det möjligen 
gamla utmaningar som kräver nya lösningar? Kom 
förbi oss i PI-Village vid Riksstämman i Göteborg 
den 1–3 december så berättar vi hur vi kan hjälpa till.

Den 2 december bjuder vi dessutom in till årets 
branschfest på Valand, dit du som jobbar i läke-
medelsindustrin är välkommen för att träffa vänner 
och kollegor. 

Mer information hittar du på www.pharmexx.se eller 
så hälsar du på oss i vår monter.

Välkommen!

www.pharmexx.se

Vi finns 

i PI-Village 

i Göteborg 

1–3 december

mediahuset
i Göteborg AB

Mediamatrikeln 2011
finns nu på

www.mediahuset.se

Besök gärna vår
monter i PI-village!

Mediahuset i Göteborg AB • Marieholmsgatan 10C • 415 02 Göteborg • Tel 031-707 19 30 • www. mediahuset.se



Mingelkvällar 
(på vårt kontor)

Tid: onsdag och torsdag kl 18:00-
Plats: Fiskhamnsgatan 10( Vid Tysklandsterminalen)
Kom som du är och gå som du vill

Försäljning Relationer

Samarbete Resultat

Vi syns i PI-Village!
Niclas & Patrik
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Ledarskap

BENCH-
MARKING
ersätter                          
konkurrensen
Vad är benchmarking? Jo, att utvärdera sin verk-
samhet i förhållande till det man uppfattar som 
bäst eller bättre inom eller utanför sin bransch. 
Genom benchmarking inom näringsliv och förvalt-
ning effektiviserar man egna driften och förbättrar 
precisionen i allt från strategi, kvalitet och produk-
tivitet, skriver managementkonsulten och förfat-
taren Bengt Karlöf. Benchmarking får bäst effekt 
om konceptet vidgas till benchlearning, det vill 
säga att man parallellt skapar en bred delaktighet 
och en lärprocess. 
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Inom management – kombinatio-
nen av att leda, styra och utveckla 
en verksamhet – förekommer många 

ansatser och metoder, ofta med namn lå-
nade från engelskan. Benchmarking har, 
till skillnad från många andra begrepp, 
kommit för att stanna på grund av dess 
kraft att lära in och övertyga människor 
i en organisation om vad som är möjligt 
att prestera genom att inspireras av vad 
andra lyckats åstadkomma.

Ordet ”benchmark” betyder fixpunkt, 
en lantmäteriterm som betecknar en re-
ferenspunkt för att ange läget eller vär-
det för något. Inom näringsliv och för-
valtning är benchmarking ett sätt att 
utvärdera sin verksamhet i förhållande 
till det man uppfattar som bäst inom 
en viss bransch. 

Inom management används begrep-
pet som en metafor för riktpunkter för 
effektivitet i form av korrekta nyckeltal 
och arbetsprocesser. Men främst används 
det som benämning på en förbättrings-
process som tar sin utgångspunkt i dessa 
korrekta nyckeltal. Benchmarking syftar 
till förändringar i organisationen som le-
der till effektivare drift, bättre precision 
i strategi eller högre kvalitet och/eller 
produktivitet.

Effektivitet som grund
Begreppet effektivitet å andra sidan an-
vänds dagligen och överallt, men för-
växlas ofta med begreppet produktivi-
tet som är detsamma som ”alstringsför-
måga” det vill säga förmågan att pro-
ducera något utan att beakta dess värde 
på en marknad. Eftersom effektivitet i 
delar av företag mycket lätt kan kali-
breras med benchmarking vill jag kort 
relatera grunderna.

All organiserad verksamhet går ut på att 
skapa ett värde som är högre än kostnaden för 
att producera och leverera detta värde – detta 
är effektivitetsbegreppets kärna.

Även om denna något förenklade de-
finition kan förefalla trivial innehåller 
den nyckeln till framgång för all orga-
niserad verksamhet. 

Några exempel på centrala frågeställ-
ningar är: Vem är det som värderar det vi 
producerar och levererar? Vilka kriterier 
har dessa personer för att göra denna vär-
dering? Hur definierar vi produktion och 
leverans? Vad kostar denna produktion 
per relevant storhet?

Lönsamhet är ett uttryck för effek-
tivitet på företagsnivå. De flesta chefer 
har emellertid inte ansvar för företagen 
som helhet, det vill säga för den nivå där 
resultat- och balansräkning signalerar ef-
fektiviteten. 

För effektivitetsbegreppet är det i för-
sta hand avvägningen mellan värde och 
produktivitet – inte det ena eller det 
andra – som är det centrala. Effektivi-
tet är inbyggt i företagandet och utgör 
själva livsnerven för dess framgång och 
existens (figur 1). 

Lärandets roll för effektivitet
Egentligen är det en intellektuell själv-
klarhet att vi ska lära oss av andras er-
farenheter utan att själva behöva göra 
dem. På så sätt har människan utveck-
lats snabbare än djuren. Vi har haft för-
mågan att lagra kunskap och förmedla 
denna till andra vilket skapat lärande 
– inte bara mellan kulturer och platser 
utan även över tiden. I alldeles för många 
situationer behandlas lärandet som en 
komponent som kommer de anställda 
tillgodo i högre grad än företaget. 

Effektivitet är inbyggt i före-
tagandet och utgör själva livs-
nerven för dess framgång och 
existens.”

Effektivitet

Hög

HögLåg

Kundvärde
Nytta (kvalitet) i 
förhållande till pris.
(Rätt saker)

Produktivitet
Enheter per resursinsats. (Saker rätt)

Figur 1.  Värde är förhållandet mellan nytta (kvalitet) och pris, medan produktivitet är 
kostnaden för något som vi framställer och levererar.
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Det beror delvis på att det är utom-
ordentligt svårt att påvisa orsakssam-
bandet från en viss portion lärande el-
ler kompetenshöjning till förbättringar 
i en resultat- eller balansräkning. Läran-
dets betydelse för resultatet är till stor 
del en trosfråga som emellertid kan il-
lustreras och troliggöras på olika sätt. 
Benchmarking är ett sätt att lära sig att 
bli effektivare, det vill säga leverera hö-
gre värde till lägre kostnad genom att 
studera andras erfarenheter. 

Jag har deltagit i ett 70-tal projekt 
inom benchmarking och benchlearning, 
som betonar delaktighet, orsakssamband 
och organisationslärande, och ofta fått 
frågor av typen: 

Har du genomfört benchmarking 
inom skogmaskinbranschen? Lätt flyg-
plansunderhåll? Klinisk prövning? Fak-
turering? Damkläder? Kommunal ser-
viceförvaltning? etc och svaret är alltid 
nej. Arbete med benchmarking bygger 
på symbiosen mellan å ena sidan metod-
kunskap och erfarenheter och å andra si-
dan djup branschkunskap. Det finns en 
generell arbetsgång som återges nedan 
och är tillämpbar i alla ovan (figur 2).

I det följande kommenteras de arbets-
steg som återfinns i illustrationen i slu-
tet av artikeln. Processen inleds med en 
inskolning i metodiken för de personer 
som ingår i projektgruppen eller närmast 
berörs och avslutas med de förändringar 
som blir resultatet av benchmarking-
processen.

LEDNING OCH DELTAGARE  De perso-
ner som ska ingå i projektgruppen bör 
genomgå ett halvdagsseminarium om 
benchmarking. Det brukar vara betyd-
ligt fler som deltar vid benchlearning än 
vid benchmarking då man vill skapa ett 
organisationslärande och bädda för kom-
mande förändringar genom insikt och 
förståelse för hur andra gör och hur man 
själv kan åstadkomma förbättringar.  

I ett fall vid benchmarking inom om-
rådet tillväxthormoner valde ledningen 
att dels arbeta med en projektgrupp på 
sex personer och dels inkludera samtliga 

berörda i form av regelbundna arbetsmö-
ten om projektets fortskridande. 

VAD SKA BENCHMARKAS  Det här andra 
steget är centralt. Man spänner ofta över 
för mycket. Därför är det viktigt att kor-
rekt definiera det område och de förete-
elser man vill benchmarka. Affärsdefi-
nitionen innebär en noggrann kartlägg-
ning av det aktuella området med mäte-
tal och kanske specialmätningar för att 
ha ett så konkret underlag som möjligt 
när man söker partner och ska börja göra 
jämförelser. 

Ett vanligt fel är att ha ambitio-
nen att täcka ett alltför stort område. 

Så kan det bli vid så kallad explorativ 
benchmarking, det vill säga då man inte 
riktigt vet vad man är ute efter utan vill 
ha ett grovraster för att identifiera om-
råden att gå vidare med.

Projektet med tillväxthormoner ovan 
initierades på grund av hög felfrekvens i 
en produktion som skedde i renrumsmil-
jö men som trots det ledde till skrotade 
batcher – till höga kostnader och med en 
låg produktivitet. De hade en hög perso-
nalomsättningen, utbildningsnivån var 
låg och tillväxten var snabb. 

Det valda området ska beskrivas så 
detaljerat som möjligt och i ett mönster 
som medger jämförelser. Det kan vara 
mätetal för kvalitet, produktivitet, tid, 
processer, kostnadsställen och kostnads-
slag, kundupplevelser, kundproblem etc. 
Några av de bästa studier jag deltagit 

Benchmarking i sex steg

Ledning 
och 

deltagare

Vad ska 
benchmarkas?
Affärsdefinition

Identifiera
Benchmarking-

partners

Informations-
insamling

Analys
Orsakssamband

Omkonstruktion
Genomförande

Lärande

Benchmarking i sex steg

Ledning 
och 

deltagare

Vad ska 
benchmarkas?
Affärsdefinition

Identifiera
Benchmarking-

partners

Informations-
insamling

Analys
Orsakssamband

Omkonstruktion
Genomförande

Lärande

Figur 2. Stegen i en benchmarkingprocess förekommer alltid i olika omfattning. 

i har inkluderat specialmätningar. En 
gång satte vi plingar i dörrarna på bu-
tiker som sålde telefoni, drog en kurva 
över hur många som passerade dörrarna 
och kompletterade med en kurva som 
hur många som arbetade i butiken över 
dagens timmar. Diagrammet utvisade 
att personalen gick på lunch då kunder-
na kom för att handla!! 

Det gäller sålunda att finna ett op-
timalt beskrivningsmönster, något som 
ofta visat sig vara inte bara ett stöd för 
benchmarking utan till och med ett hu-
vudresultat av studien.

I fallet med tillväxthormoner hade 
man initialt föreställningen att man 
måste hitta ”någon som liknar oss” att 
jämföra med och man menade att ”det 
finns ju inte, förutom konkurrenten, och 
det går ju inte”. 

Man ska parameterstyra beskrivning-
en av området snarare än att gå efter ytlig 
likhet. I detta fallet beskrevs problemen 
med bland annat följande parametrar:

hög personalomsättning1. 
höga säkerhetskrav2. 
stora kostnader vid fel3. 
efterfrågan högre än produk-4. 
tionskapaciteten
produktionsstopp leder till bort-5. 
fall av intäkter och lönsamhet
renrumsmiljö.6. 

IDENTIFIERA BENCHMARKINGPART-
NER  Ovanstående affärsdefinition låg 
till grund för sökandet efter partner , dvs 
en organisation att jämföra sig med, som 
till uppdragsgivarens stora förvåning re-
sulterade i en tillverkning av kretskort 
inom en stor elektronikkoncern. Då 
människor är ovana vid att se likheter 
måste man söka partner som liknar den 
egna verksamheten, men allt eftersom 
man tänjer sin fantasi och tankeförmåga 
kan man röra sig längre och längre från 
den egna miljön.

I samband med avregleringarna som 
ägde rum i västvärlden från cirka 1980, 
var jag med om att söka partner ”i ti-
den” genom att identifiera telekombo-
lag och flygbolag i länder som tidigare 

       En genomgå-
ende erfarenhet 
är den att det ofta 
är de ambitiösaste 
personerna i en 
organisation som 
initierar och driver 
benchmarking.”

Ledarskap
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än Sverige genomgått avregleringsprocesser. 
President Jimmy Carter började exempelvis 
avreglera flyget i USA redan 1976.

Man kan även tänka i termer av geogra-
fi och söka inom territorier där konkurrens 
inte föreligger med det egna företaget. Bygg-
branschen kan söka partner i Kanada och ett 
skandinaviskt flygbolag kan hitta en partner 
i Australien eller Indonesien, dit den direkta 
konkurrensen inte sträcker sig eller är för-
sumbar.

En sak att komma ihåg är att man ska ha 
psykologin med sig vid partnerkontakt: ”God 
dag! Vi har identifierat Dig som excellent 
inom ett område som vi vill studera. Vill ni 
ställa upp som vår partner?” 

Utvecklingen till benchlearning är egent-
ligen en självklarhet i alla multifilialstruktu-
rer, det vill säga då man har många likartade 
produktionsstrukturer, bankkontor, säljbo-
lag, apoteksenheter etc. Förbluffande ofta ut-
byter man enbart nyckeltal, vilket ofta leder 
till att ”bortförklaringsreflexen” inträder: 
”Det är så stora avstånd i Norrland.”, ”Det 
är kallare här.” etc. 

INFORMATIONSINSAMLING  Jag har tidigare 
berört vikten av att skapa ett beskrivnings-
mönster som så väl som möjligt fångar det 
aktuella området. Det gäller att få partnern 
att tillämpa samma mönster och genomfö-
ra samma specialmätningar om sådana fö-
rekommer. En fallgrop vid benchmarking 
är att alltför tidigt välja partner och besöka 
denne. Själva partnerbesöket ska föregås av 
rigorös analys och förberedelse per mejl, in-
ternet, telefon etc. Man kan annars ställas 
inför partnerföretagets ”skrytvals”, som en-
bart utmålar partnerns förtjänster i ett rosa 
skimmer. 

Allt som kan ska faktabeläggas. Allt inom 
management kan naturligtvis inte faktabe-
läggas men ofta utgör aggregatet av ett antal 
subjektiva observationer en objektiv sanning. 
Benchmarking måste därför oftast bygga på 
en kombination av fakta och omdöme. 

ANALYS – ORSAKSSAMBAND  Detta ar-
betssteg har speciellt stor betydelse för för-
ståelse och lärande. Som nämnts stannar 
benchmarking tyvärr ofta vid mer eller min-
dre normerade nyckeltal. För några år sedan 
föreläste jag vid industridirektoratet i Bryssel 
om benchmarking inför företrädare både för 
kommissionen och för många länder. Jag var-
nade speciellt för onormerade nyckeltal, det 
vill säga siffror som inte innefattar samma 
innehåll av arbete, kostnader, kapital etc. 

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
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Normering och eliminering är viktigt 
i benchmarking, det vill säga att man 
inte jämför hela fruktkorgar utan helst 
äpplen och äpplen, om än kanske inte av 
exakt samma sort. Dessutom måste man 
eliminera sådant som snedvrider jämfö-
relser, som att vissa apotek blandar se-
nap – andra inte. Det gäller att skapa en 
generisk verksamhet, det vill säga sådant 
som alla ägnar sig åt.

När kommissionen sedan skulle börja 
ägna sig åt benchmarking anlitade man 
ett av de stora revisionsbolagen som 
skickade ut begäran om information i 
form av siffror som skulle levereras in. 
När formuläret kom till svenska när-
ingsdepartementet suckade man djupt 
och berättade för mig att innehållet i 
siffrorna skulle komma att skifta drama-
tiskt mellan länderna. Grekland, Irland, 
Tyskland etc skulle lägga in helt olika 
innehåll. Man genomförde övningen som 
en byråkratisk och onödig övning utan 
värde. 

Detta är vad som skiljer benchmarking 
och benchlearning. Inte bara stanna vid 
att konstatera att någon presterar bättre 
utan varför och hur? 

Med delaktighet av berörda och en 
process för lärande skapar man en suve-
rän grund för förbättringar.

OMKONSTRUKTION, LÄRANDE FÖR-
BÄTTRINGAR  Det är här sanningens 
minut uppstår, det vill säga vill man 
gå på djupet med de resultat man fun-

nit och förändra sin verksamhet för att 
öka effektitiveten? Detta arbetssteg kan 
medföra smärtsamma upptäckter som 
innebär neddragning snarare än expan-
sion, men oftast innebär det förändrade 
arbetssätt, systemändringar och ändrade 
flöden i processer. 

Det kan uppstå motstånd mot för-
ändringarna från berörd personal men 
en av finesserna med benchmarking är 
att undanröja motstånd genom att i form 
av benchlearning skapa delaktighet och 
organisationslärande klargöra fördelarna 
med de planerade förändringarna.

En genomgående erfarenhet är den att 
det ofta är de ambitiösaste personerna i 
en organisation som initierar och driver 
benchmarking (figur 3). 

Företag tävlar med konkurrenterna 
om kundernas gunst. I alla de funktio-
ner och andra delar av företag där kon-
kurrens saknas fyller benchmarking och 
benchlearning samma funktion, det vill 
säga höjer ambitionsnivån, driver läran-
det vilket bäddar för effektivitet.

Observanda vid benchmarking
Kraften i benchmarking kan uttryckas 
med en metafor från juridiken:

”Förskjutning av bevisbördan
I vanliga fall måste de som vill förändra 

något bevisa varför en förändring ska ske. 
Men vid användning av benchmarking för-
skjuts bevisbördan till bevararna som i stäl-
let måste bevisa varför förändring inte kan 
äga rum.”

Det ligger en fara i metodens intel-
lektuella enkelhet. Man tenderar att inte 
vara noggrann och skapa den nödvändi-
ga jämförbarheten. ”The devil is in the 
details”.

Den som är ansvarig för benchmarking 
ska ha det som primäruppgift. Jag har 
sett hur duktiga personer i företag fått 
benchmarking som sekundäruppgift och 
slarvat, varvid resultatet inte vunnit tro-
värdighet.

Se till att berörda personer accepte-
rar partnern, metoden och beskrivnings-
mönstret. Om så inte sker inträder lätt 
bortförklaringsreflexen och effekten ute-
blir.  

Benchmarking ska inte i första hand 
vara immitation utan inspiration. Den 
egna intelligensen och kreativiteten ska 
tillämpas för förbättringar på hemmap-
lan.

Benchmarking är inte detsamma som 
nyckeltalsanalys. Korrekta underlag och 
siffror är ofta betydelsefulla men kausali-
teten är avgörande, det vill säga inte bara 
att partnern presterar på visst sätt utan 
varför och hur.

Se upp med fördelade kostnader. ”Förr 
gick det 14 smeder på en kamrer. I dag 
går det 14 kamrerer på en smed”. Jag har 
varit med i projekt där man missat på 
just fördelningen av samkostnader.

Benchmarking får bäst effekt om 
konceptet vidgas till benchlearning, det 
vill säga man skapar bred delaktighet 
och en lärprocess.

Den stora utbredningen av planeko-
nomi gör att konkurrensen är satt ur 
spel för funktioner och processer inom 
organisationer. Jag tänker då på alla de-
lar av företag som levererar internt, har 
monopol och saknar konkurrens. Kon-
kurrens heter på engelska competition 
som är samma ord som för tävling. Ef-
fekten av benchmarking är att utgöra en 
ersättning för konkurrens där den inte 
existerar.

Ledarskap

Effekten av benchlearning

Konkurrens
där den existerar

Goda exempel
där konkurrens saknas

Ökar ambitionsnivån

Driver lärande

Förutsättning för effektivitet
och långsiktig framgång

TD/ME/AMBI

Figur 3. Konkurrensens roll är att höja ambitionsnivån vilket driver lärandet och skapar 
förutsättningar för effektivitet. Där konkurrens saknas fyller jämförelsen med förebilder 
samma funktion.

BENGT KARLÖF
Karlöf Affärsutveckling AB
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Trender

Läkemedelsföretagen ser stora 
möjligheter när resten av värl-
den börjar konsumera läkemedel 
på samma sätt som man gör i 
USA, Japan och Europa. 
Ändå handlar nyheterna från 
branschen mycket om kostnadsminskningar 
och fabriksnedläggningar. Det dröjer innan 
de nya marknaderna får betydelse och fram 
till dess gäller det att hantera sjunkande 
priser och hårdnande konkurrens, 
skriver Alexis Spanos, lands-
chef för kreditförsäkringsbolaget 
Euler Hermes i en analys av den 
globala läkemedelsmarknaden.

Trender
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Den globala läkemedelssektorn är en-
ligt analys- och konsultföretaget IMS 
Health en av få branscher som kan räk-
na med femprocentig årlig tillväxt fram 
till 2015. Den strukturella tillväxten be-
ror på att befolkningen lever längre, att 
nya sjukdomar upptäckts som kräver be-
handling och att behandlingar ständigt 
utvecklas för åkommor som tidigare var 
obotliga.

Ändå har branschen under de senaste 
åren tvingats ömsa skinn. Det handlar 
inte längre om att få fram nya storsäljare 
med försäljning som räknas i miljarder 
dollar. I stället har man fokuserat på lön-
samhet, att få kontroll på kostnaderna 
och hitta synergieffekter. 

Över 80 procent av alla receptbelag-
da läkemedel och vacciner säljs i USA, 
Europa och Japan. Branschen är oerhört 
beroende av marknaderna i den indu-
strialiserade världen, trots att dessa ut-
gör mindre än en fjärdedel av jordens 
befolkning. 

Det kommer att dröja innan konsum-
tionen av läkemedel i de nya tillväxteko-
nomierna sätter verklig fart. Euler Her-
mes visade nyligen i en studie av Kina, 
Indien och Brasilien att även om utveck-
lingen och tillväxttakten är imponeran-

de, är konsumenternas köpkraft i dessa 
länder fortfarande mycket lägre än inom 
OECD. 

Femton år fram
För att försäljningen av avancerade läke-
medel ska kunna skjuta fart krävs dess-
utom att offentliga eller privata försäk-
ringssystem skapas och dessa kommer 
att behöva byggas upp från grunden. 
Vi uppskattar därför att en läkemedels-
marknad av riktig betydelse i till exem-
pel Kina ligger 15 år framåt i tiden.

På de existerande marknaderna råder 
nu en prispress som märks på flera sätt. 
I flera länder behöver man komma till-
rätta med underskott i sjukförsäkrings-
systemen och vad som uppfattas som 
skenande läkemedelskostnader. 

Grekland, Tyskland och Frankrike har 
till exempel ensidigt beslutat att reglera 
vissa typer av läkemedel som de tycker 
kostar för mycket. Grekland sänkte ny-
ligen priset på diabetesläkemedel med 
25 procent, till stor förargelse för den 
globala marknadsledaren, danska Novo 
Nordisk.

Under de närmaste tre åren löper 
många lönsamma patent i branschen 

Huvudfokus 
fortfarande på 

Den globala läkemedelsmarknaden 
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ut, vilket kommer att förstärka generika-
marknaden ytterligare.

I en studie som citerades av Financial 
Times i juni förutspår Citigroup pris-
sänkningar på läkemedel på mellan fem 
och tio procent i de fem största europe-
iska ekonomierna under tiden fram till 
2012.

Samtidigt har det blivit allt svårare 
och dyrare att få fram nya läkemedel. 
Det är uppenbart att produktiviteten i 
företagens budgetar för forskning och 
utveckling sjunker. De nya upptäckter 
som ändå kommer fram blir dessutom 
mindre attraktiva när de ses i ljuset av 
allt striktare regelverk för nya mediciner. 
De statliga organen för läkemedelskon-
troll har blivit märkbart mer krävande. 
Mycket på grund av en omsorg om pa-
tienternas säkerhet men även trycket att 
begränsa hälsovårdskostnaderna.

Samarbeten om forskning
Anpassning genom koncentration och 
konsolidering har varit på agendan i 
branschen under lång tid. Under 2009 
genomfördes två stora fusioner när Pfizer 
gick ihop med Wyeth och Merck med 
Schering-Plough. 

Läkemedelsföretagen startar också en 
rad samarbeten inom forskning och ut-
veckling, med statliga aktörer men också 
med unga bioteknikföretag (de som de 
inte köper upp). Ernst & Young räkna-
de till 189 avtal under förra året mellan 
läkemedelsföretag och bioteknikföre-
tag, vilket var en ökning med tio pro-
cent jämfört med föregående år. Dessa 
samarbeten är möjliga eftersom de stora 
läkemedelsföretagen har låga skuldsätt-
ningar och kan generera stora kassaflö-
den varje år. Det förekommer även försök 
att diversifiera till näraliggande bran-

ALEXIS SPANOS
landschef, Euler Hermes Sverige
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scher, som till exempel Sanofi-Aventis 
som gett sig in på veterinärmedicin.

Men huvudfokus ligger just nu på 
lönsamhet. I den här, tämligen upp-
hetsade miljön fortsätter därför läkeme-
delsföretagen att anpassa sina kostnader 
– skära ned på personal och att stänga 
eller sälja fabriker som inte är tillräck-
ligt lönsamma. 

I en jämförelse ser det 
relativt ljust ut för läke-
medlesindustrin.

Trender
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Regulatory

En del av de mest lyckosamma lä-
kemedlen på världsmarknaden 
är produkter av biologiskt ur-

sprung. De har ett starkt kommersiellt 
värde beroende på att de är utvecklade 
för att behandla tidigare ”unmet clinical 
needs”, det vill säga kliniska indikatio-
ner som tidigare saknat effektiva läke-
medel. Hälsovårdsmyndigheternas och 
konsumenternas önskan att få billigare 
läkemedel utgör dessutom en starkt dri-
vande kraft för att skapa billiga kopior av 
godkända biologiska läkemedel, så kal-
lade biosimilars.

Biosimilars är det samlande begrep-
pet för nya versioner av tidigare godkän-
da biologiska läkemedel som framställs 
av nya tillverkare (i USA förekommer 
också begreppet ”follow-on biologics” 
och i Kanada ”subsequent entry biolo-
gics”). En biosimilar är inte identisk med 
sin originalprodukt, men den har ”lik-
nande” egenskaper som den produkt den 

– kopior för framtiden
Biosimilars är kopior av godkända biologiska läkemedel för vilka 
patentet gått ut. Men de är inte generiska preparat, eftersom det 
inte går att visa att biologiska läkemedel är identiska med befintliga 
fysikalisk-kemiska metoder. Registreringsansökan för biosimilars är 
också mer omfattande än för generika, men samtidigt är den förenk-
lad jämfört med originalprodukten. Det gör att även biosimilars har en 
potential att bli billigare, skriver Karin Sewerin, senior advicer inom 
regulatory affairs, BioPharmaLinx AB. 

14

jämförs med. Den tillverkas i en helt ny 
process av en ny tillverkare, först efter att 
patent och exklusivitet för originalpro-
dukten har gått ut. 

Biosimilars är således inte generiska 
produkter, som vi känner begreppet från 
små-molekylvärlden. Orsaken till detta 
är att en biologisk produkt inte kan ka-
rakteriseras fullständigt med fysikalisk-
kemiska metoder. Traditionella biolo-
giska produkter, det vill säga produkter 
som renats fram ur ett biologiskt mate-
rial, som vävnad eller plasma, är inte till-
räckligt rena och deras struktur har varit 
för komplex för att kunna karakteriseras 
med konventionella tekniker. Därför fick 
processen definiera produkten, det vill 
säga man drog slutsatsen att kvaliteten 
på produkten var densamma om man 
tillverkade varje sats likadant.

Det finns sedan länge även flera ver-
sioner av samma biologiska produkt på 
marknaden, framställda av olika till-

verkare. Detta är framförallt produkter 
som används i substitutionsterapi, det 
vill säga kroppsegna produkter som ur-
sprungligen renades fram ur plasma eller 
annan vävnad och senare framställts med 
bioteknologiska tekniker. 

Skillnaden mellan dessa och biosimi-
lars är att de senare godkänns med be-
gränsad dokumentation på prekliniska 
studier för att visa att produkten är sä-
ker, och med en klinisk dokumentation 
för att påvisa jämförbar klinisk effekt 
som originalprodukten. Studier som vi-
sar att den nya produktens egenskaper 
är jämförbara med originalproduktens är 
en förutsättning för att erhålla ett regu-
latoriskt godkännande.

Riktlinjer sedan 2005
I Europa har en ny lagstiftning skapats 
som möjliggjort utnyttjandet av kunska-
pen om biosimilars och sättet att karak-
terisera dem. I oktober 2005 utfärdade 
den europeiska myndigheten för läkeme-
delskontroll EMA (european medicines 
agency) riktlinjer som beskriver de krav 
som ställs på en biosimilarprodukt(1) och 
den första biosimilar-produkten godkän-
des redan 2005. Sedan dess har flera rikt-
linjer för olika delar av tillverkningspro-
cessen utfärdats av EMA.

Särskilda riktlinjer för hur produkter-
na ska tillverkas och kontrolleras för att 
kunna betraktas som lika säker och ef-
fektiv som originalprodukten och vilken 



   pharma industry nr 5 –10   59   pharma industry nr 5 –10   59

dokumentation som ska ligga till grund 
för ett godkännande utfärdades 2006(2). 
Dessutom finns riktlinjer för de kliniska 
och icke-kliniska kraven(3).

Mängden data varierar mellan olika 
typer av produkter och ett antal rikt-
linjer har givits ut för en del substanser 
med specifika instruktioner, exempelvis 
för somatropin (tillväxthormon), insulin, 
erytropoietin, interferon alfa, granulocy-
tekolonistimulerande faktor (G-CSF) och 
lågmolekylärt heparin (LMW heparin). 

Ett övergripande EU-dokument, ett 
”concept paper”, har skrivits för att ut-
veckla riktlinjer för interferon beta, fo-
likelstimulerande hormon och mono-
klonala antikroppar, så det dröjer inte 
länge innan kraven för även dessa pro-
dukter har fastställts. Biosimilars inom 
flera produktgrupper finns registrerade 
i Europa i dag.

Komplicerat i USA
President Obama godkände i mars i år 
ett lagförslag som innebär att den ame-
rikanska läkemedelsmyndigheten FDA 
har rätt att godkänna biosimilars. Ännu 
har inga produkter godkänts enligt den-
na lag. Situationen i USA är extra kom-
plicerad eftersom små molekyler och bio-
logiska produkter är reglerade under 
två olika lagar. Nya kopior 

av läkemedel baserade på små moleky-
ler kan, efter det att patent och exklusi-
vitetsskydd har gått ut, registreras som 
en ”generisk produkt” enligt en förenk-
lad ansökningsprocess (abbreviated new 
drug application, ANDA). För detta 
godkännande krävs endast en begrän-
sad kemisk dokumentation som visar att 
substanserna har en identisk struktur. 

Biologiska produkter har inte haft 
denna möjlighet till registrering base-
rat på begränsad information, eftersom 
lagen för biologiska produkter inte erbju-

der denna möjlighet, därför var en för-
ändring av lagen nödvändig. Trots det 
finns det ett antal biologiska produkter 
som på grund av sin ursprungliga regist-
rering enligt lagen för små molekyler har 
godkänts som biosimilars, till exempel 
tillväxthormoner.

Originaltillverkaren har i Europa ett 
skydd mot biosimilars under tio år, mot-
svarande skydd i USA varar i tolv år.

På världsmarknaden i övrigt finns en 
viss acceptans för biosimilars. Kanada 
har utfärdat ett utkast till riktlinjer i 

      Begreppet ”biosimilars” eller 
”similar biological products” antyder att 
en likhet mellan produkterna efterfrå-
gas men inte att det finns ett krav på att 
produkterna ska vara identiska.
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som påverkar den steriska strukturen av 
molekylen och därmed dess biologiska 
egenskaper.

Den information som krävs för regist-
rering av en biosimilarprodukt är visser-
ligen begränsad jämfört med registrering 
av en ny produkt, men den är betydligt 
mer omfattande än vad som behövs för 
att registrera en generisk produkt. 

För att registrera en biosimilar krävs 
data från studier som visar att produk-
ten har egenskaper av såväl fysikalisk-ke-
misk som biologisk karaktär som är jäm-
förbara med originalprodukten. Dessut-
om krävs data från toxikologiska och kli-

år. De sydkoreanska myndigheterna le-
der utvecklingen av regulatoriska regel-
verk för biosimilars i Asien, men såväl de 
kinesiska som de indiska läkemedelsföre-
tagen har varit engagerade i att utveckla 
biosimilarprodukter, dock utan regula-
torisk support. 

Inte generiska produkter
Biosimilars är inte generiska produk-
ter, varken enligt den amerikanska el-
ler europeiska definitionen. Generiska 
produkter kan registreras baserat på 
en jämförelse av de fysikalisk-kemiska 

egenskaperna som visar att produkterna 
är identiska. 

Begreppet ”biosimilars” eller ”similar 
biological products” antyder att en likhet 
mellan produkterna efterfrågas men inte 
att det finns ett krav på att produkterna 
ska vara identiska. Detta beror på att det 
är omöjligt att försöka visa att biologiska 
produkter är identiska. De har en kom-
plex natur med en molekylvikt som kan 
vara tusentals gånger större än ett litet 
läkemedel. De är genererade av levande 
celler med komplicerade tillverknings-
processer och en del har förutom ami-
nosyrekedjan komplexa sockerstrukturer 
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/Tabeller/ 
/Tabell 1/ 
/Rubrik tabell 1/ 
Biosimilarprodukter i Europa  
 
Substans Produkt Fš retag • r 

Ominotrope  Sandoz  somatropin 
(humant tillvŠ xt 
hormon) 

Valtropin BioPartners 
2006 

Binocrit Sandoz 
Epoetin alfa hexal Hexal Biotech  

erytropoietin alfa 

Abseamed Medice Arzneimittel 
Silapo Stada Arzneimittel erytropoietin zeta 
Retacrit Hospira 

2007 

Tevagrastim Teva 
Filgrastim, Ratiogastim RatioPharm 

2008 

Zarzio Sandoz 
Filgrastim Hexal Hexal 

2009 

filgrastim 
(G-CSF) 

Nivestim Hospira 2010 
/Bildtext tabell 1/ 
Tabell 1 . Biosimilarprodukter registrerade i Europa 2006Ð 2010. 
 
 
/Tabell 2/ 
/Rubrik tabell 2/ 
Potentiella biosimilars 
 
Produkt Substans Indikation  Fš retag 
Enbrel 
 

etanercept TNF-blockerare  
 Ð  reumatoid artrit och andra 
autoimmuna sjukdomar 

Amgen  

Rituxan/ 
MabThera 
 

rituximab Ð  non-Hodgkinlymfom Genentech/Roche Holding 
Biogen Idec 

Humira 
 

adalimumab TNF-blockerare 
Ð  reumatoid arthrit (RA)  
Ð  psoriasisartrit (PsA) 
Ð  ankyloserande spondylit 
 (AS) 

Abbott 

Avastin 
 

bevacizumab cancerterapi Genentech/Roche Holding 

Herceptin 
 

trastuzumab brš stcancer Genentech/Roche Holding  

Remicade 
 

infliximab TNF-blockerare  
Ð  autoimmuna sjukdomar  

Johnson& Johnson 

Lantus  insulin diabetes Sanofi-Aventis  

Biosimilarprodukter i Europa

Tabell 1. Biosimilarprodukter registrerade i Europa 2006–2010.
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Produkt Substans Indikation  Fš retag 
Enbrel 
 

etanercept TNF-blockerare  
 Ð  reumatoid artrit och andra 
autoimmuna sjukdomar 

Amgen  

Rituxan/ 
MabThera 
 

rituximab Ð  non-Hodgkinlymfom Genentech/Roche Holding 
Biogen Idec 

Humira 
 

adalimumab TNF-blockerare 
Ð  reumatoid arthrit (RA)  
Ð  psoriasisartrit (PsA) 
Ð  ankyloserande spondylit 
 (AS) 

Abbott 

Avastin 
 

bevacizumab cancerterapi Genentech/Roche Holding 

Herceptin 
 

trastuzumab brš stcancer Genentech/Roche Holding  

Remicade 
 

infliximab TNF-blockerare  
Ð  autoimmuna sjukdomar  

Johnson& Johnson 

Lantus  
 

insulin 
glargine 

diabetes Sanofi-Aventis  

Gleevec 
 

imatinib 
mesylate 

kronisk myeloisk leukemi 
(KML) 

Novartis 

Neulasta 
 

pegfilgrastim neutropeni Amgen 

Aranesp 
 

darbepoetin 
alfa 

anemi Amgen 

/Bildtext tabell 2/ 
Tabell 2. Lista over produkter med patent som gŒ r ut inom en snar framtid, och dŠ rfš r utgš r en attraktiv 
mŒ lgrupp fš r biosimilarindustrin. 

Potentiella biosimilars

Tabell 2. Lista över produkter med patent som går ut inom en snar framtid, och därför utgör en 
attraktiv målgrupp för biosimilarindustrin.

Regulatory
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niska studier för att påvisa att produk-
terna är lika säkra och att det finns en 
korrelation mellan biologisk effektivitet 
in vitro och in vivo, som överensstämmer 
mellan produkterna. Detta innebär att 
jämförande såväl kliniska som säker-
hetsstudier måste utföras mellan origi-
nalprodukten och den nya versionen av 
läkemedlet.

Risker – finns de?
Finns det risker för patienten med bio-
similars som inte finns hos originalpro-
dukterna och i så fall vilka är de? 

Biologiska substansers komplexa na-

tur gör det omöjligt att fullständigt ka-
rakterisera dem. Proteiner är långa veck-
ade aminosyrekedjor (primärstrukturen) 
som har ett antal mer eller mindre starka 
bindningar mellan aminosyrorna (sekun-
därstrukturen). Bindningarna påverkar 
den geometriska strukturen av substan-
sen (tertiärstrukturen) och därmed också 
tillgängligheten och förmågan att binda 
till målet – exempelvis en receptor el-
ler ett antigen. Tertiärstrukturen påver-
kar i sin tur bindningens affinitet och 
styrka. 

Aminosyresekvensen hos en biosi-
milar måste vara identisk med origi-
nalprodukten, men sockerstrukturerna 
på ett glykoprotein kan variera mellan 
olika tillverkares produkter. Detta kan 
få en avsevärd betydelse eftersom mäng-
den sockerrester, typ av socker, och dess 
struktur, samt  placeringen av dessa kan 
påverka produktens struktur och egen-
skaper. 

Proteiners halveringstid påverkas ock-
så av hur effektiv clearanceprocessen är, 
det vill säga hur bindningen till recep-
torer sker för en aktiv transport ut ur 
systemet. Detta i sin tur kan påverkas 
av proteinets struktur.

Proteiner är heller inte stabila i sam-
ma bemärkelse som små molekyler. De-
ras nedbrytning initieras omedelbart 
efter uttrycket i cellen och den pågår 
under hela processen och lagringen av 
produkten. En monoklonal antikropp, 
med en molekylvikt på cirka 150 000 
Da (Dalton), har teoretiskt 9 600 möjliga 
olika modifieringar, till exempel oxide-
ringar, deamideringar, sockervarianter 
etc, vilket leder till 108 olika kombina-
tionsmöjligheter. 

En biologisk produkt består således 
inte av enbart en definierad substans 
utan av en kombination av olika varian-

ter. De olika varianterna av proteinerna 
är beroende av tillverkningsmetoden, 
olika cellers ursprung, till exempel oli-
ka kloner från en bakteriecell, eller olika 
ursprung som jäst-, bakterie- eller mam-
malieceller, men även olika cellinjer från 
samma typ av celler ger upphov till olika 
proteinvarianter. 

Många av dessa proteiner har egenska-
per som avviker från de humana protei-
nerna, speciellt de som är glykoproteiner, 
det vill säga har sockerrester bundna till 
aminosyrekedjan. Men de kan ändå visa 
sig vara både säkra och effektiva.

Små rester från värdcellens protei-
ner och DNA, liksom spårmängder från 
tillverkningsprocessen, finns också kvar 
trots rigorösa reningsmetoder, vilka är 
unika för varje process. En biosimilartill-
verkare utvecklar en egen process med 
en produktprofil som består av ett spe-
cifikt produkt- och processrelaterat föro-
reningsmönster.

Vilka egenskaper hos produkten som 
påverkar säkerheten och effektiviteten 
kan inte förutsägas. Varje variant måste 
därför testas för att påvisa att den utgör 
en säker och effektiv produkt.

Vissa egenskaper kan med den erfa-
renhet som vi har i dag klassas som po-
tentiella risker, men inga slutsatser kan 
dras om motsatsen, dvs man vågar inte 
säga att en produkt med vissa egenska-
per är säker utan att först ha testat den. 

Begränsade analysmetoder
De analysmetoder som finns tillgängli-
ga för analys av proteiner är begränsade. 
Trots att man i dag använder konven-
tionella tekniker som HPLC (high per-
formance liquid chromatography), mas-
spektrometri, kapillärelektrofores etc. 
är det svårt att bestämma den globulära 
strukturen av proteiner och att förstå vil-
ken effekt potentiella skillnader i struk-
tur har på säkerhet och biologisk effekt. 
Man ser vad man testat för, men vet ing-
et om vad man inte analyserat.

Detta är orsaken till att biosimilars 
måste testas i toxikologiska studier och 
kliniska prövningar för att visa att den 
nya versionen har en profil som är jäm-
förbar med originalet. De egenskaper i 
proteinet som är relaterade till säkerhet 
och effekt måste således identifieras och 
monitoreras.

Den största risken med förändringar 
i processen är en skillnad i strukturen 
som kan framkalla ett immunsvar som 
är annorlunda än för den produkt man 
tidigare testat. Detta är inte specifikt för 
biosimilars, utan utgör en risk vid alla 
förändringar. 

Exempel på detta är: 
EPREX – (erytropoietin) en formule-
ringsförändring och introduktion av nya 
vialer och proppar tros ha varit orsaken 
till ett annorlunda immunsvar och ut-
veckling av neutraliserande antikroppar 
hos en minoritet av patienterna (pure red 
cells aplasia, PRCA) med dödlig utgång 
som följd. 
RAPTIVA – (efalizumab) överföring av 
tillverkningsprocess till en ny och större 
anläggning gav en annorlunda clearance-
profil, trots att inga fysikalisk-kemiska 
skillnader hade noterats. 
GENOTROPIN – (somatropin) en kom-
plex bildning mellan ett värdcellsprotein 

och humant tillväxthormon (human 
growth hormone, HGH) orsa-

kade antikroppsbildning med 
reducerad effekt som re-
sultat.

Biologiska produkter är komplexa 
strukturer och kan inte betraktas som 
vanliga generiska produkter.”
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En annan spekulation är att de risker som är 
associerade med behandlingar med biologiska 
produkter beror på att dessa är baserade på mer 
komplicerade farmakologiska principer än de 
som bygger på små molekyler, och att meka-
nismen därför är mer känslig för variationer i 
substansens egenskaper. 

Förhållandet mellan farmakodynamiken och 
den kliniska effekten hos ett biologiskt läkeme-
del är inte heller alltid klart, det finns endast ett 
fåtal mekanismer där biomarkörer är definierade. 
Dessutom har ofta biologiska produkter flera in-
dikationer som utnyttjar samma farmakologiska 
princip (tabell 2).

De biverkningar som rapporterats beror på 
den biologiska produkten i sig och kan inte här-
ledas till biosimilars, inga bieffekter har relate-
rats till biosimilar som produkttyp. 

Frågan kvarstår: Vad är risken? Vad vinner 
man på att upprepa toxikologistudier i prima-
ter och vad är etiskt försvarbart för en biosimi-
larvariant?

Biosimilars – nu och i framtiden
Det är inget nytt att en biologiskt aktiv substans 
framställs av flera tillverkare. I dag finns mer 
än fem versioner av HGH (humant tillväxthor-
mon) varav Kabi AB, numera Pfizer, utvecklade 
en. Det finns fyra versioner av interferon alfa, 
fem av interferon beta, fler än tolv insulinpro-
dukter, fyra G-CSF och fyra stora tillverkare av 
erytropoietin, men även flera olika varianter av 
komplexa koagulationsproteiner som faktor VIII 
och faktor IX. 

Det som skiljer dessa från biosimilars är att 
de för registrering har genererat fullständig data 
från preklinisk och kliniska studier, tillsammans 
med kemisk dokumentation som beskriver ka-
rakterisering och tillverkningsprocess, samt kon-
troll för release. 

Mer än tio biosimilars finns i dag registrerade 
i Europa. Den första var Omniotrope – ett till-
växthormon (HGH) registrerat av Sandoz, en en-
het inom Novartis, Schweiz, som utvecklar bio-
similars. Sandoz har två ytterligare biosimilars 
godkända av EMA. Dessa är Binocrit (epoetin 
alfa) och Zarzio (filgrastim; G-CSF). Biopart-
ners, Schweiz, har en biosimlarvariant av HGH, 
Valtropin. Teva Pharmaceuticals, ett israeliskt 
företag som samarbetar med Lonza i Schweiz, 
har en biosimilarprodukt, Tevagrastim (ytter-
ligare en G-CSF-variant), och flera andra under 
utveckling. Flera indiska företag, Renbaxy, Dr 
Reddy’s Laboratories och Biocon har i dag pro-
dukter i Indien som de sannolikt kommer att 
ansöka om registrering för i Europa inom kort.

De först registrerade biosimilarprodukterna, 
som HGH, interferon och insulin, var relativt 
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sett lågkostnadspreparat, vil-
ket berodde på att det redan fanns en 
konkurrens mellan olika tillverkare av 
samma substans, men många biologiska 
produkter med patent som går ut inom 
ett par år står på tur.

De mest vinstgivande biologiska pro-
dukterna på marknaden utgjorde 2008 
nästan 30 miljarder euro, enligt en rap-
port av Market-Leading Biotechnology 
Drugs 2009, ”Blockbuster Dynamics in 
an Ailing Economy”, publicerad i Bio-
WorldToday. Dessa blockbusters utgör 
förstås i sig en lista över mål för utveck-
lingsprodukter för biosimilartillverkare 
över hela världen. De tio intressantaste 
biosimilarprodukterna är beskrivna i ta-
bell 2. 

I USA räknar man med att cirka 25 
miljarder dollar kan sparas inom tio år 
genom att använda biosimilars. Frågan 
är dock hur utvecklingen fortskrider. För 
de produkter som redan har flera vari-
anter registrerade har en konkurrens och 
prispress redan ägt rum, men för de pro-
dukter som står på tur med patent som 
snart går ut är situationen helt annor-
lunda. 

Prissättning och konkurrens börjar 
när biosimilars kommer på marknaden. 
Priset styrs av tillverkningskostnaderna 
och vinsten är då helt beroende av origi-
nalpreparatets pris. 

Hur lyckas med biosimilars?
Att utveckla biosimilars är inte lika en-
kelt och billigt som att utveckla gene-
riska läkemedel. Det kräver stor kunskap 
om process och protein samt rejäla fi-
nansiella resurser. Många utnyttjar den 
kompetens som finns hos CMO:er (com-
mercial manufacturing organisations) för 
att slippa investera i dyra tillverknings-
anläggningar och dessutom ha tillgång 
till den kunskap och erfarenhet som re-
dan finns tillgänglig. 

Utvecklingstiden kan ändå uppgå till 
7–10 år för att etablera process och pro-
dukt och genomföra de nödvändiga kli-
niska prövningarna för registrering.

Trots den långa utvecklingstiden är 
framtiden ljus för bioteknologiskt fram-
ställda produkter, och därmed även 
biosimilars, enligt BioWorld Executi-

ves redaktör 
M Harris. Han 

menar att bioteknik-
produkter har en större 

tillväxt än produkter base-
rade på små molekyler. 

Bioteknikindustrin tillverkar i dag 
över 200 registrerade produkter, hundra-
tals diagnostiska produkter och har över 
400 substanser i kliniska prövningar. 
Bioteknikindustrin är den snabbast väx-
ande delen inom läkemedelsvärlden och 
producerar produkter som i dag utgör 
endast 20 procent av marknaden, men 

50 procent av produkterna inom utveck-
ling, vilket kommer att innebära att 50 
procent av produkterna som godkänns år 
2015 kommer att vara bioteknikproduk-
ter, och cirka 70 procent år 2025!

Internationellt unikt namn
En avgörande faktor när man fått en bio-
similarprodukt registrerad är givetvis att 
den når marknaden och används för att 
ge den potentiella vinst, respektive be-
sparing, som alla räknar med och hop-
pas på. Det finns ytterligare en oklarhet 
i begreppet biosimilars som i hög grad 
påverkar hur man lyckas med detta, det 
är definitionen av substansen. 

Varje substans som utgör den aktiva 
komponenten i en produkt har ett unikt 
namn, ett International Non-proprietory 
Name (INN) definierat enligt ett sys-
tem som fastställdes av Världshälsoorga-
nisationen WHO 1953. En strikt tolk-
ning av detta innebär att sekvensen och 
strukturen måste vara exakt lika för att 
få bära samma namn, varje sockerart och 
aminosyra måste vara exakt samma. Om 
en biosimilar ska ha samma namn som 
originalprodukten, enligt INN-defini-
tionen måste de således vara identiska. 
Det pågår fortfarande mycket diskus-

sion om vilken som är den mest rele-
vanta tolkningen.

I praktiken kan man tycka att detta 
inte spelar någon roll, men för att en pro-
dukt ska kunna ersättas med en billigare 
variant måste INN-namnet vara angivet 
och vara detsamma. Registrering av bio-
logiska produkter godkänns enligt den 
centraliserade processen i Europa, men 
varje enskilt land beslutar om rätt till 
försäljning och distribution. 

Det innebär att produkten kanske 
inte är accepterad för försäljning i med-
lemsländerna trots en godkänd registre-
ring av EMA. Dessutom har flera länder 
krav på spårbarhet av biologiska produk-
ter, vilket i sin tur medför att rätten att 
byta en förskriven produkt mot en bio-
similar kan bli begränsad.

Marknadsandelen är hittills liten, ex-
empelvis utgör HGH-biosimilars endast 
ett fåtal procent av den totala markna-
den, detta ska jämföras med att den ge-
neriska marknaden tar cirka 90 till 95 
procent av marknaden från originaltill-
verkaren.

Slutsats
Biologiska produkter är komplexa struk-
turer och kan inte betraktas som van-
liga generiska produkter. Ett regulato-
riskt godkännande kräver en mer om-
fattande dokumentation för att visa att 
den farmaceutiska produkten har samma 
egenskaper och är lika säker och effektiv 
som originalprodukten. Det krävs såväl 
en fysikalisk-kemisk jämförelse som en 
toxikologisk och klinisk studie för att 
kunna göra en bedömning av att den nya 
varianten för patienten

KARIN SEWERIN
PhD, BioPharmaLinx AB
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man med att 
cirka 25 miljarder 
dollar kan sparas 
inom tio år genom 
att använda bio-
similars.
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Fyra frågor du bör ställa för att 

LYCKAS MED 
PATIENT-
REKRYTERINGEN
Det finns många fällor och fallgropar på vägen fram emot en lyckad klinisk studie. 
Patientrekryteringen är ofta en flaskhals som orsakar förseningar. Lämna inte prövaren ensam 
med ansvaret för rekryteringen, skriver patientrekryteringsspecialisten Jerker Thorsell och 
rekommenderar att använda en metodisk analys. Genom att ställa fyra enkla frågor skapar man 
sig en bra uppfattning om läget och ökar förutsättningarna att nå i mål i tid.
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Redan på 70-talet beskrev den 
amerikanske läkaren Louis La-
sagna ett fenomen som gick ut 

på att antalet patienter som är tillgäng-
liga för att delta i en studie minskar dras-
tiskt vid studiens början för att återigen 
öka vid studiens slut. Fyra årtionden se-
nare är patientrekryteringen fortfarande 
orsak till förseningar och ökade kostna-
der i många studier. 

Flera orsaker ligger bakom detta. För 
det första läggs det för lite tid på att i för-
väg bedöma och planera för patientrekry-
teringen. Där finns det många fallgropar 
man bör se upp med (se faktaruta). För 
det andra kan det vara svårt att veta hur 
man skall lösa ett problem med patien-
trekrytering som man ännu bara miss-
tänker att man kommer att få. 

Alla läkemedelsföretag har erfarenhet 
av rekryteringsaktiviteter som slukat re-
surser och pengar och i slutändan inte 
bidragit med nämnvärt många studiedel-
tagare. Annonsering i tidningar löser ex-
empelvis inte alla rekryteringar och kan 
ofta kosta betydligt mer än det smakar. 
Ofta används också fel verktyg eller också 
sätts de in för sent – först när problemet 

redan är ett faktum och tiden börjar bli 
knapp.

Inte bara prövarens ansvar
Geografiska skillnader i sjukvårdsrutiner 
mellan olika länder, till och med inom 
Sverige, kan leda till svåröverblickbara 
konsekvenser. Likaså konkurrensen mel-
lan studier. Det ställer krav på en ökad 
förståelse vad gäller patientrekrytering: 
Det går inte längre att låta det vara prö-
varens ansvar ensamt. I många fall kan 
inte prövaren ensam vara den som be-
dömer hur många patienter som kan re-
kryteras, det är helt enkelt för många 
faktorer som spelar in. En djuplodande 
feasability-enkät kan vara ett bra verk-
tyg, men ofta blir den missvisande efter-
som sena protokolländringar eller andra 
förändrade förutsättningar kan göra en-
kätsvaren inaktuella. 

Ett alternativ är att i stället använda 
en metodisk analys som tar hänsyn till 
de faktorer som spelar in. Låt den vara 
ditt verktyg så att du kan göra ändringar 
när det behövs. Ett bra sätt att börja är 
att utgå från fyra enkla frågor som till-
sammans skapar en bra uppfattning om 

Med din 
rekryterings-
analys kan 
du identi-
fiera rekryte-
ringsproblem 
innan det är 
för sent.”
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hur stort patientrekryteringsproblemet 
för den aktuella studien är. Den kom-
mer också att hjälpa dig att nå målet i 
tid. Frågorna är:

Vilken är patientpopulationen?
Hur stor är patientpopulationen?
Var finns patienterna?
Hur når vi patienterna?

Vilken är patientpopulationen?
En av de första frågor som bör ställas för 
ett protokoll är ”Vad är det för personer 
protokollet efterfrågar?”. 

En del av svaret finns självklart i pro-
tokollets inklusionskriterier, men ofta är 
exklusionskriterierna lika viktiga. De se-
nare kan innehålla uppenbart begrän-
sande kriterier vars effekt är lätt att upp-
skatta, men där finns också slamkrypare 
som gör att du helt plötsligt letar efter 
en väldigt speciell typ av patienter. Som 
att patienter måste befinna sig i ett visst 
skede i sin diagnos eller i sin behandling 
för att vara möjliga att inkludera, eller 
att äldre patienter i stor grad exkluderas 
på grund av sämre allmäntillstånd.

Förutom protokollets definition av pa-
tienterna bör det även skapas förståelse 
kring hur behandling för patienterna ser 
ut i Sverige (eller det geografiska område 
där studien skall utföras). 

Se gärna till hela sjukdomsförloppet, 
även om du bara är intresserad av pa-
tienter i ett visst skede av sjukdomen. 
Ju mer du förstår om sjukdomen och 
vad det innebär att ha den, desto lät-
tare kommer du att förstå hur patien-
terna och deras läkare resonerar och det 

har du nytta av när du planerar och utför 
din rekrytering.

Hur stor är patientpopulationen?
När du vet vad protokollet efterfrågar och 
hur behandlingen ser ut i Sverige, är det 
dags att uppskatta hur många patienter 
i upptagningsområdet som matchar pro-
tokollet. Efterfrågar protokollet patienter 
som överhuvudtaget finns i Sverige? Hur 
många passar inklusionskriterierna in på 
och hur många av dessa blir uteslutna på 
grund av exklusionskriterierna? 

Skaffa dig epidemiologiska fakta, kli-
nisk kunskap och, om inget annat finns, 
gissa hur många som exkluderas på 
grund av protokollets och verklighetens 
begränsningar. Glöm inte bort kunskap 
utanför det terapiområde där ni befinner 
er. En äldre befolkning, till exempel, har 
större problem med folksjukdomar som 
diabetes och det kan innebära att stora 
populationer utesluts från studien.

Gå igenom protokollets screening-
procedur steg för steg: Hur många pa-
tienter exkluderas i varje steg? Glöm inte 
bort att patienter kan ångra sig, välja att 
inte skriva på ett informerat samtycke 
(informed consent) eller avstå medverkan 
på grund av tidsbrist, semestrar etc. 

Nu bör du ha en bra uppfattning om 
hur många patienter som behöver iden-
tifieras eller tillfrågas för att nå rando-
miseringsmålet. 

Nästa utmaning är att hitta dem. 

Var finns patienterna?
Uppgiften att hitta de eftersökta patien-
terna varierar i svårighetsgrad. Det kan 

vara lätt (det finns 200 000 svenskar 
som passar in på protokollet och vi skall 
hitta tio av dem) eller svårt (50 personer 
insjuknar varje år i Sverige, 30 av des-
sa passar in på protokollet och vi skall 
randomisera 25 av dem). Det kan också 
vara helt omöjligt, exempelvis om anta-
let som söks är fler än antalet patienter 
i Sverige.

Ofta går det att hitta studiedeltaga-
re på studieklinikerna men hur vet du 
säkert att klinikerna träffar tillräckligt 
många patienter för att nå målet? Fun-
dera över var och hur patienterna be-
handlas. Om patienterna som eftersöks 
till exempel behandlas i primärvården 
är sannolikheten mindre att du hittar 
tillräckligt många på en specialistkli-
nik. Finns det någon punkt där många 
patienter passerar i sin behandling eller 
diagnostisering? Finns det möjlighet att 
identifiera dem där?

Här är det också viktigt att beakta 
om det finns en väl fungerande behand-
ling i dag och om patienten har bra till-
gång till sjukvård. Om patienten har 
nära kontakt med sin läkare kan det vara 
en möjlighet att nå potentiella studiedel-
tagare via behandlande läkare. Om pa-
tienten inte får den vård han/hon skulle 
vilja ha är det förmodligen svårare att 
använda den vägen för att identifiera och 
tillfråga potentiella deltagare.

Om protokollet tillåter nydiagnosti-
sering av patienter kan en prescreening-
procedur övervägas. Skulle detta vara en 
framkomlig väg ur etisk, sjukvårdsmäs-
sig och ekonomisk synvinkel öppnar sig 
nya möjligheter med analys av riskgrup-

Figur 1. De fyra frågorna för att identi-
fiera fällorna som annars kan kullkasta 
den värdefullaste rekrytering. Följer du 
de här frågorna ökar sannolikheten att 
du når målet i tid.

Kliniska prövningar
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per som kan vara aktuella för prescre-
ening. Ställ frågan hur populationen ser 
ut (ålder, kön, samhällsgrupper, etc), hur 
stor den är och var den finns. 

En bra, fullständig analys av var po-
pulationen finns ger matnyttig informa-
tion kring hur du når personerna i mål-
populationen, vilket är nästa fråga.

Hur når vi patienterna?
Denna sista fråga sätter allt på sin spets. 
Om du svarat ärligt på de tre tidigare 
frågorna har du förmodligen all informa-
tion du behöver för att lägga upp din re-
kryteringsstrategi. Du vet var patienter-
na finns, vilka och hur många de är. Nu 
återstår att identifiera och tillfråga dem 
på bästa sätt.

Om patienterna finns på prövarnas 
klinik gäller det att hitta rätt och till-
räckligt många prövare för att ge dig 
det antal patienter du behöver. Det gäl-
ler även att få klinikerna att fokusera 
på att rekryteringen till studien skall 
fungera.

Om patienterna inte finns på prövar-
nas klinik men till exempel på prövar-
nas sjukhus behöver du fundera på hur 
du får tillgång till dem. Försök skapa en 
process där prövarna får vetskap om pa-
tienternas existens, samtidigt som dessa 
informeras och tillfrågas om eventuellt 
deltagande.

I de fall när patienterna finns på andra 
vårdenheter eller kanske inte på någon 
vårdinrättning alls gäller det att få kon-
takt med dem och få dem att komma 
till prövarna för screening. Detta kan till 

exempel ske genom annonsering eller ett 
nätverk av refererande läkare. 

Dina val påverkar 
När du fått svar på frågorna ovan är det 
viktigt att tänka igenom helheten igen. 
Den metod du väljer för att nå patien-
terna påverkar nämligen vilken patient-
population du rekryterar ifrån. När du 
har kommit till fråga fyra kan du ge-
nom dina rekryteringsval, medvetet eller 
omedvetet, ha valt bort delar av patient-
gruppen som protokollet definierat. 

Det kanske är en mer avgränsad po-
pulation och du behöver identifiera en 
större procentuell andel av populationen 
för att nå ditt mål. Finns det något sätt 
att utöka patientpopulationen så att det 
blir lättare att nå målet? I det här steget 
är det en fördel om protokollet inte fi-
naliserats, för det gör det lättare att kor-
rigera onödigt hårda inklusionskritierier 
eller att lägga till nya vägar för att re-
krytera personer till studien.

På liknande sätt påverkar svaren på de 
andra frågorna varandra och därför mås-
te de arbetas igenom i en iterativ process 
tills dess alla svar fullständigt avspeglar 
varandra. Om till exempel populationen 
blir större kan du stöta på problemet att 
du inte har möjlighet att träffa alla pa-
tienter på kliniken utan måste införa en 
prescreening med hjälp av ett callcenter. 
Det får med all säkerhet logistiska följ-
der, vilka måste hanteras.

Patientrekrytering kan uppfattas som 
en av de svåraste och mest okontrollerba-
ra utmaningarna i en klinisk studie, men 
om du tar dig tid att hitta svaren på frå-

gorna ovan behöver det inte vara så. Gör 
din rekryteringsanalys innan du börjar 
studien och använd den för att göra en 
tidsatt och kvantifierad plan. Dra själv 
dina slutsatser och lita på dem. Om nå-
got verkar konstigt, gå igenom din ana-
lys igen och se om något är fel. Ibland är 
verkligheten inte den förväntade.

Med din rekryteringsanalys kan du 
identifiera rekryteringsproblem innan 
det är för sent. Du kan välja rätt antal 
kliniker, på rätt ställen och stödja dessa 
kliniker med externa rekryteringskäl-
lor om det behövs. Och faktiskt, gör 
du en riktigt bra rekryteringsplan kan 
du snabbt förutsäga hur lång tid rekry-
teringen kommer att ta. Du kommer 
snabbt att märka om rekryteringen går 
som den skall eller om åtgärder behövs. 
Och när det oväntade händer har du tid 
att implementera räddningsaktioner, ef-
tersom du tagit höjd för dem i proto-
kollet. 

Din patientrekrytering har blivit 
överblickbar och kontrollerbar.

• Låt inte patientrekryteringen enbart vara läkarens ansvar, 
ta ett eget ansvar för genomförandet.

• Läkare överskattar ofta omedvetet antalet studietillgäng-
liga patienter, skaffa dig en egen uppfattning.

• Små faktorer kan inverka kraftigt på rekryteringsmöjlighe-
terna, särskilt när samma protokoll används i olika länder, 
ta reda på alla förutsättningar.

• Att man lyckats med rekrytering tidigare behöver inte be-
tyda att det kommer att gå bra igen, lär av tidigare studier 
men ta rekryteringen på allvar i alla studier.

UNDVIK VANLIGA FALLGROPAR 
VID PATIENTREKRYTERING

JERKER TORSELL
patientrekryteringsspecialist, 

A+ Science AB
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Den 8–9 september genomför-
des den första Apoteksmässan 
i Kistamässans lokaler. Pi var 

där för att pejla in känslan och se vilka 
som var där. Vi stötte på många bekanta 
utställare och det var en hel del läke-
medelsföretag på plats. Av de stora fö-
retagen syntes bland annat GSK, Astra-
Zeneca, Boehringer-Ingelheim och No-
vartis. 

Vi har varit på ett otal läkarstämmor 
genom åren och det kändes ganska snart 
att detta var något helt annat. Förutom 
läkemedelsföretag fanns där beman-
ningsföretag, stödstrumpor, hyllinred-
ningsföretag, avancerade robotbaserade 
lagersystem, hudvårdsprodukter, kost-
tillskott, etc. 

En ganska stor kategori – som vi blev 
lite förvånade över att träffa på – var före-
tag som sålde vad vi först trodde var över-
designade dosetter, men som visade sig 
vara sexleksaker. Där fanns även ett antal 
kondomleverantörer etc. Vi hittade också 
en leverantör som fått gratis draghjälp av 
Lars Ohly den senaste tiden, nämligen 
bröstpumpsföretaget Medela medical.  

Digert seminarieprogram
Mässan besöktes av över 1 500 personer 
på två dagar. Ambitionen från Kistamäs-
san är att den ska öka rejält till nästa 
års mässa.

Johanna Ericson, projektledare på 
mässan sammanfattar den första Apo-
teksmässan så här:

– Det var en positiv stämning, med 
mycket nyheter och populära seminarier. 
Seminarieprogrammet kändes aktuellt 
och intressant för målgruppen. Vi kom-
mer dock att till nästa år titta på just den 
biten för att se vad man kan utveckla. 
Bland annat kommer seminarierna näs-
ta år att ligga i närmare anslutning till 
själva mässan. 

Båda dagarna innehöll ett digert semi-
narieprogram med varierande innehåll. 
Många av programpunkterna handlade 
om vad man bör tänka på som apotekare 
i egen regi. Alltifrån regelverk till hur 
man exponerar varorna rätt i apoteken. 

I en långtifrån vetenskaplig undersök-
ning ställde vi ett antal frågor till några 

APOTEKSMÄSSAN 
ska växa till nästa år

Den allra första Apoteksmässan i Kista uppnådde sina mål. Med 
1 500 besökare på två dagar är arrangören nöjd. Men ambitionen 
är att mässan ska öka rejält nästa år. Pi var där och pejlade premi-
ärstämningen och fann att den var god.
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olika typer av utställare för att få deras 
intryck av den första Apoteksmässan. 

Vad var ert primära mål med att 
ställa ut på Apoteksmässan?
Thomas Igesten, Medac: 

– Att nätverka och öka medvetenhe-
ten för produkten. Skapa nya kundkon-
takter. Även nyhetsvärdet betydde en 
del. Det var första gången mässan gick 
av stapeln, och vi stämde av om den är 
något för oss?
Per Öberg, Medhouse:

– Vidga vårt kontaktnät och öka vår 
försäljning på medellång sikt.
Mikael Abrahamsson, Dagens Apotek: 

– Att träffa våra läsare och annonsörer 
och att exponera tidningen och sajten.

Är ni nöjda med antalet besökare?
Thomas Igesten:

– Det var för få besökare. Första da-
gen var det totalt 912 personer fördelat 
på över 70 företag. Det blir cirka 13 be-
sökare per företag, det vill säga ganska 
många investerade kronor/besökare.
Per Öberg:

– Nej, jag hörde att det första dagen 
bara var 900 besökare.
Mikael Abrahamsson:

– Ja, det verkar som att mässan upp-
nått det uppsatta målet som var mellan 
1 000–1 500 besökare på två dagar.

Är ni nöjda med kvaliteten            
på besökarna?
Thomas Igesten:

– Svårt att säga med så få besökare – 
både och! Träffade trots allt en del vik-

tiga nyckelpersoner, som sortimentsan-
svariga inköpare på apotekskedjorna.
Per Öberg:

– Nej.
Mikael Abrahamsson:

– Vi är absolut nöjda med kvaliteten 
på besökarna.

Tycker ni att ni uppfyllt ert mål 
med att ställa ut?
Thomas Igesten: 

– Ja, vi exponerade vår produkt väl 
och var många på plats för att ta hand 
om kunder.

Per Öberg:
– Vet inte, då det är svårt att mäta i 

detta läge.
Mikael Abrahamsson: 

– Vad gäller vårt eget mål med att 
ställa ut så tycker jag att vi uppnått 
det.
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Vad skulle ni vilja ändra på till  
nästa års apoteksmässa? 
Thomas Igesten: 

– Nu efter mässan borde man kol-
la upp responsen från utställande före-
tag. Kontakta utställare med enkät via 
mejl och sedan ta uppföljande personlig 
kontakt. Utifrån svaren kan man sedan 
bjuda in de olika branscherna som med-
verkat, som läkemedel, kosmetika, häl-
sokost/naturläkemedel, förpackningsin-
dustri etc. och fråga vad som var bra, vad 
som bör förändras, osv? 
Per Öberg: 

– Marknadsföringen av mässan mås-
te bli bättre, tydligare också vem mark-
nadsföringen riktar sig till. Vem är 
egentligen målgruppen?
Mikael Abrahamsson:

– Jag tror att man till nästa års mässa 
borde satsa mer på programmet och göra 

det mer utbildande än det var i år. På så 
sätt ökar man sannolikheten att fler far-
macevter kommer.

Kommer ni att ställa ut nästa år?
Thomas Igesten:

– Beror självklart på vårt produkt-
sortiment. Eftersom fokus på mässan i 
nuvarande form är på icke receptbelag-
da läkemedel och handelsvaror så är det 
tveksamt om vi skall vara med. Sedan 
tycker vi att det borde varit mer apo-
tekspersonal med på mässan. Åtmins-
tone informationsapotekarna från apotek 
och olika apotekskedjor.
Per Öberg: 

– Som det känns just nu, nej.
Mikael Abrahamsson: 

– Vi kommer absolut att ställa ut på 
nästa års Apoteksmässa och dessutom i 
egenskap av officiell mässtidning.

Nu är ju inte Pharma Industry en apo-
tekstidning men området känns så nä-
raliggande att vi säkerligen åker ut igen 
nästa år. Inte minst för att träffa vänner 
och bekanta från branschen.

Niclas ahlberg
chefredaktör 
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– Vad gäller vårt eget mål med att 
ställa ut så tycker jag att vi uppnått 
det

Vad skulle ni vilja ändra på till näs-
ta års apoteksmässa?
Thomas Igesten: 

– Nu efter mässan borde man kol-
la upp responsen från utställande före-
tag. Kontakta utställare med enkät via 
mejl och sedan ta uppföljande personlig 
kontakt. Utifrån svaren kan man sedan 
bjuda in de olika branscherna som med-
verkat, som läkemedel, kosmetika, häl-
sokost/naturläkemedel, förpackningsin-
dustri etc. och fråga vad som var bra, vad 
som bör förändras, osv? 
Per Öberg: 

– Marknadsföringen av mässan mås-
te bli bättre, tydligare också vem mark-

nadsföringen riktar sig till. Vem är 
egentligen målgruppen?
Mikael Abrahamsson:

– Jag tror att man till nästa års mässa 
borde satsa mer på programmet och göra 
det mer utbildande än det var i år. På så 
sätt ökar man sannolikheten att fler far-
macevter kommer.

Kommer ni att ställa ut nästa år?
Thomas Igesten:

– Beror självklart på vårt produkt-
sortiment. Eftersom fokus på mässan i 
nuvarande form är på icke receptbelag-
da läkemedel och handelsvaror så är det 
tveksamt om vi skall vara med. Sedan 
tycker vi att det borde varit mer apo-
tekspersonal med på mässan. Åtmins-
tone informationsapotekarna från apotek 
och olika apotekskedjor.

Per Öberg: 
– Som det känns just nu, nej.

Mikael Abrahamsson: 
– Vi kommer absolut att ställa ut på 

nästa års Apoteksmässa och dessutom i 
egenskap av officiell mässtidning.

Nu är ju inte Pharma Industry en apo-
tekstidning men området känns så nä-
raliggande att vi säkerligen åker ut igen 
nästa år. Inte minst för att träffa vänner 
och bekanta från branschen.

NICLAS AHLBERG
chefredaktör 
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Bifall och avslag i TLV

Hälsoekonomi

Generell Subvention
Spiriva Respimat från Boehringer 
Ingelheim är en inhalationsspray för sym-
tomlindring av KOL. Den nya inhalatorn 
och beredningsformen erbjuder en ny be-
handlingsform till patienter som i dag 
har svårt att hantera existerande behand-
lingsformer. Nämnden finner att kostna-
derna och effekten för Spiriva Respimat 
är likvärdig den för Spiriva Handihaler 
vilken sedan tidigare ingår i förmånen.

Afinitor från Novartis används för att 
behandla Njurcancer. I klinisk praxis an-
vänds huvudsakligen sorafenib för pa-
tientgruppen. Företaget har också hävdat 
att detta är det relevanta jämförelsealter-
nativet. Det finns ingen dokumentation 
som stöder att de patienter vars sjukdom 
försämrats efter behandling med suniti-
nib får någon effekt av sorafenib. Det 
finns inte heller några kostnadseffektivi-
tetsberäkningar av en sådan behandling. 
TLV:s beslut om subvention för sorafenib 
bygger på att sorafenib används enligt 
godkänd indikation, det vill säga till 
patienter som sviktat på interferon-alfa- 
eller interleukin-2-baserad behandling. 
Nationellt vårdprogram för njurcancer 
avråder från sekventiell behandling med 
preparaten utanför studier. 

I detta fall bedömer därför TLV att 
BSC (best supportive care) tillsammans 
med placebo är det mest relevanta jäm-
förelsealternativet. 

I den direkt jämförande studien mot 
BSC + placebo ledde Afinitor till en sta-
tistiskt signifikant ökad progressionsfri 
överlevnad. Det fanns ingen skillnad i 
total överlevnad. Studiedesignen til-
lät att patienter som progredierat fick 
möjlighet att byta till behandling med 
Afinitor. Detta gör att den totala över-
levnaden inte direkt kan utläsas från 
studien. 

Av denna anledning har företaget gjort 
en hälsoekonomisk analys där de använt 
två statistiska metoder för att skatta 
den totala överlevnaden – RPSFT (rank-
preserving structural failure time) och 
IPCW (inverse probability of censoring 
weight). Metoderna ger likartade utfall.
Kostnaden per QALY blir enligt företa-
gets modell hög, men inte högre än att 
nämnden, med hänsyn till sjukdomens 
svårighetsgrad, bedömer att kostnaden 
är motiverad. Ansökan bifalles därför.

Revlimid från Celgene ingår sedan ti-
digare i läkemedelsförmånerna, men en-
dast för de patienter som inte är lämpliga 
att behandlas med Velcade. Företaget har 

efter att ha sänkt priset för Revlimid an-
sökt om att begränsningen av subventio-
nen ska tas bort, och Revlimid beviljas 
generell subvention. Multipelt myelom 
är en sjukdom med hög svårighetsgrad. 
Det finns ingen botande behandling, 
utan målet med behandlingen är att 
kontrollera sjukdomen, öka livskvalite-
ten och förlänga överlevnaden. 

Läkemedelsförmånsnämnden finner 
att Velcade är ett relevant jämförelseal-
ternativ till Revlimid, trots att de nya 
behandlingsalternativ som kommit på 
senare tid gör att behandlingen är under 
förändring och att det därför är svårt att 
klargöra exakt vilken plats Revlimid har 
i behandlingen av multipelt myelom. 

Baserat på en indirekt jämförelse av 
läkemedlen ger Revlimid i kombina-
tion med dexametason 0,61 fler kvali-
tetsjusterade levnadsår (QALY) än Vel-
cade. Detta skulle innebära en kostnad 
per levnadsår på cirka 290 000 kronor 
eller en kostnad per QALY på knappt 
400 000 kr i jämförelse med Velcade, 
vilket är acceptabelt givet sjukdomens 
svårighetsgrad. Begränsningen för Rev-
limid tas därför bort och Revlimid får 
generell subvention.

Här följer de beslut om läkemedelssubvention som tagits av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 
och publicerats på webbplatsen under perioden augusti – 12 oktober.

Nya ärenden

Produkt/beredning  Behandlingsområde   Företag

Spiriva Respimat   KOL      Boehringer- Ingelheim

Afinitor    Njurcancer     Novartis   

Revlimid    Multipelt Myelom    Celgene   

Generell subvention

NICLAS AHLBERG
chefredaktör 



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

Många blingar om Market Access* nuförtiden 
Det får dom gärna göra, och när andra säljer

bling erbjuder vi äkta marknadstillträde* 
Det är fortfarande skillnad på adresser och de adresser som ger dig Market Access!

Marknadstillträde handlar inte bara om godkännande och subvention. 
I förlängningen måste alla interna och externa intressenter förstå 
din produkts fulla  patient- och samhällsnytta. Du måste förstå och 
möta behoven hos såväl  patient/behandlare som betalare/myndigheter.

Vi har 12 000 beslutsfattare i vår unika Databas för marknadstillträde. 
Dessutom; vi vet vilka individer som påverkar vad och vem. Därmed 
kan vi klassi� cera, sortera och förpacka just dina viktiga intressenter 
i körklara adress� ler. 

Tack vare Cegedims unika klassi� ceringsmetod 
levererar vi färdig förpackade data som ger dig 
marknadstillträde under produktens hela livscykel; 
pre-registrering, registrering och post-registrering. 

Behöver du hjälp med implementering och drift 
av databasen så  hjälper vi gärna till med det 
också – utan bling!

Vill du veta mer om hur Cegedim kan 
hjälpa dig att få tillträde till marknaden
Kontakta Peter Norrgård, Regional Director CRM

* Market Access 
översätt s med 
marknadsti llträde 
enligt EU.enligt EU.

* Market Access 
översätt s med 
marknadsti llträde 
enligt EU.

Pre
regist-
rering

Regist-
rering

Post
regist-
rering

Annons_Cegedim_HT10_REPRO.indd   1 2010-10-18   11.08



76   pharma industry nr 5 –10

IGM tittade i ärende W1200/10 närm-
re på en hemsida där Iprens barnvari-
anter marknadsfördes. Hemsidan hade 
rubriken ”Iprens supersnabba visgene-
rator” och uppmanade besökaren att 
skriva in namn, ålder och kön på barnet 
och utlovade att man skulle ”få en egen 
barnvisa på ett kick”. Visan som sedan 
spelades upp innehöll i huvudsak alltid 
samma text men med några fraser och 
delar utbytta beroende på vilken infor-
mation som skrivits in. Visan inleddes 
med ”Ipren för barn är ett receptfritt 
läkemedel – en enkel lösning för dom 
som är små”. 

IGM noterade ett antal element på 
sidan, exempelvis att barnvisan som så-
dan var riktad till barnet genom att man 
skulle skriva in barnets namn, möjlighe-
ten att ladda ner visan för att spela upp 
vid annat tillfälle, vissa specifika element 
i sångtexten som uppmanade barn att 
sjunga med i texten. Bland dessa fanns 
texten ”Sjung med, för alla treåringar, 
med tillfällig värk och feber”. Samman-
taget ansåg IGM att sidans anslag och 
utformning var ägnad att marknads-
föra varumärket Ipren direkt till barn. 
Dessutom riktades en lång rad anmärk-
ningar mot olika delar och moment på 
hemsidan.

IGM ansåg att Johnson & Johnson 
Consumer Nordics/McNeil Sweden på 
ett allvarligt sätt brutit mot god sed och 
ålade företaget att betala dubbel avgift, 
dvs 180 000 kr.

I IGMs bedömning finns en viktig 
och tankeväckande formulering angåen-
de möjligheten att ladda ner den efter in-
matning av barnets uppgifter genererade 
visan. IGM uttalar att det helt saknar 
betydelse om man först vänder sig till en 
förälder som i sin tur sedan spelar upp 
reklamen för sitt barn. Det förhållandet 
att reklamen ”förmedlas” till barn av för-
äldrar förefaller enligt IGMS bedömning 
vara tillräckligt för att reklamen skall 
anses vända sig till barn. Beslutet väcker 
därmed frågor kring andra marknadsfö-
ringsåtgärder som förekommer och där 
reklamprodukter eller budskap på grund 
av omständigheterna på liknande sätt 
skulle kunna anses förmedlas till barn. 
Ett sådant exempel är solskydd för bil-
fönster, oftast använda för just barn sit-
tande i baksätet, på vilka det förekom-
mer reklamtryck för läkemedel. 

Ett annat exempel på brott mot för-
bud mot viss marknadsföring är NBLs 
ärende 889/10. Ärendet är också intres-
sant eftersom det avser information för 
ett doseringshjälpmedel som på grund 
av omständigheterna ansågs innebära 

marknadsföring till allmänheten av ett 
receptbelagt läkemedel.

Vid World Glaucoma Day arrangerad 
av S:t wEriks sjukhus en föreläsning för 
patienter och anhöriga. Företag var in-
bjudna att ha montrar med olika slag 
av information i anslutning till denna. 
I Alcons monter demonstrerades dose-
ringshjälpmedlet Travalert. Där förekom 
ingen information som direkt avsåg re-
ceptbelagda läkemedel från företaget.

NBL noterade att Travalert inte är 
ett läkemedel utan ett hjälpmedel. Men 
nämnden framhöll att detta är anpassat 
för Alcons receptbelagda läkemedel Tra-
vatan och DuoTrav. Nämnden framhöll 
att oavsett om Travalert kan användas 
tillsammans med något annat företags 
glaukomläkemedelsflaska, är det uppen-
bart att Travalert primärt är avsedd att 
användas med Travatan och DuoTrav. Vi-
dare betonades att namnen Travatan och 
Travalert är snarlika och att även nam-
net DuoTrav har en tydlig koppling till 
namnet Travalert. NBL noterade att till 
skillnad från vad som var fallet i liknan-
de ärenden, exempelvis 599/01, är Trava-
lert tillgängligt inte endast tillsammans 
med de receptbelagda ögondroppar som 
Alcon marknadsför. Men på grund av 
de snarlika namnen var det tydligt att 
marknadsföringen av hjälpmedlet Tra-

W
12
00

/1
0

88
9/

10

anmälningärenden

Under det senaste halvåret har IGM och NBL fattat några beslut som bland annat visar på vikten 
av att inte rikta information för läkemedel till barn samt de långtgående kraven på vederhäftighet 
exempelvis i samband med jämförelser. Bland NBLs avgörande finns också ett intressent fall där 
information om ett doseringshjälpmedel ansetts utgöra marknadsföring av receptbelagda läkemedel.

Axplock från IGMs och NBLs 
avgöranden under det senaste 
halvåret
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”Ärendet är också intressant eftersom det 
avser information för ett doseringshjälp-
medel som på grund av omständigheterna 
ansågs innebära marknadsföring till 
allmänheten av ett receptbelagt läkemedel.”

valert ändå hade fungerat som inarbet-
ning av varumärkena på de receptbelag-
da läkemedlen. Genom att demonstrera 
och informera om hjälpmedlet Travalert 
hade därför Alcon marknadsfört sina re-
ceptbelagda läkemedel Travatan och Du-
oTrav till allmänheten. Alcon hade alltså 
handlat i strid mot artikel 102 i Läkeme-
delsbranschens etiska regelverk.

W1214/10 handlade om en internet-
annons och hemsida för Ibuprofen rati-
opharm där det angavs ”Som Ipren fast 
till ett lägre pris”. Johnson & Johnson/
McNeil Sweden anmärkte på Ratiop-
harms påstående och menade att det 
enligt preparatens respektive produkt-
resuméer finns viktiga skillnader mellan 
Ibuprofen ratiopharm och Ipren. 

IGM höll med anmälaren och fram-
höll att formuleringen ”Som Ipren…” 
förringade de skillnader som faktiskt 
finns enligt produktresuméerna. Den 
ansågs till och med vara ett kategoriskt 
och reservationslöst påstående om att 
preparaten skulle vara fullständigt lik-
värdiga i alla avseenden vad gäller in-
dikation och dosering. Formuleringen 
stred enligt IGM mot artiklarna 2, 4 och 
12 i Regler för läkemedelsinformation.  
Avgiften sattes till 90 000 kronor. Ären-
det är ett typiskt och tydligt exempel på 

de mycket högt ställda kraven på balans 
och vederhäftighet vid jämförelser.

I ärende 875/09 hade NBL att bedöma 
en anmälan från Läkemedelsverket mot 
Orion Pharma för en annons för Rima-
dyl vet. Annonsen hade rubriken ”Vi på-
står inte att Rimadyl vet. (carprofen) är 
säkert vid långtidsbehandling och har 
broskskyddande effekt. Vi dokumente-
rar det.” I annonsen refererades till sex 
olika publikationer. Enligt läkemedels-
verket saknades stöd för påståendet såväl 
i produktresumén som i den åberopade 
dokumentationen.

NBL framhöll inledningsvis att pro-
duktresumén ska ligga till grund för in-
formation om ett läkemedel.  I denna 
finns inget sagt om broskskyddande ef-
fekt varför annonsen i den delen inne-
höll en ej godkänd indikation i strid 
med artikel 2. Vad gäller påståendet 
om ”säker långtidsbehandling” fram-
höll NBL att detta slag av påståenden 
enligt artikel 4.6 kräver särskilt överty-
gande dokumentation. Inte heller i detta 
fall fann NBL något stöd i produktresu-
mén. Nämnden noterade att det tvärtom 
anges att viss försiktighet ska iakttas vid 
längre tids behandling. Annonsen stred 
på ett allvarligt sätt mot artikel 2 och 
4.6 i informationsreglerna. Avgiften sat-
tes till 120 000 kronor.

I sammanhanget kan det finnas skäl 
att erinra om den så kallade omvända 
bevisbörda som gäller i vederhäftighets-
frågor. Det innebär att företaget skall 
kunna styrka – dvs dokumentera – ved-
erhäftigheten av alla påståenden som fö-
rekommer i läkemedelsinformationen. Så 
att i reklamen påstå att man kan doku-
mentera vissa effekter är lite av att ”slå 
in öppna dörrar”.
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Mårten Brink
Skribent

Brilex AB
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Nedan presenteras resultatet av branschens 
ansträngningar fram till och med september 
månad. Vi tackar Peter Kogg, IMS Health Swe-
den AB, för att han försett oss med statistiken. 

Redaktionen  

På terapiområdeslistan har det faktiskt hänt en 
del också. Andningsorganen har plockat en 
placering till. Även Ögon och öron har tagit ett 
kliv uppåt i listan. En annan förändring är att 
vi nu delat upp Övrigt på några nya katego-
rier nämligen K – Hospital Solutions, T – Diag-
nostic Agents samt P – Antiparasitära, insekts-
dödande och repellerande medel. 

På företagslistan händer det inte så mycket. 
Medartuum, som kom in på plats 20 sist, har 
avancerat till en 18:e plats och kommer säkerli-
gen att fortsätta uppåt i listan. Noterbart är att 
knappt hälften av bolagen har en negativ för-
säljningsutveckling jämfört med 2009. Det är 
bland annat en del patentutgångar som sargat 
bolagen.

Branschstatistik 
september 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   3 312  3 412  -2,9  14,9
2 15 2 MSD   2 003  2 096  -4,4  9,0
3 4 3 Novar�s  1 819  1 693  7,4  8,2
4 2 3 Astrazeneca  1 767  1 655  6,8  7,9 
5 3 4 GlaxoSmithKlein 1 573  1 641  -4,2  7,1
6 6 6 Roche   1 275  1 200  6,3  5,7
7 8 7 Orifarm  1 219  1 030  18,4  5,5
8 9 8 Johnson & Johnson 1 196  1 251  -4,4  5,4
9 10 9 Sanofi-aven�s  945  967  -2,4  4,2
10 12 11 Novo Nordisk  895  861  3,9  4,0
11 11 10 Meda   883  889  -0,6  4,0
12 14 12 Abbo�   868  778  11,5  3,9
13 13 13 Baxter Medical 834  818  1,9  3,7
14 16 14 Boehringer Ing. 724  656  10,4  3,3
15 17 15 Lilly   651  638  2,0  2,9
16 18 16 Bayer Schering  516  533  -3,1  2,3
17 20 17 Merck-Serono  496  485  2,3  2,2
18 19 20 Medartuum  452  398  13,7  2,0
19 19 18 Biophausia  425  530  -19,9  1,9
20 20 19 Nycomed  399  416  -4,1  1,8

Totala  försäljningen inkl. vet.   30 559  30 243  1,0  100,0     
            (72,8)*
* 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. 5822  5493  6,0% 
2 2 2 N Centrala nervsystemet 5615  5538  1,4%
3 3 4 J Infek�onssjukdomar  3052  3063  -0,4%
4 4 3 A Matsmältning/Ämnesoms. 2869  2896  -0,9%
5 7 7 R Andningsorganen  2511  2427  3,4%
6 6 5 C Hjärta och kretslopp  2415  2687  -10,1%
7 5 6 B Blod och blodbildande org. 2112  2141  -1,3%
8 8 8 G Urin och könsorgan etc. 1445  1414  2,2%
9 9 9 M Rörelseapparaten  814  827  -1,5%
10 13 13 S Ögon och öron  710  640  10,9%
11 10 10 H Hormoner exkl. könshorm. 709  696  1,8%
12 12 12 D Hud    694  656  5,8%
13 14  K Hospital Solu�ons  524  507  3,4%
14 15  T Diagnos�c Agents  319  298  7,0%
15 11 11 V+P Övrigt    300  347  -13,5%
16 16  P An�parasitära medel  46  44  4,6%
 
Totalt humanläkemedel     29957  29675  1,1%
Veterinärläkemedel      603  568  6,0%
Läkemedelsmarknaden totalt     30559  30243  1,0%

Terapiområdeslista september 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   760  727  4,6%  11,7%
2 3 2 Humira   629  512  22,8%  9,6%
3 4 2 Symbicort  586  558  4,9%  9,0% 
4 3 4 Remicade  511  477  7,1%  7,8%
5 6 5 Atacand  360  350  3,0%  5,5%
6 5 6 Lipitor   335  351  -4,6%  5,1%
7 8 7 Zyprexa  329  310  6,0%  5,0%
8 9 9 Hercep�n  297  275  7,8%  4,6%
9 15 10 Mabthera  258  225  14,9%  4,0%
10 11 9 Nexium  252  254  -0,7%  3,9%
11 22 12 Lyrica   247  213  16,0%  3,8%
12 23 15 Spiriva   231  196  18,1%  3,5%
13 14 15 Advate   230  221  4,4%  3,5%
14 13 14 Sere�de  228  231  -1,1%  3,5%
15 17 17 Pulmicort  223  213  5,0%  3,4%
16 12 12 Alvedon  221  251  -12,0%  3,4%
17 18 18 Lantus   220  214  3,0%  3,4%
18 20 19 Glivec   211  199  5,8%  3,2%
19 7 11 Cozaar   197  340  -41,9%  3,0%
20 21 20 Tysabri   196  155  26,6%  3,0% 

Totala läkemedelsmarknaden inkl vet  30 559  30 243  1,0%  100,0%
                              ( 6 522  6 270  4,0%  21,3%)*

Produktnamnsgrupp är en sammanslagning av produkter som innehåller samma produktnamn t ex är Symbicort 
summan av Symbicort turbuhaler, S forte turb och S mite turb       
* siffrorna i parentes är de 20 största produkternas försäljning och andel av totalen.      

   

 

Produk�opplista september 2010 (MAT)

 

 

 

 

 

 

 

På produkttopplistan har det rört på sig väldigt. 
Från toppen till 7:e platsen är det oförändrat 
sedan sist. Cozaar fortsätter sitt fria fall sedan 
patentet gick ut och kommer med största san-
nolikhet inte att finnas med på nästa lista. Her-
ceptin, Mabthera, Lyrica, Spiriva, Advate, Pulmi-
cort, Lantus och Glivec tar alla ett kliv uppåt på 
listan. Kiovig försvinner ut från listan och ersätts 
av Biogen Idecs raket Tysabri som har vuxit med 
26 procent sedan ifjol. 
 

referat



Vi ser att säljarbetet måste kompletteras med 
konsultrådgivning för att ge våra kunder ett 
betydande mervärde, vilket ställer mycket 
höga krav på vår kompetens. Vi måste vara 
drivande i våra uppdragsgivares affärer. Arbe-
tet är omväxlande och ger rätt person en stor 
erfarenhet inom branschen.

För att ge våra kunder tydliga resultat är vårt 
mål att vara bäst på försäljning, samarbete och 
relationer. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Krav vi ställer på dig:
•  LIF utbildad
•  Minst 3 års säljerfarenhet inom Läkemedels-
    industrin
•  Affärsrelationer med minst 50 allmänläkare     
    eller 20 specialister
•  Vunna säljtävlingar eller liknande

Uttagningen:
Kommer att ske genom olika urvalstester,  
intervjuer (även med läkare). 

Är du den som ”toppar laget”? 
 

Då har du RELATIONER, 
tillhör toppskiktet av FÖRSÄLJARE, 

och förstår vinsten av att SAMARBETA och levererar RESULTAT!

För mer information om Jenseus Consulting AB, gå gärna in på vår hemsida  
www.jenseus-consulting.se eller ring Anders Jenséus, tel. +46 31-762 58 00

Din ansökan, innehållande ett personligt brev och meritförteckning, skickar du till  
Jenséus Consulting AB, Fiskhamnsgatan 10, 414 55  GÖTEBORG

eller till anders@jenseus-consulting.se 

Jenseus Consulting AB startades 2001 och erbjuder konsulter i Sveriges alla distrikt.  
Eftersom efterfrågan på våra tjänster ökat söker vi nya konsulter i Norden.



Meda söker en målinriktad chef för Regulatory 
och PV för Sverige och Norden 

Vi söker dig med bred erfarenhet av regulatory samt omvittnat goda le-
daregenskaper. Som ansvarig för det löpande arbetet inom regulatory på 
svenska kontoret och farmakovigilans i Norden får du en central och viktig 
roll med stora möjligheter att själv utforma ditt arbete. Medas framgång 
är direkt kopplat till kompetenta medarbetares framgångsrika arbete 
inom alla delar av företaget – vill du bli en av oss?

Tyngdpunkten för tjänsten, som är ny, ligger i att organisera det dagliga 
arbetet och effektivt coacha och utveckla dina 11 medarbetare och där-
med skapa en välfungerande grupp som med hög effektivitet levererar 
mot företagets mål.  Kontoret ligger i Solna utanför Stockholm.

Ansvarsområdet innefattar
•  Regulatoriskt ansvar, inklusive farmakovigilans, för nordiska  
    produkter
•  Skapa goda relationer gentemot myndighet och inom företaget
•  Strategisk planering innefattande life-cycle management och 
    konkurrenskraftig labelling
•  Säkerställa compliance mot myndighetskrav och företagets SOPar, vara 
    uppdaterad med gällande regulatoriska krav
•  Effektiv resurshantering och uppföljning
 
 

Din bakgrund
Du behöver ha ledarerfarenhet och utmärkt förmåga att strukturera arbe-
tet samt motivera, coacha och utveckla medarbetare. Gedigen erfarenhet 
från regulatoriskt arbete krävs, gärna även PV-erfarenhet. Vi sätter stor 
vikt vid personliga egenskaper och du bör vara drivande, stresstålig och 
organiserad med en mycket god samarbetsförmåga. Det är viktigt att 
du har förståelse för avdelningens bidrag till marknadstillväxt. Du är resul-
tatorienterad, tar egna initiativ och har en förmåga att hålla flera bollar i 
luften samtidigt.
 
Ytterligare information och ansökan
Vid frågor är Du välkommen att ringa Medical Director Anne Bergman 
(Tel: 08-630 1956, 070-4871106).

Du är välkommen att maila Din ansökan (CV och personligt brev) till  
anne.bergman@meda.se  Alternativt kan Du skicka ansökan till Meda AB, 
Att: Anne Bergman, Box 906, 170 09 Solna.

Meda är ett snabbt växande företag och ett av de ledande speciality pharma-företagen i Europa 
med egna dotterbolag i 50 länder. Meda är ett av de största läkemedelsföretagen i Sverige med 
en bred produktportfölj som innefattar ca 180 produkter, med tyngdpunkt inom infektion,  
smärta och respiratory. Meda är noterat på Stockholmsbörsen. 

Vi söker en driven och kreativ läkemedels-
konsulent och kollega till Team Dermatologi.
Med eget distriktsansvar inom det dermato-
logiska området kommer du att arbeta med 
våra läkemedel för behandling av psoriasis  
- en utmanande och inspirerande uppgift för  
dig som vill vara med och driva utveckling  
och försäljning hos oss på LEO Pharma  
Nordic. 

Vi söker dig som redan idag jobbar som 
läkemedelskonsulent/produktspecialist och  
kan erbjuda omgående anställning. Tidigare 
erfarenhet inom terapiområde dermatologi  
är meriterande. Lämplig bakgrund är natur- 
vetenskaplig, ekonomisk och/eller vårdin-
riktad utbildning på högskolenivå, t ex 
apotekare, biolog, civilekonom och/eller 
sjuksköterska. 

 
research based, people driven

Läs mer om LEO på www.leo-pharma.se

LEO® 900015 PN © LEO OKT 2010 ORG. NR. 556075-4318. ALLA LEO VARUMÄRKEN SOM NÄMNS ÄGS AV LEO GROUP.

Läkemedelskonsulent  
– Stockholm

Du har:
• LIF-examen och/eller apotekarexamen 
•  Dokumenterade försäljningsresultat 
•  Stort engagemang och kreativitet
•  Önskan om kontinuerlig utveckling  
 av dig själv i din roll som säljare
• Goda IT-kunskaper

Du får:
•  Marknadsmässig lön 
•  Attraktiva förmåner 
•  Attraktivt bonusprogram 
•  Kompetenta kollegor i ett fram- 
 gångsrikt team 
•  Anställning i Nordens ledande   
 dermatologiska företag
 

Ytterligare upplysningar om tjänsten 
kan lämnas av: Ulf Toft på telefon  
0703-29 73 65 alt. 040-35 22 13. Du 
kan också kontakta vår konsult Jörgen 
Telg, Personalkontoret, 040-24 05 55. 

Din ansökan med CV önskar vi  
senast den 10 november 2010 ställd  
till Monica Nilsson, LEO Pharma Nordic, 
Citadellsvägen 19, 201 24 Malmö eller 
på mail monica.nilsson@leo-pharma.
com. 

  



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

Har du energi att tillföra?

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

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

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

Passionate about Healthcare  
Proud of our People

Pharmexx Nordic AB  Luntmakargatan 66, 113 51 Stockholm,  tel växel 08-614 34 00 

Du är också välkommen att registrera ditt CV via vår hemsida: www.pharmexx.se

Pharmexx Nordic AB är nordens 
ledande konsultföretag inom  
försäljning och marknadsföring  
i Healthcare sektorn.

Vi söker nu personer som har gedigen säljerfarenhet i läkemedels-
branschen och är intresserade av att ta steget vidare till att arbeta 
och utvecklas som konsult.  Vi söker framför allt dig som är bosatt  
i Stockholmsområdet.

Är du intresserad – Kontakta Inger Larsson på 08-614 34 39 eller 
inger.larsson@pharmexx.se

Vi söker även legitimerade sjuksköterskor, gärna med säljerfarenhet, 
till våra kvalitetssäkringsprojekt framöver.

Vill du veta mer – Kontakta Helena Nyrén på 08-614 34 41 eller 
helena.nyren@pharmexx.se



Assistant Product Manager
Who we are:
At Roche, our success is built on innovation, curiosity,
and diversity – multiplied by 80,000 professionals in
150 countries. As one of the world’s leading research-
focused healthcare groups, we’re constantly learning
and growing – and seeking people who have those same
goals for themselves.

In Oncology Roche is the leading company, with five
innovative medicines on the market, all proven to prolong
the lives of patients.  Roche is no doubt the most exciting
pharmaceutical company in Oncology.

The Position:
The job as assistant Product Manager (aPM) within the
field of Gastro Intestinal Cancer is a great opportunity for
you to work independently with a variety of tasks and to
develop both your scientific side and your business skills.
You will be responsible for the sales in the Stockholm and
Southeast region. You will work closely with a team to
market our innovative medicines Avastin, Xeloda and
Herceptin that have changed the lives for many patients. As
aPM you will plan and perform sales meetings, medical
projects,  educational activities and expert meetings. You
will be responsible to develop and implement a business
plan for your region twice a year.

Who you are:
You’re someone who wants to influence your own develop-
ment. You’re looking for a company where you have the
opportunity to pursue your interests across functions and
geographies, and where a job title is not considered
the final definition of who you are, but the starting point.

You have a strong sales and customer focus and the ability
to build long term trustful relations. You enjoy being able to
discuss complex scientific matters and want to influence
experts and physicians. You have a good analytical
capability and strive to find and exploit business
opportunities. You are motivated by clear and challenging
goals and determined to make a difference. You have a
university degree or equivalent. Previous sales experience
from the pharmaceutical industry and oncology in particular
is an advantage. It is important that you find it easy to
express yourself orally and in writing in both Swedish and
English. You are based in Stockholm or Östergötland.

Job ID No.: 00278018

The next step is yours. To apply online today
or learn about other exciting positions, please visit
http://roche.jobs

“Make your mark. 
Improve lives.”

Roche, Germany

Vilka vi är:
Inom Roche bygger vi framgång på innovation, ny-
fikenhet och mångfald – multiplicerat med 80 000 
anställda i 150 länder. Som ett av världens ledande 
forskningsinriktade företag inom läkemedel och hälsa, 
växer vi genom ständig utveckling och ökad kunskap. 
Vi söker medarbetare som har en liknande personlig 
målsättning. 

Inom onkologi är Roche idag världsledande med fem 
innovativa läkemedel, som alla visat sig förlänga över-
levnaden för patienter. Med hänsyn till alla läkemedel 
som befinner sig i klinisk utveckling, framstår Roche 
som det mest spännande läkemedelsföretaget verk-
samt inom onkologi. 

Tjänsten:
Arbetet som assisterande produktchef (aPM) inom 
gastrointestinal cancer är ett självständigt, utvecklande 
och omväxlande arbete. Din uppgift som aPM blir att 
ansvara för försäljningen i Stockholm och Sydöstra 
regionen. Du blir en del av ett team där alla arbetar 
med att marknadsföra Roches innovativa läkemedel 
Avastin, Xeloda och Herceptin. I rollen som aPM 
kommer du att genomföra säljmöten, driva medicinska 
projekt samt planera och genomföra utbildningar och 
expertmöten. Du får även ansvar för att ta fram en  
affärsplan och genomföra den i ditt distrikt.

Vem du är:
Du är en person som vill påverka din egen utveckling 
och du letar efter ett företag som ger dig möjlighet att 
utvecklas i en varierande arbetsmiljö. Din jobbtitel är 
inte den slutliga definitionen av vem du är utan snarare 
startpunkten. Som person är du kreativ, målinriktad och 
har god förmåga att bygga långsiktiga relationer. Du 
har ett starkt sälj- och kundfokus samt är beslutsam  
att göra ett avtryck. Du uppskattar utmaningen att disk-
utera komplexa frågeställningar och vill påverka 
experter och läkare. Du har en god analysförmåga och 
strävar efter att hitta och ta tillvara på affärsmöjligheter.

Du har examen från högskola eller universitet, är LIF- 
auktoriserad och har dokumenterad säljerfarenhet från 
läkemedelsindustrin. Erfarenhet inom terapiområdet 
onkologi är meriterande. Du har goda språkkunskaper 
i svenska och engelska och är bosatt i Stockholm eller 
Östergötland.

Nästa steg är ditt! Ansök till tjänsten redan idag på  
http://roche.jobs,  Jobb ID No.: 00278018.  
Sista ansökningsdag är 15 november. 

Har du frågor eller vill ha mer information om tjänsten 
är du välkommen att kontakta; Marknadschef Patrick 
Miller tel 070-647 44 49, patrick.miller@roche.com 
eller HR-avdelningen Elin Holmgren tel 08-726 12 17.

Assisterande produktchef, Roche AB



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

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

Varför skjuta brett när du kan skjuta mitt i prick?

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

 

Onkologi i Sverige
Tyra Lundgrens väg 6, 134 44 Gustavsberg

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

Varför skjuta brett? 
När du kan skjuta mitt i prick!
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Quintiles:  A Global Leader Brings Commercial Services to the Nordic Countries

Looking to build a new brand or boost the sales of an existing one in the Nordic region?  In all Nordic countries, 
Commercial Solutions from Quintiles can set your product apart throughout its lifecycle.  For every biopharma  
company, this is the ultimate goal: 
    Differentiated drugs 
     with demonstrable patient benefits
      that physicians recommend and prescribe 
       and a cost/benefit profile payers endorse.

Quintiles’ expertise and agility in developing and delivering Commercial solutions helps clients transform their busi-
ness models by navigating risk and seizing opportunities in an ever-evolving New Health landscape.  The result?  
Increased revenues, a better operating surplus, and an optimum use of resources.

With a major Quintiles presence in Sweden since 2008, our Nordic Commercial Solutions team has the proven local 
experience and expertise to build brands and boost sales.  Commercial services offered in this region include: cont-
ract sales, vacancy management, product and brand solutions and market access implementation, and patient centric 
solutions/health management services (HMS)/nurse advisors – all with direct local support throughout the Nordic 
countries. 

Why Quintiles?
Since it was founded in 1982, the Quintiles mission has remained constant: To be the leading provider of information, 
technology and services that bring new medicines to patients faster and improve healthcare.  As the global pioneer 
in pharmaceutical services, Quintiles has the resources – financial stability, global infrastructure, in-depth therapeutic 
insight and commercial expertise – to help our customers succeed. 

Quintiles is the only fully integrated biopharmaceutical services company. Our Clinical, Commercial, Consulting and 
Capital solutions are now all under the Quintiles name. Through the depth and breadth of our capabilities, we offer 
customers tremendous flexibility, helping to accelerate timelines, increase productivity, overcome complexity and 
demonstrate value.
  
The Global Commercial Solutions business of Quintiles has worked with more than 300 pharma and biotech com-
panies, covering 550 products in 150 therapy indications. Quintiles pioneered the concept of contract sales teams, 
consistently delivering innovative solutions to pharma companies worldwide.  Quintiles has the largest global contract 
Commercial organisation dedicated to the launch and marketing of products, with more than 10,000 field profes-
sionals in more than 30 countries addressing physician and patient needs.  Our geographic reach and consistency in 
quality implementation is unmatched by our competition.

For more information, go to www.quintiles.com
or contact:

Henrik Lüning
Business Development & Operations Director

Commercial Solutions, Nordic Region
Office: + 46 18 431 11 23
Mobile: + 46 733 319 245

Henrik.Luning@quintiles.com
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Benchmarking 
ersätter konkurrensen

Risk Management: 

hur hanterar vi risker 
med våra läkemedel?

VD som varumärke 
kan ge vinster

Biosimilars 
– kopior för framtiden




