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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



Mer insikt.
Mer uttryck.

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

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

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

Hur mycket är ett sådant reklambyråsamarbete värt för er?

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

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

Niclas Ahlberg
chefredaktör Pharma Industry

En riktigt God Jul 

önskar 

Pharma Industry

Ny systertidning och en ny webbplats 
inom PI
Detta nummer avslutar den 13:e årgången av Pharma Industry. Det 
fortsätter dock att hända saker med vårt bolag. Vår tidning Onko-
logi i Sverige som startade 2005 får nu en systertidning som heter 
Neurologi i Sverige. Den kommer att distribueras till alla läkare som 
behandlar patienter med neurologiska sjukdomar. 
     Vi lanserar också webbplatsen Pharmajobb.se. Den är integrerad 
i vår ordinarie webbplats, Pharma-industry.se, men kan också nås 
direkt. Tanken är att vi samlar allt som har med rekrytering och per-
sonal att göra på ett ställe. Där finns bland annat en hel del redak-
tionellt material som tar upp ledarskap, coachning, rekrytering och 
personalproblem. Nu finns allt detta material lätt tillgängligt. Själv-
klart är det också där du hittar de senaste platsannonserna. 
Innehållet i denna utgåva kryllar av paragraftecken. Flera av artik-
larna har nämligen juridiskt innehåll och en hel del politik. Vi tittar 
också in på Allergan för att bland annat lära oss vad Botox fram-
förallt används till – och det är inte till att släta ur bekymmersvecken 
i pannan. 
     Slutligen vill vi, även om det är ett par veckor kvar till jul, tacka 
er för att ni avstod från er julklapp från oss. För dessa pengar har vi 
i stället köpt en stor julkorg från Unicef. Den innehåller: 280 doser 
poliovaccin, 1 school-in-a-box för 40 elever, 1 pedagogisk leklåda, 
2 mamma-baby-paket, 50 myggnät och, 4 000 påsar med vätske-
ersättning. Jag tror att också du tyckte det var en bra idé. 

P.s. Jag (Niclas) sitter just i PI-Village och skriver det sista. Intrycket 
från stämman är att det som väntat är ganska lugnt. En fullständig 
rapport kommer i nr. 1 2011. D.s.
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Neurologi i Sverige är din nya kanal för att nå läkare som behandlar 
neurologiska sjukdomar. Första numret kommer ut i februari.

Neurologi i Sverige är en systertidning till Onkologi i Sverige.
Samma upplägg, men en annan målgrupp. Vår ambition är att 
ta ett större grepp kring neurologiska sjukdomar och täcka in 
det mesta från preklinik till palliativ vård. Tidningen kommer 
att distribueras till alla läkare och sköterskor som på olika sätt 
medverkar i vården av patienter med neurologiska sjukdomar. 
T ex Neurologer, geriatriker, rehabläkare, etc. Ambitionen är 
som sagt att den skall gå ut till alla som kommer i kontakt med 
patienter med neurologiska sjukdomar. Vi anstränger oss också 
för att göra tidningen mer tilltalande när det gäller layout och 
redigering än vad man kanske är van att se när det gäller medi-
cinska tidskrifter.

pharma industry publishing ab, tyra lundgrens väg 6, 134 40 gustavsberg, telefon +46 8 570 10 520, 
e-mail redaktionen@pharma-industry.se, hemsida www.pharma-industry.se

Ny tidning!

För utgivningsplan och prislista kontakta oss!
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Petter Bäckgren ny vd på Kibion 
Orexo AB har tillsatt Petter Bäckgren som ny 
verkställande direktör för diagnostikdotter-
bolaget Kibion. Petter har en gedigen erfa-
renhet från försäljning, marknadsföring och 
företagsledning inom läkemedels- och diag-
nostikbranschen, både i Norden och inter-
nationellt. 

Petter Bäckgren kommer närmast från 
DiaSorin, där han sedan 2009 var chef för 
den kliniska diagnostikverksamheten i den 
brittiska, irländska och nordiska regionen. 
Dessförinnan arbetade han på Novartis, 
bland annat som regional verksamhetschef 
och försäljningschef inom området allmän-
medicin. 

Erik Bergman, som det senaste året fung-
erat som tillförordnad verkställande direktör 
för Kibion, lämnar bolaget för andra uppdrag. 
Petter Bäckgren tillträdde sin nya tjänst den 
15 november.                           Källa:Orexo.

Första kvinnliga vd:n för GSK Sverige
Marine Queniart Stojanovic tillträdde som verkstäl-
lande direktör för GSK Sverige den 1 december. 
Företaget har varit etablerat i Sverige sedan 1940-
talet och detta är första gången som en kvinna får 
denna ledande position. Marine Queniart Stojano-
vic har arbetat inom koncernen i 17 år och kommer 
närmast från en tjänst som vice vd på avdelningen 
för specialistläkemedel i Frankrike.
– Det känns mycket spännande att tillträda tjänsten 

som verkställande direktör för GSK Sverige, säger Marine Queniart Stoja-
novic. Den svenska sjukvården genomgår stora förändringar i och med den 
nya apoteksmarknaden, vårdvalsreformen inom primärvården och aviserade 
förändringar inom slutenvården. Min förhoppning är att GSK kommer fort-
sätta att vara ett av de viktiga forskande läkemedelsbolagen i Sverige och att 
företaget stärker sin position under de kommande åren.         Källa:GSK.                                 

Patrik Elfwing lämnar hockeyrinken 
och blir vd för IRW Consulting
Patrik Elwing tillträder som verkställande 
direktör för IRW Consulting, ett CRO, den 
1 januari 2011. Han kommer närmast från 
Frölunda Hockey där han arbetat som mark-
nadsdirektör. Han har lång erfarenhet från 
läkemedelsindustrin, bland annat som Sve-
rigechef för BMS och marknads- och försälj-
ningsdirektör på AstraZeneca. Sist men inte 
minst är han föreläsare och inspiratör på PI 
academys utbildning i Strategisk marknads-
planering. 

Källa:IRW-Consulting

Martin Nicklasson lämnar Swedish Orphan Biovitrum 
Verkställande direktören för Swedish Orphan Biovitrum, Martin Nicklasson, 
lämnar bolaget. Rekryteringsprocessen för att hitta en efterträdare inleds 
inom kort. Kennet Rooth, nuvarande chef för marknadsföring och försälj-
ning, går under en övergångsperiod in som verkställande direktör. Styrel-
sen har gemensamt med Martin Nicklasson kommit till slutsatsen att det är 
dags för ett nytt ledarskap i bolaget. Martin Nicklasson lämnar SOBI den 1 
januari 2011.                                                                             Källa:SOBI

Ny konsultchef på Medhouse
Åsa Rune har anställts som ny konsultchef på Med-
house. Åsa har lång erfarenhet från läkemedels-
branschen och kommer att ansvara för Medhouse 
konsultverksamhet i Norden. Åsa ska arbeta med 
coaching och kompetensutveckling av konsulterna 
på Medhouse samt med affärsutveckling. 

Källa:Medhouse.

Magnus Ljungkvist ny konsult på Mix PR
Magnus Ljungkvist tar klivet från politiken i Stock-
holms läns landsting till Mix Public Relations vid 
årsskiftet. Magnus har ett brett nätverk inom poli-
tik och medier och är en av grundarna till den fram-
gångsrika nättidningen Makthavare.se. För tre år 
sedan fick han pris i Almedalen för sin medborgar-
journalistik och 2009 gick Tidskriftspriset för årets 
digitala media till Makthavare.se.     

Källa:Mix PR.

   



www.pharmexx.se

När våra kunder beskriver våra konsulter återkommer 
ofta två egenskaper som de är speciellt förtjusta i: 

deras kunnande och engagemang.

Kunskapen kan vi ta åt oss en del av äran för – vi utbildar kontinuerligt alla våra medarbetare om 
det senaste i branschen. Engagemanget står våra konsulter själva för – de har både genuint intresse 
och stor erfarenhet av läkemedelsbranschen. Det skapar ett driv som kan hjälpa dig och din verksam-
het framåt.

Så prata med oss nästa gång du behöver nya säljare och dra nytta av vår samlade kunskap. Det 
lönar sig.

Du når Helena Nyrén på 08-614 34 41 eller Inger Larsson på 08-614 34 39. 
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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

EU-medborgare har högt förtroen-
de för bioteknologisk forskning – 
och Sverige ligger extra högt
Eurobarometern visar att 53 procent av EU-
medborgarna tror att biomedicinsk forsk-
ning kommer att ha en positiv inverkan på 
deras liv de närmaste decennierna – men 
för Sverige var siffran så hög som 72 pro-
cent. En likalydande fråga om de branscher 
som utvecklar nya produkter med biotekno-
logi, fick positiv bedömning från 58 procent 
(EU) och 71 procent (Sverige). 

– Den nya Eurobarometern om allmän-
hetens ökande förtroende för forskning på 
det biomedicinska området, och speciellt 
de höga siffrorna för Sverige, är en hopp-
full signal för den forskande läkemedelsin-
dustrin, säger Richard Bergström, verkstäl-
lande direktör i Läkemedelsindustriförening-
en, LIF.                                         Källa:LIF.

Fler med ledgångs-       
reumatism bör få             
TNF-hämmare
Personer med ledgångsreuma-
tism bör i större utsträckning 
behandlas med så kallade TNF-
hämmare. Sjukvården borde 
också kunna upptäcka fler perso-
ner som riskerar att drabbas av 
frakturer. Detta framgår av Soci-
alstyrelsens preliminära nationel-
la riktlinjer för vård av rörelseor-
ganens sjukdomar. 

Varje år får cirka 2 000 per-
soner diagnosen reumatoid 
artrit (ledgångsreumatism) och 
behandlas då med läkemedlet 
metotrexat. Samtidigt finns det 
så kallade biologiska läkemedel 
som till exempel TNF-hämmare. 
Dessa är visserligen dyrare men 

har samtidigt visat sig vara väldigt effektiva för att behandla kroniskt inflam-
matoriska sjukdomar. 

– Tio procent av de personer som varje år diagnostiseras för ledgångs-
reumatism borde redan från början få tillägg av TNF-hämmare eftersom 
de inte blir hjälpta av enbart metotrexat. Men i dag kan de i stället få vänta 
upp till tre år på behandlingen, säger Agneta Uddhammar, överläkare vid 
Norrlands universitetssjukhus. Hon har deltagit i arbetet med riktlinjerna 
som nu kommer i en första preliminär version.

Att patienterna får de betydligt dyrare TNF-hämmarna i ett tidigt stadium 
av sjukdomen kommer enligt Socialstyrelsens bedömning att ge en kost-
nadsökning för sjukvården på cirka 84 miljoner kronor per år. Även en stör-
re grupp som haft sjukdomen en längre tid med dålig effekt av metotrexat 
borde få tillägg av TNF-hämmare eller andra biologiska läkemedel. 

Förskrivningen av TNF-hämmare ser mycket olika ut över landet. Därför 
kommer en del landsting att få stora kostnadsökningar och andra mindre. 
Samtidigt innebär behandlingen mindre lidande för många människor och 
en minskning av antalet sjukskrivna. 

Preliminära riktlinjer ska diskuteras i sjukvården. Fram till slutet av febru-
ari kan landsting, intresseorganisationer och andra lämna synpunkter på 
riktlinjerna. Socialstyrelsen medverkar även vid sex regionala seminarier 
och sjukvårdsregionerna har möjlighet analysera konsekvenserna av rikt-
linjerna. 

Den slutliga versionen av riktlinjerna publiceras hösten 2011. Förutom 
ledgångsreumatism, benskörhet, artros och långvarig smärta innehåller 
riktlinjerna också rekommendationer om ankyloserande spondylit (Bech-
terews sjukdom) och psoriasisartrit. 

Källa:Socialstyrelsen.

Nytt vaccin mot fruktad sjukdom i 
Sverige
Nu finns ett nytt vaccin i Sverige mot epide-
misk hjärnhinneinflammation (meningit), en 
fruktad sjukdom med hög dödlighet. Vacci-
net Menveo är det första i sitt slag som skyd-
dar mot fyra grupper av bakterien meningo-
kocker. I Sverige insjuknade 2009 totalt 65 
personer varav fem dog. 

Epidemisk hjärnhinneinflammation orsa-
kas av meningokockbakterien. Symtomen är 
akuta med hög feber, huvudvärk och kräknin-
gar. Ett välkänt symtom är nackstyvhet men i 
de allra svåraste fallen hinner patienten inte 
utveckla detta. Ofta blir personen omtöcknad 
och förvirrad och kan förlora medvetandet. I 
de svåraste fallen tillkommer blodförgiftning. 
Utan behandling leder sjukdomen till döden i 
omkring hälften av fallen. 

Källa: Crucell.



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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Europeisk webbportal ska öka inno-
vationen inom medicinsk teknik
Medtronic lanserade för en tid sedan Med-
tronic Eureka, en europeiskt webbaserad 
portal som ska bidra till att öka innovatio-
nen av medicinsk teknik. Via portalen kan 
läkare och uppfinnare få hjälp med att rea-
lisera sina idéer. 

Med Medtronic Eureka (www.Medtroni-
cEUreka.com) får europeiska uppfinnare till-
gång till en enkel och smidig portal där de 
kan delge sina idéer. Detta skapar förutsätt-
ningar för ett nära partnerskap mellan Med-
tronic och uppfinnarna, som tillsammans kan 
utveckla och marknadsföra nya produktkon-
cept som kan förbättra patienters liv världen 
över. Portalen fyller läkares behov av en tyd-
lig och enkel process genom vilken de kan 
få sina idéer utvärderade av experter.

Genom att skicka in nya idéer via Med-
tronic Eureka-portalen garanteras uppfin-
nare en rättvis bedömning av ett litet team 
utbildade experter. Den effektiva proces-
sen innebär en konsekvent strategi för att 
bedöma idéer från hela Europa så att de kan 
utvärderas mot de behov som finns inom 
Medtronics samtliga terapiområden. 

Medtronic fattar ett första beslut som 
meddelas uppfinnarna inom tre månader 
från det att idén lämnades in. Om utvärde-
ringen visar att idén inte ligger i linje med 
Medtronics verksamhetsområden kan upp-
finnarna samtycka till att låta samma idé 
utvärderas av MD Start, en oberoende inku-
bator för medicinteknik med säte i Schweiz. 
Denna tvåstegsprocess har tagits fram för 
att ge uppfinningen en så bra chans till 
utvärdering som möjligt.   Källa:Medtronic.

Kostnadseffektivt att förebygga 
stroke med Pradaxa 
Det blodförtunnande läkemedlet Pradaxa, 
som nyligen godkänts i Kanada och USA 
för att förebygga stroke vid förmaksflimmer, 
är kostnadseffektivt jämfört med Waran. Det 
visar en ny hälsoekonomisk analys, gjord på 
över 18 000 patienter.

Analysen låg till grund för godkännandet 
av Pradaxa i USA och bygger på RE-LY-stu-
dien med över 18 000 patienter med för-
maksflimmer. En motsvarande ansökan om 
godkännande behandlas nu av den europe-
iska läkemedelsmyndigheten EMA. Resulta-
ten är särskilt tydliga för patienter med för-
maksflimmer som också har andra riskfakto-
rer för stroke, som högt blodtryck, diabetes, 
hjärtsvikt eller en ålder över 75 år. Analysen 
presenterades av Annals of Internal Medicin 
on line.     Källa:Boehringer –Ingelheim.

Toahjälpen för  
iPhone hittar           
närmaste toalett 
Cirka 1,5 miljoner sven-
skar lider av någon form 
av mag- och tarmsjuk-
dom. En stor andel av 
dessa har ständiga be-
hov av att vara i närheten 
av en toalett. Därför har 
Riksförbundet för mag- 
och tarmsjuka (RMT) i 
samarbete med läkeme-
delsföretaget MSD och 

varumärket Tork från SCA tagit fram en applikation för iPhone. Toahjäl-
pen hittar närmaste toalett på ett ögonblick. 

– Undersökningar bland våra medlemmar visar att många besväras av 
magkramper, smärtor och ihållande och återkommande diarréer som inne-
bär att de snabbt måste kunna uppsöka en toalett. Vi har utvecklat Toa-
hjälpen för att genom modern teknik underlätta deras vardagsliv, säger 
RMT:s ordförande Karin Jonsson. 

       Källa:Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka

Medhouse hjälper barn att le mot världen
Konsultföretaget Medhouse har inlett ett samarbete med organisationen 
Operation Smile och bidrar därmed till att barn i utvecklingsländer som 
föds med ansiktsdeformiteter får en ny chans i livet. 

– För oss är det ett engagemang som är viktigt både internt och externt. 
Det handlar om att visa både anställda och kunder att vi är ett företag 
som bryr oss och som tar ansvar, säger Per Öberg som är verkställande 
direktör för Medhouse.

Medhouse har valt att stödja Operation Smile Sverige genom att erbju-
da organisationens medarbetare kontorsplats under etableringsfasen. 
Dessutom sprider Medhouse information om Operation Smile i samband 
med olika marknadsföringsinsatser. 

Sedan Operation Smile grundades i USA 1982 har över 150 000 barn 
med olika ansiktsdeformiteter, främst läpp-, käk- och gomspalt, opere-
rats. Dessa barn, som ofta haft problem med att äta, tala och som kan-
ske gömts undan eller stötts ut av omgivningen, har nu fått en ny chans 
i livet. 

Källa:Medhouse

Erlandsson och Bloom i samarbete med Apoteket Hjärtat
Erlandsson och Bloom har tecknat ett avtal med Apotek Hjärtat om att 
producera deras kundtidning. Tidningen ska utkomma med 5 nummer 
per år och första numret kommer 20 januari 2011. Upplagan blir 100 
000 exemplar. 

Källa:E&B.
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I dagens informationstäta samhälle är det omöjligt att luras med reklam. 
I alla fall om man vill nå varaktig framgång. I stället måste vi bli 

goda människor och bygga ärliga relationer med våra kunder. 
Då kan vi nå längre än att bara sälja, vi kan få kundens hjälp med 

att bli bättre och utveckla våra produkter. 
Det menar Jesper Caron, framgångsrik prestationscoach och föreläsare 

i ämnen som ledarskap, gruppdynamik och marknadsföring.

Aldrig tidigare i historien har vi 
utsatts för ett liknande infor-
mationstryck som vi i dag le-

ver med. Det har gått fort. Faktum är 
att förändringen är så snabb att många 
glömmer att de flesta människor i Sve-
rige inte hade mobiltelefon för femton 
år sedan. Att det för bara ett par år se-
dan var normalt att inte ha e-postadress. 
I dag är det dessutom många som inte 
riktigt kommer ihåg hur livet var utan 
Facebook. 

Jag gjorde ett experiment när vi kol-
lade på Idol för några veckor sedan och 
fann att en timmes sändning resulterade 
i nästan tjugo minuter reklam. 

Överallt i denna teknikens vardag ut-
sätts vi för riktade budskap där någon 
har för avsikt att påverka oss på ett el-
ler annat sätt. Teknikerna blir mer och 
mer förfinade och de ställen där det pop-
par upp reklam på blir allt mer krea-
tiva. Allt från reklam på kundvagnar, 

förpackningar och SMS i telefonen till 
inskriptioner på bryggor, reklam i bas-
tun, i barnprogram, telefonsäljare som 
ringer hem eller står utanför mataffären 
och säljer mobilabonnemang och så vi-
dare. I dag är det tänkbart med försälj-
ning nästan överallt. 

I dag ser vi människor som inte ut-
härdar detta informationstryck utan får 
stressrelaterade sjukdomar eller psykiska 
problem. Samtidigt ser vi företag som 
irriterat konstaterar att samma mängd 
pengar på beprövade annonskampanjer 
inte alls nödvändigtvis ger någon som 
helst utdelning. 

Sociala media gav en ny väg
Här krävdes nya vägar. Som en skänk 
från ovan för marknaden dök ett nytt 
fenomen upp för ett par år sedan: Mark-
nadsföring via sociala media! Vi har sett 
en hel del lyckade kampanjer på både 
Facebook och Youtube. Det är billigt, 

det går snabbt, det är enkelt. Markna-
den älskar det. 

Det gamla kända fenomenet med di-
rektförsäljning där kunder rekommende-
rar blir nu motorn i kampanjen. Det är 
användarna själva som sprider budskapet 
och är man smart som företag har man 
designat kampanjen så att ingen riktigt 
fattar att det är reklam och försäljning 
det handlar om. 

Men vad händer när vi ledsnar på 
rekommendationer från våra nära och 
kära? Tycker mig redan se ett växande 
ogillande kring kampanjer i sociala me-
dia. Numera finns det alltid en viss skep-
sis när en kompis skickar någon typ av 
rekommendation. Vad händer när vi inte 
ens kan lita på de vi har närmast? Hur 
väljer vi då?

Som säljare och som marknadsförare 
är man om möjligt ännu mer förvirrad. 
Det blir en mental härdsmälta att försö-
ka få svar på frågan: Hur når vi fram?

Bli vän 
med 

kunden
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H&M kunde 
genom åren 
påverka folks 
attityd till H&M 
genom att man 
ständigt responde-
rade på den 
kritiska gruppen.”

Som prestationscoach och föreläsare 
följer jag utvecklingen med spänning. 
Hastigheten gör att man kan se beteen-
deförändringen bokstavligt talat månad 
för månad. Det är oerhört fascinerande 
att vara en del av denna enormt snabba 
utveckling. Vi ser en ökande kapprust-
ning mellan säljare och köpare i dag. 
Samtidigt som knepen blir mer sofisti-
kerade och beräknande för att nå igenom 
bruset ökar också människors kunskaps-
nivå radikalt. Det är inte bara så att kon-
sumenterna stänger av systemet av trött-
het på den informationsstorm de utsätts 
för; man är dessutom oerhört medveten 
om försäljningsretoriken.

För några år sedan kunde du fortfa-
rande gå in i en butik och köpa en viss 
produkt exempelvis en kamera. Säljaren 
frågade då mekaniskt: Vill du ha stativ 
till eller nöjer du dig med blixt? På en 
säljutbildning hade säljaren lärt sig att 
genom att ge kunden två val så väljer 
kunden ett av dem och tänker inte på att 
det faktiskt går att avstå från både blixt 
och stativ. I dag fungerar inte det tricket 
i lika stor utsträckning eftersom kun-
den har hunnit ikapp: han kan samma 
trick. All gammal skåpmat och retoriska 
finter blir tillintetgjorda när kunderna 
sitter på samma kunskapsnivå. Visst är 
det skönt!

Lär dig hur människor fungerar
I dag häpnar jag ibland över hur dåligt 
insatta både säljare och marknadsförare 
är i psykologi och beteendefrågor. Jag 
har sett reklamkampanjer som strider 
mot all den kunskap som finns om hur 
vi människor fungerar. Det finns till och 
med ett flertal prisbelönta reklamkam-
panjer där effekten av kampanjen har bli-
vit det motsatta. Företaget har som en 
följd av kampanjen tappat marknadsan-
delar. Som jag ser det ska sådana kam-
panjer inte tilldelas pris. Det krävs att 
branschen hänger med här. 

Så hur gör man då för att nå fram? 
Hur gör man för att synas?

Som jag ser det har det blivit enklare 
än någonsin att lyckas med marknadsfö-
ring och försäljning, samtidigt som det 
även blivit lättare att misslyckas totalt.

Kunden vill må bra
Peugeot hade en gång en reklamsnutt 
som man trummade på intensivt. Den 
gick ut på att en man satt i en tandlä-

karstol. Hela tiden hörde man de typis-
ka och skräckinjagande tandläkarljuden. 
Dessutom talade en tandläkare oavbru-
tet om att det behövdes rotfyllning utan 
bedövning och andra hemskheter. Nå-
gonstans i slutet av detta 30 sekunders 
långa tandläkartrauma säger tandläka-
ren plötsligt att Peugeot nu har extra ra-
batter på sina bilar. 

Trots att det säkert är över fem år se-
dan reklamen kördes och jag då gick i 
köptankar av just en Peugeot får jag fort-
farande rysningar varje gång jag tänker 
på en Peugeot. Inget köpsug här inte. 
Ändå hör man ofta reklammakare vara 
inne på just det här spåret. ”Om vi bara 
irriterar dem tillräckligt mycket så går 
budskapet in.”

Som jag ser det är detta fel väg att 
gå. Du vill i stället få kunden att må 
bra innan du exponerar ditt budskap. I 
ett reklambudskap vill du inducera den 
känslan som kunden mest längtar ef-
ter. När detta är uppnått länkar du den 
känslan till din egen produkt. 

Det finns fyra faktorer som påverkar 
hur man mår vid varje givet tillfälle. De 
fyra faktorerna är fysiologi, fokus, atti-
tyd och språk. Med andra ord kan man 
måla alla känslor med hjälp av dessa fyra 
”färger”. I ett reklambudskap gäller det 
följaktligen att integrera dessa faktorer 
så väl som möjligt. 

Fysiologi. Den enskilt viktigaste fak-
torn som skapar känslor är hur man an-
vänder sin kropp. Ett flertal företag har 
förstått detta i sina PR-kampanjer och 
skördat framgångar därigenom. Ett up-
penbart exempel är lanseringen av WII. 
Man visste att man hade någonting nytt 
genom konsolen och man letade därför 
sig ut i miljöer där det passerar mycket 
människor och sedan lät man helt enkelt 
folk prova. Genom spelets natur integre-
ras kroppen och vips så har man påver-
kat kunden känslomässigt. Över huvud-
taget tester, demonstrationer och event 
där kunden deltar aktivt är ett bra sätt 
att integrera kroppen. 

 Fokus. Genom våra fem sinnen tar vi 
emot mängder av impulser. I ett rekla-
minslag gäller det att styra så många sin-
nen som möjligt i en positiv riktning för 
att skapa önskvärd känsla. Om kunden 
är helt uppslukad av ett reklaminslag 
och känner en stark, positiv och önskad 
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känsla genom förändringen av fokus så 
har reklaminslaget fått en bra effekt. 
Samma möjlighet att påverka en kund 
har en säljare. Ett listigt sätt att på ett 
naturligt sätt flytta en kunds fokus är 
genom att ställa en precis fråga. Exem-
pelvis. Vad gör du när Kelda gör jobbet? 
Antingen du vill eller inte börjar hjärnan 
fundera på vad man kan göra i stället för 
att laga mat. 

Attityd är en förlängning
av fokus. Allt fokus får konsekvenser. 
Det finns ett otal exempel på reklam-
inslag där reklammakarna har bortsett 
från denna faktor. Man trodde att man 
var i hamn när man flyttat fokus men 
räknade inte med att människors atti-
tyd till inslaget skulle ha effekt. För ett 
antal år sedan gjorde H&M en kontro-
versiell underklädeskampanj som bely-
ser det här med attityd på ett bra sätt. 
När man satte upp gigantiska affischer 
med lätt klädda tjejer iförda H&M:s 
underkläder kom kritiken som ett brev 
på posten. En helt annan attityd hade 
dock de många affischtjuvar som härjade 
landet runt. H&M kunde genom åren 
påverka folks attityd till H&M genom 
att man ständigt responderade på den 
kritiska gruppen. I den första kampan-
jen var tjejen för smal. Då valde man en 
kraftigare, men hon var för lättklädd. Då 
valde man en mer påklädd men då var 
det snack om huruvida modellen var en 
lämplig förebild. 

Genom att H&M hela tiden tog till 
sig kritiken visade man hur mycket man 
bryr sig. Det kan mycket väl vara så att 
man redan förstod det här med attityd 
och såg hur man skulle kunna få män-
niskor att älska H&M ännu mer genom 
det här spelet. 

 Språket. Alla ord vi använder skick-
ar signaler. Vissa ord ger oss behagliga 
känslor och andra ord väcker olustkäns-
lor. Den mest utslitna av dessa fyra fak-
torer är just språket. Om man i dag läser 
en tidning så är det en ständig kavalkad 
av superlativ. Katastrof, fiasko eller kris. 
Minsta lilla nyhet måste rubriceras med 
superlativ. Personligen tror jag reklam-
makarna har mycket att vinna på att grä-
va i våra ordböcker. Där finns mängder 
av unika och spännande ord att trolla 
fram någon unikt med.

Det fina med att 
kunderna nu kan 
säga vad de tänker 
och tycker är att vi 
nu har en möjlig-
het att bli ännu 
bättre.”

Konsekvent agerande               
er bra relation
Om kunden får en känsla av att företa-
get eller säljaren är en mycket god vän 
så ökar möjligheten att de lyssnar. En 
relation försämras om man inte vårdar 
den. Därför är det viktigt att fråga sig 
hur man bygger en bra relation. Kärlek, 
ärlighet, engagemang, välvilja, lika vär-
deringar, fylla varandras behov…

En kompis hör inte bara av sig när 
han vill ha något. Det är med andra ord 
smart att som säljare engagera sig i vad 
som är viktigt för kunden. Den dagen du 
på allvar bryr dig om allt som finns runt 
och kring kunden då har du kommit 
långt. Det här engagemanget går inte 
att fejka. Du måste bry dig på riktigt. 

Från ett företagsperspektiv finns det 
massor att göra. Det går inte att verka 
snäll ena sekunden och sedan ha 20 mi-
nuters väntetid på supporten och snorkig 
personal som friskriver sig från ansvar. 
Sån är man inte om man är kompis. Om-
sorgen om kunden måste genomsyra hela 
företaget. Det kostar förmodligen mer 
pengar i början men på sikt blir det en 
vinstmaskin. 

Agera som kundens goda vän
En säljarkår som på allvar har lärt sig 
det här är bilförsäljarna. Uttrycket ”bil-
försäljartypen” kommer på sikt att bli 
helt utraderat. Alla vet att detta uttryck 

innebär en gåpåig person med dollar-
tecken i ögonen som bara ser till sitt eget 
bästa och säger vad som helst för att få 
till en affär. Så här arbetar inte bilförsäl-
jarna i dag. Faktum är att det är svårt att 
hitta mer sympatiska människor. Bilför-
säljarna tar sig tid, lyssnar mycket efter 
behov, ställer uppriktiga frågor och vill 
veta vad kunden är ute efter. 

Jag har till och med hört bilsäljare 
som har rekommenderat andra bilmärk-
en som en följd av ett kundsamtal. Först 
blev jag lite förvånad men sedan insåg 
jag hur brilliant detta faktiskt är. Sälja-
ren har med andra ord insett att kundens 
behov ligger så långt från deras utbud 
och vet vilket bilmärke som skulle passa 
kunden. Är det inte så en god vän age-
rar? Även om det inte blev någon affär 
den här gången så kommer kunden med 
säkerhet att berätta för väldigt många 
hur väl bemött han blev och hur sympa-
tiska de var på just den bilfirman. Sådant 
lönar sig säkert i längden.

I dagens varumärkestradition finns 
det en idé om att låtsas som man är per-
fekt i varje avseende. Om det sedan upp-
dagas att så inte är fallet försöker man 
på alla sätt dölja hela misstaget och på 
alla sätt och vis få folk att glömma det 
hela. Det hela fungerar dåligt i dagens 
samhälle eftersom folk känner sig mani-
pulerade av företagen. Man får en känsla 
av att man blir förd bakom ljuset. (Vil-
ket förstås är sant!) 

Se gärna exemplet med Toyota. Un-
der lång tid har man gjort sken av att 
samtliga anställda har ansvar och rätt att 
stoppa hela produktionen om man ser att 
någonting är fel. I dag vet vi att det inte 
är så. Exakt hur man ska reparera detta 
svek är det nog ingen som vet. Det är 
som att vara otrogen i ett förhållande.
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Kunden förlåter ett ärligt företag
Det fina med att bygga en bra relation 
med kunden är att ingen förväntar sig 
att du som säljare eller företag är perfekt. 
Hade Toyota satsat på en sådan relation 
med kunden hade vi haft ett helt annat 
läge i dag. Så fort du har en situation 
som säljare eller företag där du känner 
att du inte kan säga sanningen till kun-
den är du farligt ute. 

Ibland hör jag säljare som säger att 
det är så svårt att sälja en produkt för att 
konkurrenterna är exakt likadana. Att 
försöka ljuga sig ur en sådan situation 
eller hålla fast vid krystade argument 
skapar knappast bra relationer eller sälj-
resultat på lång sikt. Vid en sådan situa-
tion är ärlighet nyckeln. 

Ryan Air är ett bra exempel. Verkstäl-
lande direktören har i fler än en intervju 
sagt: Skit i kunden, det viktigaste är att 
det blir billigt. Eftersom man är så ärlig 
är det ingen som tar illa upp när man 
blir snorkigt bemött av Ryan Air. Man 
har varit helt ärlig!

Ett annat bra exempel på hur vi upp-
skattar ärlighet är en händelse i Göte-
borg för ett antal år sedan. Idrottsprofi-
lerna Patrik Sjöberg och Sven Nylander 
var i festsvängen vid friidrotts-VM och 
blev påkomna med att använda kokain. 
Sven säger instinktivt till media: Jag vis-
ste inte att det var kokain. Verkar det 
troligt? Någon lägger upp en lina vitt 
pulver och ber dig prova. Om du då inte 
vet att det är kokain, vad tror du då att 
det är och vad tror du att det får för ef-
fekt? En uppenbar lögn som alla genom-
skådade. 

Bara ett par dagar senare går Sven ut 
i media och ångrar det hela men då är 
skadan skedd. Vi har redan tappat för-
troendet för honom och även om han är 
uppriktig så tror vi att han säger det bara 
för att rädda sitt eget skinn. Kort sagt: 
han ljög en gång och nu filtrerar vi allt 
han säger som en lögnares ord. 

Hur gick det då för Patrik? Patrik har 
aldrig någonsin gjort någon hemlighet 

av att han festar. Även som aktiv rökte 
han och det sägs att han ibland kom ba-
kis till tävlingar. Vi kan för all del tycka 
att det är tråkigt men knappast särskilt 
konstigt. Patrik gjorde bara det som han 
brukar göra och därför går han ur den 
här situationen utan något bakslag alls. 
Snarare tvärtom. 

Förstår ni möjligheten för alla företag 
att vara ärliga? Om kunderna vet om att 
du som säljare alltid är ärlig så kan du 
göra bort dig Big Time och ändå bevara 
relationen med kunden. Vi vet nämli-
gen att det är mänskligt att göra fel och 
att vi vanligtvis blir förlåtna om vi bara 
är ärliga. 

Mer än kunden förväntar sig
När en affär är i hamn är det ingen som 
förväntar sig att säljaren ska göra mer. 
Att vid ett sådant tillfälle göra just det-
ta är en osviklig nyckel till framgång. 
Det är egentligen bara fantasin som sät-
ter gränser på vad man skulle kunna ge 
kunden. Är man kreativ så behöver det 
dessutom inte kosta skjortan. Det vikti-
gaste är att man gör det. Det får inte hel-
ler ske för mekaniskt för då går effekten 
förlorad. Min revisionsbyrå skickar varje 
år i början av december en kalender med 
deras logga på. Större slöseri med pengar 
får man leta efter. Jag känner mig knap-
past mer uppskattad av den här kalen-
dern eftersom den kommer varje år och 
utgår till samtliga kunder.  

När jag föreläste på NASA för ett 
par år sedan hade man förberett en tre 
timmar lång VIP-tur till alla hemliga 
ställen på anläggningen. Man visste att 
jag var rymdintresserad och vi var redan 
innan överrens om vad som skulle göras. 
När jag så var färdig med mitt tal kom 
den här turen som en stor överraskning 
för mig. För mig blev det en av de mest 
magiska dagarna i mitt liv. Vi gick in 
i rymdfärjan, vi var ända framme vid 
startplattan, vi såg rymdfärjan landa, vi 
var i monteringshallen, jag fick dessut-
om se ett antal unika moduler till rymd-

I dagens informationstäta samhälle är 
det omöjligt att luras med reklam.”

Jesper Caron
coach och mental tränare

action plant

stationen. Är det någon som tvekar om 
att de har ett bra förhandlingsläge nästa 
gång vi ses?

Som säljare har du alla möjligheter i 
världen att göra de oväntade och extra 
sakerna för kunden. 

Kunden gör ditt företag bättre
Någon sade att internet är brutalt trans-
parent. Kunderna kan säga sin mening 
utan att tystas. En hel del företag läg-
ger nu pengar på att försöka stävja dessa 
kunder vilket förstås är helt fel sätt att 
agera på. Det är dessa kunder man måste 
ta på allvar. Det fina med att kunderna 
nu kan säga vad de tänker och tycker är 
att vi nu har en möjlighet att bli ännu 
bättre. Det här är bra för företagen! Det 
är inget man ska försöka motarbeta utan 
tvärtom lära sig av och använda i sin fö-
retagsutveckling. 

Framtidens säljare har i dag det enk-
lare än någonsin tidigare på grund av att 
många trix och finter inte längre fung-
erar. Utmaningen består i stället i att bli 
en så storsint och godhjärtad människa 
att man förtjänar att få affären. Äntli-
gen har vi kommit fram till den punkt 
i historien då vi på allvar måste bli goda 
människor. 

Allt vad du vill att andra människor 
ska göra för dig ska du också göra för 
dem.
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Många blingar om Market Access* nuförtiden 
Det får dom gärna göra, och när andra säljer

bling erbjuder vi äkta marknadstillträde* 
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Marknadstillträde handlar inte bara om godkännande och subvention. 
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Dessutom; vi vet vilka individer som påverkar vad och vem. Därmed 
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läkemedelsföretaget

Effektivitet som grund

EN LIVFULL 60-ÅRING 
på väg mot nya mål
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Ge aldrig upp, står det längst ner i 
signaturen på Magnus Wasséns mejl, vd 
på Allergan Norden. Fast det står ”never 
surrender” förstås, företaget är ameri-
kanskt och det europeiska huvudkontoret 
finns i London.

KORT OM ALLERGAN 

Allergan startades 1950 i Los Ang-
eles i USA av apotekaren Gavin S 
Herbert Sr. Företagets namn kom-
mer från produktnamnet på en his-
tamindroppe för behandling av 
ögonkatarr. I dag finns företagets 
produkter i mer än 100 länder och 
med över 9 000 anställda.

Allergans produkter har funnits 
på den nordiska marknaden sedan 
i mitten av 1970-talet. Då hand-
lade det om läkemedel mot grön 
starr (glaukom) och marknadsfö-
ringen sköttes av en agent. I början 
av 1980-talet skapade Allergan en 
egen organisation i Norden. Fram till 
i början av 1990-talet inriktade man 
sig huvudsakligen på olika ögonlä-
kemedel- och produkter. 

Rätten att sälja Botox för behand-
ling av muskelspasmer fick Allergan 
för ungefär 20 år sedan.

I dag marknadsför och säljer Al-
lergan Norden produkter inom neu-
rovetenskap (som rör nervsystemets 
byggnad och funktioner), ögonsjuk-
domar (oftalmologi) och medicinsk 
estetik. 

När Pharma Industry träffar 
Magnus Wassén så förstår 
man signaturens formule-

ring. Här finns en person som ser pro-
blem som utmaningar i stället för hin-
der, något som han också förmedlar till 
sina medarbetare. Ge upp? Aldrig!

Det är en strålande och kall höstdag 
i Johanneslunds industriområde i Upp-
lands Väsby norr om Stockholm. Him-
len är hög och gnistrande blå. Precis 
så högt i tak känns det på Allergan 
Nordens kontor, trots att den faktiska 
takhöjden inte är mer än 2,4 meter.

Det stora sammanträdesrummet 
med plats för 10–12 personer vittnar 
om många telefon- och videomöten: i 
mitten av det långa bordet finns en 
nedsänkning för datorsladdar för upp-
koppling. Förmodligen med företagets 
övriga nordiska delar och med det eu-
ropeiska huvudkontoret i London.

Ett år, så länge har Magnus Wassén 
suttit som verkställande direktör för 
Allergan. Förutom att leda företaget 
är han också ansvarig för en av de tre 
divisionerna, neurovetenskap.

– När jag rekryterades fick jag ett 
tydligt uppdrag, att se till att de tre 
divisionerna kom närmare varandra 
samt att höja försäljningen, berättar 
han. Försäljningen hade i stort sett 
stått still i tre år. 

En konsultanalys av företagets verk-
samhet visade att det europeiska bola-
get framför allt hade satsat på de fem 
största marknaderna. Och att det fanns 
utrymme för att växa både inom de 
tre divisionerna och alla fyra mark-
naderna (Sverige, Norge, Finland och 
Danmark).

EN LIVFULL 60-ÅRING 
på väg mot nya mål
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– För att kunna öka försäljningen på 
den nordiska marknaden måste vi bli 
fler. Den nya strategiska plan som jag 
presenterade i London i mars i år innebär 
lansering av fler produkter, en dubble-
ring av försäljningen till 2013 och fler 
anställda. För ett år sedan var vi 32 an-
ställda, i början av 2011 kommer vi att 
vara 43 personer.

Allergan har hittills varit ett mindre 
bolag på den nordiska marknaden och 
ganska anonymt, trots att Botox är en 
av företagets produkter. En produkt som 
för många blivit synonymt med skön-
hetsoperationer. Men det är bara unge-
fär 10 procent av försäljningen som an-
vänds för kosmetisk behandling, resten 
går till att lindra muskelspasmer. (Se se-
parat ruta.)

Högt i tak och korta beslutsvägar
De medarbetare som Pharma Industry 
talar med är eniga: i det här företaget 
är det högt i tak och beslutsvägarna är 
korta. Alla jobbar mycket, intensivt och 
engagerat.

Magnus Wassén intygar:
– Jag vill skapa en företagskultur där 

medarbetarna kan skapa och påverka sitt 
arbete, där de kan ta initiativ till för-
ändringar, säger han. Därför finns här 
många personligheter, alla med energi, 
drivkraft och motivation för arbetet. 

Även för Magnus Wassén själv är be-
slutsvägarna korta. Hans chef sitter på 
det europeiska huvudkontoret i London 
och det räcker med ett telefonsamtal el-
ler ett mejl för att förankra beslut.

– För mig som arbetat på ett stort 
företag som Wyeth som marknads- och 

Magnus Wassén

läkemedelsföretaget

Jag vill skapa 
en företags-
kultur där 
medarbetarna 
kan skapa och 
påverka sitt 
arbete, där de 
kan ta initiativ 
till förändringar.
(Magnus Wassén)
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säljdirektör är det en stor och rolig för-
ändring, säger han. 

Det är knappt tre år sedan som Mag-
nus Wassén och hans familj flyttade till-
baka till Sverige efter 20 år i Kanada. Nu 
går de två tonårssönerna i engelskspråkig 
skola och hans fru är lektor vid univer-
sitetet i Uppsala. 

Gillar skarpt läge
– Jag tycker verkligen att det är roligt att 
jobba här, här kan jag förverkliga mina 
idéer, säger Anders Gikling, ansvarig för 
en av företagets ögonprodukter. Och det 
räcker med att jag förankrar mina idéer 
hos Magnus Wassén, sen är det oftast 
bara att köra.

Anders Gikling anställdes för några 
månader sedan för att lansera Ozurdex, 
en ny medicin för att behandla, blod-
proppar i näthinnans blodkärl (ventrom-
boser). Läkemedlet godkändes av den eu-
ropeiska läkemedelsmyndigheten EMEA 
i juli i år och för användning i Sverige i 
slutet av oktober. 

– Ozurdex fungerar annorlunda än ti-
digare läkemedel, berättar Anders Gik-
ling. Här sprutar man in ett biologiskt 
nedbrytbart implantat i ögats glaskropp 
som långsamt släpper ifrån sig den verk-
samma substansen dexametason. Efter 
ungefär sex månader har implantatet 
löst upp sig och man kan upprepa be-
handlingen.

Småbarnspappan Anders Gikling job-
bar minst 50 timmar i veckan. 

– Jag gör det för att jag vill åstad-
komma en förändring och se resultat, 
säger han. Så just nu har vi en överens-
kommelse hemma om att min fru tar ett 
större ansvar för barnen än vad jag gör.

Anders Gikling är norrman och har 
bott i Sverige i 15 år. (Hans efternamn 
Gikling kommer från en gård i Sunnda-
len på Nordmøre i Norge.) 

Tidigare har han arbetat på MSD som 
säljare och som sälj- och produktchef på 
Novartis. Sin utbildning har han på 
apotekarprogrammet i Uppsala med en 
mastersexamen i farmakologi, men apo-
tekare har han aldrig velat bli.

– Jag är en tävlingsmänniska och gil-
lar när det är skarpt läge, säger han. Nyss 
fyllda 40 år tyckte jag att det var läge 
att gå till något som är både utvecklande 
och utmanande. Och det tycker jag att 
arbetet på Allergan är. Här sätts man på 
prov hela tiden.

Allergan har 
hittills varit ett 
mindre bolag 
på den nordiska 
marknaden och 
ganska anonymt, 
trots att Botox 
är en av företagets 
produkter.”

Anders Gikling 

Till sin hjälp har han tre säljare och 
ska anställa ytterligare två.

– Mitt mål är att bygga upp en stark 
grupp av medarbetare med motivation 
och personlighet. Jag vill att vi ska ha 
roligt på jobbet men också ge gruppen 
en stor frihet, frihet under ansvar.

Den främsta målgruppen för att sälja 
Ozurdex är ögonklinikerna och målet är 
att läkemedlet ska kunna hjälpa patient-
grupper som i dag har få eller inga be-
handlingsalternativ. 

Det ska se naturligt ut
Allergans division för medicinsk estetik 
är ganska liten, men Ann-Charlotte Ny-
lander, chef för divisionen, vet att det här 
området kommer att växa.

– I dag har vi tre säljare i Sverige, en 
i Danmark och en i Norge samt distri-
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butörer i Norge och Finland, säger hon. 
Men det kommer inte att räcka. Just nu 
används Botox bara till cirka 10 procent 
till medicinsk estetik, resten används 
till andra behandlingar. Men markna-
den växer hela tiden. USA ligger som 
vanligt ett steg före oss och vi kommer 
efter. 

– Många plastikkirurgiska kliniker 
öppnar nya filialer, ofta utanför Stock-
holmsområdet. Dessutom finns det ock-
så många små skönhetssalonger, spridda 
över hela landet, berättar Ann-Charlotte 
Nylander. Så vi har många aktörer att 
jobba mot. På implantatsidan har vi både 
landstingen, vars kliniker arbetar med 
rekonstruktion av bröst efter cancerope-

rationer, och de privata klinikerna som 
mestadels arbetar med bröstförstoring. 
Ofta får våra säljare arbeta på kvällar och 
helger för att kunna träffa kunderna när 
de inte har patienter.

Produkterna inriktar sig dels på att 
minska rynkor i ansiktet, dels på im-
plantat för förändring av brösten. Målet 
är att förändringarna ska återskapa en 
tidigare form. För att tillfälligt ta bort 
den så kallade bekymmersrynkan mel-
lan ögonbrynen används Vistabel (med 
samma verksamma substans, neurotox-
in, som finns i Botox). För att fylla ut 
rynkor i andra delar av ansiktet används 
Juvéderm Ultra, en hyaluronsyra som na-
turligt finns i tuppkammar men som nu 

tas fram på kemisk väg. För förändring 
av brösten finns Natrelle, ett bröstim-
plantat.

– Den absolut vanligaste kunden som 
vill förändra sina bröst är en 35-årig två-
barnsmamma. Hon vill inte se ut som 
någon Hollywoodfru, bara som hon såg 
ut innan hon fick barn. Förändringarna 
ska helt enkelt se naturliga ut. De kvin-
nor vi ser på tv är ytterligheterna, inte 
de vanligaste användarna av våra pro-
dukter.

Ann-Charlotte Nylander är också ny 
på Allergan, hon började på företaget 
i augusti efter att ha arbetat med för-
säljning och marknadsföring av livmo-
dersvaccinet Gardasil på Sanofi Pasteur 

Ann-Charlotte Nylander

läkemedelsföretaget
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Den absolut vanligaste kunden som 
vill förändra sina bröst är en 35-årig 
tvåbarnsmamma. Hon vill inte se 
ut som någon Hollywoodfru, bara 
som hon såg ut innan hon fick barn. 
Förändringarna ska helt enkelt se 
naturliga ut.” 
(Ann-Charlotte Nylander)

MSD. Hon är utbildad biokemist. Precis 
som för de övriga är det full fart framåt 
som gäller.

– Jag tycker att det är roligt och spän-
nande att leda människor, att få folk att 
göra något som de inte prövat tidigare, 
säger hon. Och så gillar jag både att sälja 
och att tävla. 

Jobba med attityderna
Att sälja till kundgruppen läkare passar 
Ann-Charlotte Nylander. 

– Det är kombinationen av försäljning 
och vetenskap jag gillar. Jag skulle nog 
aldrig kunna sälja cornflakes till exem-
pel.

Men det är också spännande att kun-
na vända sig direkt till slutkunden, vil-
ket man kan göra med produkter som 
inte är receptbelagda, till exempel Juvé-
derm Ultra och Natrelle som är klassade 
som medicinsktekniska produkter. 

– Jag vill jobba med kundernas at-
tityder och visa att det är skillnad på 
implantat och implantat, säger Ann-
Charlotte Nylander. Våra produkter är 
av god standard, vare sig det klassas som 
läkemedel eller medicinsktekniska pro-
dukter.

Nästa produkt på väg in i Allergans 
division för medicinsk estetik är Latisse, 
en vätska som penslas på ögonfransarna 
och får dom att bli längre, mörkare och 
fylligare. Medlet är godkänt i USA men 
ännu inte i Sverige.

Och frågan är vad som egentligen är 
tabu när det gäller förändringar av krop-
pen. Gränserna förändras hela tiden. Att 
smycka sin kropp med smink av olika 
slag är en flera tusen år gammal tradi-
tion. Att färga håret och ta bort generan-
de hårväxt ifrågasätts i regel inte, men 
för bara tio år sedan var det ovanligt med 
tandblekning i Sverige. Ann-Charlotte 
Nylander vet var gränsen ska dras:

– Jag tycker att beslutet om vad man 
vill göra med sin kropp ska ligga hos 
den enskilda individen. Och att tona ner 
ytterligheterna, för där finns inte verk-
lighetens folk.

Kräver avancerad injektionsteknik
Carina Wilhelmsson är sälj- och mark-
nadsprogramchef på Allergan med an-
svar för att anpassa företagets kam-
panjmaterial till de nordiska ländernas 
marknader, regler och bestämmelser. I 
sitt arbetslag har hon fem personer som 

PRODUKTER

• Inom neurologi är Botox är den ledande produkten och används fram-
för allt (90 procent) för att hos vuxna behandla ihållande muskelspasmer 
hos dem som haft stroke samt mot kraftig svettning i armhålorna. Barn 
över två år kan behandlas med Botox för felställning av fötterna, så kallad 
spetsfot. 

Botox är ett biologiskt preparat och blockerar tillfälligt de signaler som 
hjärnan skickar till musklerna via nerverna för att få dessa att dra ihop sig 
eller slappna av. Det gör att spasmen upphör eller blir avsevärt mindre och 
därmed lindras symtomen. Behandlingen behöver upprepas efter ungefär 
tre–sex månader.

• Inom området ögonsjukdomar finns produkterna Lumigan, Ganfort och 
Combigan för att behandla grön starr. Ozurdex, som är en ny medicin mot 
blodpropp i näthinnan lanseras inom kort. 

• Produkter som rör medicinsk estetik är framför allt muskelavslappnande 
preparat (Vistabel) och preparat som fyller ut (Juvéderm Ultra) för kosme-
tisk behandling av rynkor i ansiktet. Botox och Vistabel innehåller samma 
verksamma substans. Till området medicinsk estetik finns också bröstim-
plantat (Natrelle), både för rekonstruktion och förändring av brösten. 
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Eftersom nästan 
alla våra produk-
ter ska injiceras 
så behöver vi 
utbilda läkare och 
sjukvårdsperso-
nal på hur man 
injicerar för att få 
rätt resultat. Det 
är inte bara att 
stoppa in nålen 
och injicera, olika 
muskler kräver 
olika och avance-
rade tekniker.”
(Carina Wilhelmsson)

ska möta de olika behoven inom de tre 
divisionerna. Det kan vara allt från att 
vara synlig på vetenskapliga kongresser 
till att ordna utbildningar på Allergans 
produkter.  

– Vårt utbildningsprogram är nog 
vår absoluta styrka, berättar Carina 
Wilhelmsson. Eftersom nästan alla våra 
produkter ska injiceras så behöver vi ut-
bilda läkare och sjukvårdspersonal på 
hur man injicerar för att få rätt resul-
tat. Det är inte bara att stoppa in nålen 
och injicera, olika muskler kräver olika 
och avancerade tekniker. Vi vill hjälpa 
läkarna att känna sig trygga så att de 
kan ge den bästa möjliga behandlingen 
till sina patienter.

Varje år genomför Allergan mellan 50 
och 100 utbildningar i Norden. I regel 
ges utbildningarna på respektive arbets-
plats och man erbjuder både en teoretisk 
och en praktisk del där klinikens patien-
ter får behandling under överinseende av 
den läkare som håller i utbildningen. På 
så sätt får patienterna tillfälle att träffa 
ytterligare en – och i regel mycket erfa-
ren – läkare. TEXT: JUDIT LUKÁCS

FOTO: JEANETTE HÄGGLUND

Carina Wilhelmsson 

Carina Wilhelmsson är en av dem 
som arbetat längst på Allergan, hon bör-
jade för tre år sedan på företaget. Hon 
är utbildad sjuksköterska men tyckte att 
utvecklingsmöjligheterna inom det yrket 
var begränsade. Närmast kom hon från 
Novo Nordisk, där hon arbetade med 
diabetesprodukter.

– Jag har en stark inre motor som gör 
att jag hela tiden vill utvecklas, säger 
hon. Därför passar det mig att jobba på 
Allergan. Här är inte den ena dagen den 
andra lik, jag får vara delaktig i beslu-
ten och snabbt se resultat av det jag gör. 
Och här tas alla förslag till förändringar 
emot positivt.

– Marknadsföring är spännande, jag 
får vara delaktig i både kommunikation 
och strategier. Samtidigt har jag en stor 
del av mitt hjärta kvar inom försäljning, 

så jag jobbar väldigt nära företagets säl-
jare.

Även Carina Wilhelmsson jobbar 
mycket mer än heltid.

– Här är så kul och så mycket att göra, 
säger hon. Vi växer snabbt och vår värld 
förändras ofta och det ställer krav på att 
vi anpassar oss efter det och hjälps åt. 
Det är som i ett fotbollslag där samspe-
let är nödvändigt. Men hos oss förändras 
våra roller, ibland spelar vi i försvaret, 
ibland på mittfältet. Det utvecklar oss 
naturligtvis som personer.

läkemedelsföretaget
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Företag som vill delta i en offentlig upphandling måste vara medvetna om 
att anbudet är att betrakta som marknadsföring. Därmed måste man följa 
de lagar och regler som gäller för läkemedelsreklam. Den som har brutit 
mot reglerna om marknadsföring av läkemedel eller mot branschens etik-
avtal kan uteslutas från att delta i upphandlingar. 

I den här artikeln uppmärksammar advokaterna Henrik Bengtsson, 
Elisabeth Eklund och Anna Ulfsdotter Forssell – alla tre verksamma vid 
advokatfirman Delphi i Stockholm – hur viktigt det är att agera korrekt 
i alla lägen för att inte riskera att bli utesluten från att delta i offentliga 
upphandlingar. 

10 juridik
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Begreppet marknadsföring i 
marknadsföringslagen är ett 
vitt begrepp som avser reklam 

och andra åtgärder i näringsverksam-
het som ska främja avsättningen av och 
tillgången till produkter och tjänster. 
Marknadsdomstolen har vid ett tillfälle 
prövat om ett anbud kan betraktas som 
marknadsföring (MD 1999:23) och kom-
mer att pröva frågan i ytterligare ett mål 
(mål C 39/09). Marknadsdomstolens be-
dömning är att ett anbud är att betrakta 
som marknadsföring eftersom anbudet 
lämnas för att främja avsättningen av 
anbudsgivarens tjänster. Däremot har 
inlagor i ett överprövningsmål som rör 
offentlig upphandling inte ansetts vara 
marknadsföring (MD 2008:17). 

Andra bedömningar om anbud som 
marknadsföring 
Både Kammarrätten och Nämnden för 
bedömning av läkemedelsinformation 
har bedömt att anbud är att anse som 
marknadsföring.

Kammarrätten i Stockholm har i en 
dom den 28 juni 2010 (mål nr 7528-09) 
prövat frågan om företaget Desitin Phar-
ma i ett anbud som de lämnat till Väs-
tra Götalands läns landsting, hade brutit 
mot ett tidigare utfärdat vitesförbud från 
Läkemedelsverket att använda sig av en 
viss dosjämförelse med en konkurreran-
de produkt. I domen fastslog Kammar-
rätten att ett anbud är att betrakta som 
marknadsföring enligt läkemedelslagen. 
Kammarrätten byggde sin tolkning på 
att ett anbud innebar en sådan uppsö-
kande försäljning som avses i humanlä-
kemedelsdirektivet (Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2001/83/EG).

Nämnden för bedömning av läkeme-
delsinformation har sedan länge ansett 
att anbud är att betrakta som marknads-
föring (bland annat ärendena 667/03 och 

862/09) så för många läkemedelsbolag 
borde detta inte vara en nyhet. 

Viktigt att hålla sig till marknads-
föringsreglerna 
Det gäller alltså att se till att den infor-
mation som företaget lämnar i sina egna 
anbud överensstämmer med reglerna för 
marknadsföring av läkemedel. Samtidigt 
är det möjligt att angripa till exempel 
konkurrenters information i ett anbud 
om denna strider mot marknadsförings-
reglerna.

Det är i sammanhanget viktigt att 
beakta att Sverige har en grundlagsskyd-
dad offentlighetsprincip. Denna medför 
som huvudregel att alla uppgifter i an-
bud i offentliga upphandlingar är all-
männa och offentliga så snart en upp-
handlande myndighet har fattat beslut 
om upphandlingen. Denna princip gör 
det möjligt för alla medborgare – således 
även konkurrenter – att ta del av inne-
hållet i lämnade anbud. Det är därför 
viktigt att den information som lämnas 
i anbud är korrekt. Annars kan infor-

Viktigt att följa 
MARKNADSFÖRINGS-
REGLERNA ÄVEN VID 
OFFENTLIGA ANBUD



30   pharma industry nr 6 –10

juridik

mationen ifrågasättas av i första hand 
konkurrenter.

Bara godkända indikationer                         

får marknadsföras 
Marknadsrätten är en skyddslagstift-
ning för både konsumenter och närings-
idkare. De regelverk som styr mark-
nadsföring av läkemedel är bland andra 
marknadsföringslagen, läkemedelsla-
gen, lagen om handel med läkemedel, 
Läkemedelsverkets föreskrifter och 
branschspecifika överenskommelser 
(Läkemedelsindustriföreningens, LIF:s, 
etiska regelverk).

Utgångspunkten är att ett läkemedel 
bara får marknadsföras för indikationer 
som godkänts vid registreringen. Att 
marknadsföra ett läkemedel för närlig-
gande indikationsområden är därmed 
inte tillåtet. Det är detta som kallas för 
indikationsglidning.

I läkemedelslagen finns två special-
regler om marknadsföring av läkemedel. 
Enligt 21 a § läkemedelslagen är det för-
bjudet att marknadsföra läkemedel som 
inte har godkänts, marknadsföra recept-
belagda läkemedel till allmänheten (med 
undantag för vaccinationskampanjer 
för infektionssjukdomar) eller att rikta 
marknadsföringen till barn.

Enligt 21 b § läkemedelslagen ska 
marknadsföring av humanläkemedel 
främja en ändamålsenlig användning av 
produkten genom en presentation som 
är aktuell, saklig och balanserad. Mark-
nadsföringen får inte vara vilseledande 
och ska även i övrigt stå i överensstäm-
melse med god sed för sådan marknads-
föring. 

I Läkemedelsindustriföreningens etis-
ka regelverk finns mycket detaljerade 
regler om marknadsföring av läkeme-
del, både när denna sker till hälso- och 
sjukvårdspersonal och till allmänheten. 
Den grundläggande principen är att lä-

kemedelsinformation ska innehålla rätt-
visande, objektiva, meningsfulla och ba-
lanserade sakuppgifter. 

Utgångspunkterna för information 
om ett läkemedels verkningar är alltid 
den information som finns i produktre-
sumén. Med andra ord är så kallade in-
dikationsglidningar inte tillåtna. 

Uteslutningsbestämmelser i lagen 
om offentlig upphandling 
När det gäller anbud till offentliga 
upphandlingar kan företag, med stöd av 
lagen om offentlig upphandling (LOU), 
uteslutas från att delta i offentliga upp-
handlingar om de brutit mot reglerna 
om marknadsföring av läkemedel 
inklusive brott mot etikavtal i bran-
schen. 

Alla upphandlande myndigheter 
måste tillämpa lagen om offentlig upp-
handling när de upphandlar varor, 
tjänster eller byggentreprenader över 
vissa fastställda värden. Upphandlande 
myndigheter är bland annat alla lands-
ting, regioner och sjukhus – oavsett om 
sjukhuset i fråga är bolagiserat eller 
inte – förutsatt att det är ägt av lands-
tinget eller en annan upphandlande 
myndighet. Läkemedel är en vara. Detta 
betyder att LOU är tillämplig när 
landstingen, sjukhusen och regionerna 
köper läkemedel.

I 10 kapitlet, 1 och 2 §§ i LOU anges 
olika typer av grunder för att utesluta 
att en leverantör deltar i upphandling-
en. Vissa grunder är obligatoriska för de 
upphandlande myndigheterna, andra är 
frivilliga. 

Vid obligatorisk uteslutningsgrund 
är den upphandlande myndigheten 
skyldig att utesluta en anbudsgivare 
från att delta i en upphandling. Vid fri-
villig uteslutningsgrund har myndighe-
ten ingen skyldighet, men en möjlighet, 
att utesluta en anbudsgivare. De obliga-

toriska uteslutningsgrunderna innebär 
att den upphandlande myndigheten ska 
utesluta leverantören från att delta i en 
offentlig upphandling om myndigheten 
får kännedom om att leverantören är 
dömd för vissa brott som vunnit laga 
kraft, till exempel bestickning och 
bedrägeri. 

De frivilliga uteslutningsgrunderna 
innehåller två punkter som är av sär-
skilt intresse i detta sammanhang. Där 
anges att en leverantör får uteslutas från 
att delta i en upphandling om leveran-
tören genom en lagakraftvunnen dom 
är dömd för brott som gäller yrkesutöv-
ningen (punkt 3) eller om leverantören 
har gjort sig skyldig till allvarligt fel i 
yrkesutövningen (punkt 4) och den upp-
handlande myndigheten kan visa detta. 
Vad är då ett brott som gäller yrkesut-
övningen respektive ett allvarligt fel i 
yrkesutövningen? 

Brott mot yrkesetiken kan vara 
grund för uteslutning
Upphandlingsdirektivet (2004/18/EG) 
som ligger till grund för LOU har en 
annorlunda lydelse än LOU i denna del. I 
direktivets artikel 45 står att uteslutning 
får ske om leverantören är dömd för brott 
mot yrkesetiken (inte yrkesutövningen) 
eller om det finns allvarligt fel som rör 
yrkesutövningen. 

Denna skillnad i ord är intressant 
och medför enligt vår bedömning, att 
bestämmelserna i LOU – i vart fall av-
seende punkten 3, men troligen också 
beträffande punkten 4 – måste tolkas så 
att de också anses inrymma brott mot 
etikavtal i branschen. 

I direktivets inledning anges överträ-
delser av miljölagstiftningen eller kon-
kurrenslagstiftningen (otillåten samver-
kan vid offentlig upphandling och lik-
nande) som exempel på brott och allvar-
liga fel i yrkesutövningen. Vi anser att 
överträdelser av marknadsföringslagstift-
ningen, läkemedelslagen och/eller etik-
avtalet avseende marknadsföring skulle 
kunna vara att jämställa med överträ-
delser av miljö- eller konkurrenslagstift-
ningen och att därmed även en överträ-
delse av den lagstiftningen skulle kunna 
leda till en uteslutning från att delta i 
offentlig upphandling. 

I sammanhanget kan också nämnas 
en dom från Kammarrätten i Jönköping 
(mål 4211-09). Domen rör LOU och frå-
gan i målet gäller uteslutning på grund 

Marknadsdomstolens bedömning är 
att ett anbud är att betrakta som 
marknadsföring eftersom anbudet 
lämnas för att främja avsättningen av 
anbudsgivarens produkter.”
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av allvarligt fel i yrkesutövningen. Kam-
marrätten kom i målet fram till att en 
leverantör som bevisligen lagt felaktiga 
uppgifter till grund för fakturering (och 
som medförde en högre debitering) på så 
vis hade gjort sig skyldig till allvarligt 
fel i yrkesutövningen och att den upp-

handlande myndigheten i det fallet hade 
grund att utesluta leverantören från att 
delta i upphandlingen.

Hur länge brott eller allvarliga fel i yr-
kesutövningen ska ligga en leverantör till 
last har domstolarna bara behandlat till 
en mycket begränsad del. Klart är dock 
att felet i fråga inte behöver vara riktat 
mot den upphandlande myndigheten i 
fråga utan att ett fel kan ha begåtts mot 
en annan myndighet men ändå leda till 
uteslutning.

Vi anser att uteslutningsbestäm-
melserna skulle kunna aktualiseras vid 
marknadsföring som står i strid med lag 
eller LIF:s etiska regler. Därför bör alla 
leverantörer se upp och sköta sig så att de 
– utöver de sanktioner som kan drabba 
företaget i form av bland annat straffav-
gifter till branschorganisationer eller vi-
tesförbud från Läkemedelsverket – inte 
blir uteslutna från att delta i upphand-
lingar och därmed riskerar att förlora 
viktiga intäkter för företaget. 

HENRIK BENGTSSON, 
ELISABETH EKLUND 

ANNA ULFSDOTTER FORSSELL,
Advokater vid,

advokatfirman Delphi i Stockholm 

Det gäller alltså 
att se till att den 
information som 
företaget lämnar 
i sina egna anbud 
överensstämmer 
med reglerna för 
marknadsföring av 
läkemedel.”

Vi samlar nu allt som handlar om personal, ledarskap, rekrytering och HR på ett ställe.  
Den ligger fortfarande som en del av pharma-industry.se men går också att komma till direkt via 
pharmajobb.se. 

Vi försöker att vässa oss ytterligare för att stärka vår position som det självklara valet när det gäller 
rekrytering inom läkemedelsindustrin. Vi har ett kraftfullt paket när du snabbt och effektivt vill  
rekrytera erfaren arbetskraft. Tidning, Webb samt inte minst ett nyhetsbrev med 1300  
arbetshungriga prenumeranter. Dessutom ingår en logga med länk till hemsida för våra avtalskunder.

KONTAKTA OSS för att diskutera ett heltäckande avtal för 2011 
redaktionen@pharma-industry.se alternativt 08-57010520
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Samarbete mellan industrin och 
vården respektive intresseorgani-
sationer är ett allt vanligare och 

viktigare inslag i läkemedelsföretagens 
verksamhet. Rätt bedrivet bidrar samar-
betet till en positiv utveckling av vården 
och läkemedelsanvändningen. Men för 
en väl fungerande läkemedelsmarknad är 
det nödvändigt att parterna agerar med 
ömsesidig respekt för varandras obero-
ende ställning. 

Läkemedelsindustriföreningen (LIF) 
har därför träffat överenskommelser med 
andra berörda organisationer om former-
na för samarbetet. I dag återfinns reg-

lerna för samarbetet i Kapitel II (vården) 
och Kapitel III (intresseorganisationer) 
i Läkemedelsbranschens etiska regelverk. Av 
flera olika skäl, inte minst att samarbe-
tet ofta finner nya former och upplägg, 
är reglerna i dessa kapitel inte sällan gan-
ska svåra att tolka och tillämpa. Praxis 
är fortfarande sparsam, särskilt när det 
gäller samarbetet med intresseorganisa-
tioner. 

Nu har dock Informationsgransk-
ningsmannen (IGM) och Nämnden för 
bedömning av läkemedel (NBL) fat-
tat några beslut som ger en del vägled-
ning. 

Denna första artikel tar upp praxis 
som rör samarbetet med intresseorgani-
sationer. En kommande artikel handlar 
om samarbetet med vården.

Öppenhet och avtal
Alla samarbetsprojekt mellan läke-
medelsföretag och intresseorganisatio-
ner ska enligt artikel 41.1 regleras i ett 
skriftligt avtal mellan parterna. I avta-
let ska det finnas en projektbeskrivning, 
uppgift om hur länge samarbete är tänkt 
att löpa samt en tydlig beskrivning av 
respektive parts skyldigeter och rättig-
heter (artikel 41.2).

Praxis underlättar tolkning 
av branschens 
REGLER OM SAMARBETE

Läkemedelsbranschens etiska regler om samarbete med vården respektive intresseorganisa-
tionerna har ofta varit ganska svåra att tolka och tillämpa. Men nu finns det praxis som kan 
ge vägledning. Torsten Brink, jur kand och verkställande direktör för Brilex AB, går i denna 
första artikel av två igenom samarbetet med intresseorganisationerna. I en kommande artikel 
tar han upp samarbetet med vården.
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Öppenhet är ett annat grundläggande 
inslag i regelverket. Efter överenskom-
melse med berörda organisationer har 
LIF därför på sin hemsida inrättat en da-
tabas där företagen är skyldiga att lägga 
ut information om träffade samarbets-
avtal. Databasen har två avdelningar där 
den ena avser samarbetsprojekt med in-
tresseorganisationer och den andra sam-
arbetsprojekt med vårdpersonal. 

Reglerna om samarbetet med intres-
seorganisationer är tydliga (artikel 41.4): 
alla avtal om sådana samarbetsprojekt 
ska läggas in i databasen. I några en-
staka fall har företag trots detta fällts av 
IGM för att man, sannolikt på grund av 
slarv och förbiseende, missat att lägga in 
information i databasen. Senast inträf-
fade detta i ärende W1236/10 där det 
utländska moderbolaget hade stått för 
merparten av kontakterna med Svenska 
Diabetesförbundet. Artikel 41.6 är dock 
mycket klar med att det är det svenska 
dotterbolaget som har ansvaret för att 
avtal träffas och att information läggs 
in i databasen.

I ärende W1061/08 fälldes läkeme-
delsföretaget för att information om ett 
samarbetsavtal med Blodcancerförbun-
det varit alltför kortfattad. Samarbetet 
gällde myelom-möten som skulle äga 

rum i fyra olika städer. Detta framgick 
dock inte av informationen i databasen. 
Denna information var i stället lätt att 
uppfatta som att det handlade om ett all-
mänt, ej projektanknutet stöd, en form 
av stöd som inte är tillåten. 

Stöd till projekt 
– inte till ordinarie verksamhet 
Artikel 42.1 är en huvudregel som anger 
att stöd endast ska ges till specificerade 
samarbetsprojekt eller aktiviteter. Vidare 
sägas att läkemedelsföretag inte får ge 
stöd som:
• är tänkt att finansiera organisationer-
nas ordinarie verksamhet, eller
• medför att en organisations verksam-
het inte kan fortleva då samarbetsavtalet 
upphör, eller
• medför att en beroendeställning upp-
står mellan parterna, eller
• överstiger kostnaderna för aktiviteten/
sammankomsten.

I ärende 874/09 ifrågasattes om fem 
företags stöd till Alzheimerföreningen 
stred mot artikel 42. Företagen gav stöd 
till en rad olika aktiviteter: temakvällar 
med fokus på Alzheimers sjukdom och 
andra demenssjukdomar, temakvällar 
med temat ”Hjärnans sjukdomar”, kun-
skapsspridning om Alzheimers sjukdom 

och demens vid Parkinson, utbildning av 
demenssköterskor samt Internationella 
Alzheimerdagen. Några företag medver-
kade i flera av dessa aktiviteter. 

Med utgångspunkt från Alzheimers-
föreningens verksamhetsbeskrivning an-
såg NBL att alla aktiviteterna ingick i 
föreningens ordinarie verksamhet. Sam-
tidigt sade nämnden att det vore orim-
ligt att tolka förbudet mot stöd till ordi-
narie verksamhet så att allt det anmälda 
stödet skulle vara otillåtet.

Det avgörande är enligt NBL att stö-
det inte skapar ett beroendeförhållande 
mellan parterna. Framför allt får organi-

Alla samarbets-
projekt mellan 
läkemedelsföretag 
och intresseorga-
nisationer ska reg-
leras i ett skriftligt 
avtal mellan par-
terna.”
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sationen inte kunna försättas i en situa-
tion där dess verksamhet inte kan fort-
sätta om stödet upphör. NBL uttalade 
att förbudet mot stöd av ordinarie verk-
samhet i första hand gäller ekonomis-
ka bidrag som är avsedda att finansiera 
organisationens administration och lö-
pande förvaltning. Läkemedelsföretagens 
stöd ska därför avse projekt som är be-
gränsade i tiden och till väl specificerat 
ändamål. Att tidsbegränsade projekt för 
speciella ändamål ibland kan sägas ingå 
i den ordinarie verksamheten är alltså 
inget hinder. NBL tillade dock att det 
inte är godtagbart att ett företag stö-
der projekt hos en organisation i sådan 
omfattning att dess stöd sammantaget 
kommer att omfatta en avsevärd del av 
organisationens verksamhet och därige-
nom gör den beroende av fortsatta bidrag 
från företaget för att kunna bedriva sin 
verksamhet.

Utredningen i ärendet visade enligt 
NBL inte på annat än att samtliga de 
nämnda aktiviteterna i sig varit avgrän-
sade projekt som är tillåtna enligt artikel 
42. Vad gäller den totala omfattningen 
av företagsstöden ansåg NBL att särskilt 
temakvällarna var en viktig del av för-
eningens verksamhet som inte kunnat 
genomföras utan företagens stöd. Sam-
mantaget hade det därför uppstått ett 
beroendeförhållande mellan föreningen 
och företagen, vilket i sig var olämpligt. 
Eftersom utredningen inte tydde på att 
det funnits något samarbete mellan före-
tagen annat än i fråga om Internationella 
Alzheimerdagen kunde dock inte vart 
och ett av företagen hållas ansvarigt för 
mer än det stöd de själva hade lämnat. 
Föreningen kunde därför inte sägas ha 
blivit beroende av något av de enskilda 
företagen. 

Internationella Alzheimerdagen hade 
enligt NBL inte sådan betydelse för för-
eningen, trots att den återkommer varje 
år, att företagens stöd i den delen kunde 
antas ha medfört ett otillbörligt beroen-
deförhållande. Företagen, som visat att 
stödet i de enskilda projekten inte i nå-

got fall översteg kostnaderna för dessa, 
friades i samtliga fall.

Vägledning om avgifter 
och ersättningar
Att visst stöd till ordinarie verksamhet 
i en intresseorganisation är tillåtet följer 
också av att ett företag kan vara betalan-
de medlem i en intresseorganisation (ar-
tikel 42.6). Medlemsavgiften för företag 
får dock inte väsentligen skilja sig från 
vad andra medlemmar får betala. I arti-
keln anges också att motsvarande gäller 
i fråga om andra kostnader/avgifter för 
exempelvis utställningsplatser, annonser 
och arvoden.

Det är inte ovanligt att organisationer 
har olika medlemsavgifter för olika med-
lemmar. Ibland tar man också betalt för 
att på sin hemsida ha en länk till företags 
hemsidor, medan man lägger ut andra 
länkar utan någon ersättning. Därför har 
NBL, på begäran av IGM, lämnat ett 
vägledande uttalande angående innebör-
den av artikel 42.6 (NBL835/08). I det-
ta betonade NBL att bedömningen ska 
utgå från huvudregeln i artikel 42.1 att 
läkemedelsföretagens stöd bara ska ges 
till specificerade projekt. Samtidigt kon-
staterades att företag får vara medlem-
mar och betala medlemsavgift, vilken i 
allmänhet torde användas för att betala 
föreningens ordinarie verksamhet. 

Generellt gäller enligt NBL att av-
gifter som läkemedelsföretag betalar ska 
bestämmas utifrån kommersiella hänsyn 
och ligga på samma nivå som andra får 
betala för samma eller liknande tjänster. 
När det gäller länkar uttalade nämnden 
att kostnaden för att lägga ut en sådan är 
minimal. Därför blir varje ersättning för 
detta ett bidrag till den ordinarie verk-
samheten. 

Nämnden uttalade också att företag 
inte ska betala medlemsavgift i intresse-
organisation som ligger på en annan nivå 
än vad som övriga medlemmar betalar 
samt helt avhålla sig från att betala för 
att organisationen på sin hemsida län-

kar till en webbplats som ägs och drivs 
av företaget.

Tillämpning av reglerna 
förutsätter avtal 
För att tillämpa reglerna i Kapitel III 
förutsätts att det finns ett avtal mellan 
läkemedelsföretaget och en intresseorga-
nisation. Detta påstående kan tyckas vara 
självklart, men så var det inte i ett ärende 
(IGM W954) som rörde en kurs för nya 
MS-patienter. Företaget, som tillhanda-
håller ett läkemedel mot MS, sponsrade 
en kurs som vände sig till patienter som 
fått sjukdomen och påbörjat behandling 
med företagets läkemedel. Kursen hade 
initierats av en läkare och en sköterska 
verksamma inom behandlingsområdet. 
Tillsammans ansvarade dessa två också 
för programmet. Inbjudan till kursen av 
enskilda patienter skedde helt på initia-
tiv av behandlande läkare, utan inbland-
ning av företaget och nämnda program-
ansvariga läkare och sköterska. 

IGM ansåg att även om det inte 
fanns någon intresseorganisation invol-
verad kunde reglerna i kap III tillämpas 
analogivis. Eftersom kursen inte kunde 
genomföras utan stöd från företaget var 
verksamheten helt beroende av detta och 
stred därför enligt IGM mot artikel 42 i 
Läkemedelsbranschens etiska regelverk. 
IGM ansåg också att kravet att endast 
patienter som ordinerats företagets lä-
kemedel fick inbjudas skapade en ef-
terfrågesituation som stred mot artikel 
32 om användning av sjukvårdspersonal 
som konsulter. De bägge programansva-
rige personerna hade ingått sådana avtal 
med företaget. Enligt artikel 32 får inte 
konsultavtal vara ett incitament för att 
ordinera och förskriva visst läkemedel. 

Företaget överklagade beslutet till 
NBL, som (NBL827/08) uttalade att reg-
lerna i Kapitel III inte kunde tillämpas 
eftersom arrangören av kursen inte var 
en intresseorganisation. Arrangemang-
et kunde inte ses som något annat än 
en kurs för patienter som behandlades 
med företagets läkemedel. Kursen ut-
gjorde endast ett sådant mervärde som 
läkemedelsföretag ibland erbjuder till-
sammans med ett läkemedel och hade 
snarast karaktären av patientstödspro-
gram. Enligt NBL var därför frågan om 
det medförde några problem enligt de 
etiska reglerna att bara de patienter som 
ordinerats företagets läkemedel blev in-

Artikel 42.1 i de etiska riktlinjerna 
är en huvudregel som anger att stöd 
endast ska ges till specificerade samar-
betsprojekt eller aktiviteter.”
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bjudna. I den delen konstaterade NBL 
att det inte fanns någon skyldighet för 
företaget att tillhandahålla kursen till 
patienter som behandlades med andra 
företags läkemedel. Med hänsyn till hur 
inbjudan av patienter till kursen i prak-
tiken gick till, var kursen inte ett otill-
börligt incitament att förskriva företa-
gets läkemedel. IGM:s beslut ändrades 
därför och företaget gick helt fritt från 
kritik.

En första slutsats av ärendet är att til-
lämpningen av Kapitel III i Läkemedels-
branschens etiska regelverk förutsätter 
samarbete med en egentlig intresseorga-
nisation. En andra slutsats är att regeln 
om att samarbete mellan företag och 
vården inte får vara ett incitament att 
rekommendera, förskriva, köpa, tillhan-
dahålla, sälja eller administrera specifika 
läkemedel, som finns på flera ställen än 
i artikel 32. Sådant samarbete måste til-
lämpas med viss försiktighet. Men mer 
om detta i den kommande artikeln. 

Checklista för samarbete 
mellan läkemedelsföretag och 
organisationer 
Den hittills ganska sparsamma praxisen 
i fråga om samarbete mellan läkemedels-
företag och intresseorganisationer kan 
sammanfattas i följande checklista:
• Ge stöd endast till aktiviteter med tyd-
lig projektkaraktär.
• Se till att det finns ett skriftligt avtal 
med intresseorganisationen som tydligt 
specificerar samarbetsprojektet i fråga 
om ändamål, tid, rättigheter och skyl-
digheter samt formerna för stödet.
• Lägg ut information om avtalet och 
dess innehåll i LIF:s databas för ända-
målet.
• Ha koll på allt som sker i fråga om kon-
cernens samarbete med intresseorganisa-
tioner i Sverige.
• Ekonomisk ersättning till organisatio-
nen ska alltid grundas på kommersiella 
hänsyn.

- Avgift för ett företags medlemskap i or-
ganisationen ska vara lika stor som för 
alla andra medlemmar.
- Betala inte för länkning till en webbplats 
som ägs och drivs av organisationen.
• Ha kontroll på både företagets totala 
stöd till organisationen och eventuellt 
stöd från andra företag till samma eller 
liknande projekt.

- Det totala stödet från företaget el-
ler ett enskilt projekt får inte skapa ett 
beroendeförhållande som kan äventyra 
organisationen fortsatta verksamhet.

- Det totala stödet till ett enskilt pro-
jekt får inte överskrida kostnaden för 
detta.

TORSTEN BRINK
Jur.kand.
Brilex AB

I artikeln används genomgående termen 
intresseorganisationer för både patientorga-
nisationer och/eller intresseorganisationer.
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Är du trovÄrdig?
Det är med trovärdighet som med skönhet – den sitter i betraktarens öga. Det gäller särskilt 
rollen som talare där vi agerar gentemot andra. Det sägs att det bara är en fråga om sekun-
der innan vi bildat oss en uppfattning om en människa som vi möter första gången. Men vad 
händer sedan? När vi öppnar munnen? När vi börjar tala? Vad är det som gör att trovärdighet 
växer eller raseras?

Här förmedlar Christina Davisson, språkkonsult och röstcoach en del av sina erfarenheter.

Redan innan ett första 
möte ens ägt rum bör-
jar vi skissa på en inre 

bild av den person vi ska träf-
fa. Det känner säkert många 

igen av dem som letar ef-
ter en partner på nätet. 
Men oavsett om mötet 
sker i privatlivet eller 
arbetslivet vill vi först 
och främst veta vilken 

status personen har. Är 
det någon som vi betrak-
tar som jämbördig, över-
ordnad eller underordnad? 

Därefter rangordnar vi den-
ne på vår egen personliga sta-

tusskala. Den yttre fägring som 
vi mest faller för är det vi själva upp-

fattar som statushöjande. Det 
kan vara en vacker 

kropp, ett att-

raktivt ansikte, exklusiva kläder, ett 
välskött hår eller en prestigefylld titel. 
Rent generellt brukar populära kändi-
sar och auktoriteter med eftertraktade 
specialistkunskaper, såsom kirurger och 
forskare, toppa dessa listor. 

Förväntningar och fördomar
Men vi dömer andra efter oss själva. Vår 
första grovskiss speglar egentligen bara 
våra egna värderingar och är därför fär-
gad av de fördomar och förvänt¬ningar 
vi har på personen i fråga, både i positiv 
och negativ bemärkelse. Vi kanske redan 
har hört rykten om den vi ska möta eller 
sett vederbörande i media. Det är därför 
vi är så angelägna om att få denna bild 
att sedan stämma överens med den yttre 
verkligheten – vi vill få bekräftelse på 
att den bild vi har är sann. Vi vill också 
gärna tro att ett snyggt yttre innehål-
ler motsvarande inre kvaliteter. Det är 
således inte så konstigt att det första in-
trycket är ett spännande ögonblick. Ska 
bilden besannas eller inte? Ska våra för-
väntningar uppfyllas eller grusas?

vän eller fiende?
När vi så möts öga mot öga vill vi först 
för säkerhets skull veta om personen, 
oavsett status, kan ses som vän eller 
fiende? Vi gör ett blixtsnabbt svep med 
blicken för att granska mimik, ögon och 

kroppshållning. Är det något som sig-
nalerar hot? Fara? Ett ansträngt le-

ende och flackande blick kan 
verka misstänkt, medan det 

mest förtroendeskapande 
man kan mötas av i det-
ta ögonblick, är ett äkta 
och varmt leende. Passar 
vi dessutom på att ska-
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Men vi dömer andra efter 
oss själva. Vår första grov-
skiss speglar egentligen 
bara våra egna värderingar.”

ka hand som hälsning, med lagom fast 
tryck, har vi snabbt tagit oss förbi detta 
första nålsöga. Då är det dags att mer 
ingående granska personens yttre attri-
but: klädseln. 

Förtroendeskapande stil
I ett arbetsklimat där konkurrensen 
hårdnar allt mer går det inte längre att 
bortse från den inverkan vår klädsel har 
på andras uppfattning om oss och de fö-
retag och institutioner vi representerar. 
Den lite slapphänta svenska modellen 
som många har vant sig vid här hemma 
är inte internationellt gångbar. Men även 
här har mode blivit en del av vår vardag 
och är inte längre enbart ett särintresse 
för snobbar och trendnissar. Det är där-
för viktigt att ta med klädseln redan i 
karriärplaneringen. Ju högre man vill 
klättra, desto viktigare blir det visuella 
intrycket. Klädseln har blivit en del av 
vårt personliga varumärkesbyggande.

Herman Lindqvist berättade i en 
av sina kåseriböcker om när han blev 
skickad på ett utlandsuppdrag som 
ung svensk journalist. Han skulle häm-
tas upp av en taxichaufför på den stora 
flygplatsen i Paris och var en smula be-
kymrad över hur taxichauffören skulle 
hitta honom i folkvimlet. Det var ingen 
större svårighet visade det sig. Herman 
slog sig lättad ner i baksätet på taxin 
och undrade nyfiket hur mannen lyckats 
hitta rätt på just honom bland alla män-
niskor på flygterminalen. Taxichauffören 
skrockade belåtet bakom ratten:

– Hitta en svensk journalist? Inga 
problem! Det var bara att leta efter en 
man med skrynklig överrock, oborsta-
de skor och plastkasse med sprit i han-
den…

Klädkod underlättar
Hur vill din arbetsgivare att du klär dig 
på arbetet? En gemensam klädkod är ett 
bra hjälpmedel. Den gör det också enk-
lare för personalen att veta vad som är 
lämplig klädsel på arbetet. Klädkoder 
varierar naturligtvis från bransch till 
bransch, det är skillnad på att arbeta 
inom akutsjukvård och revision. Kläd-
koder kan därför av hygieniska skäl eller 
personlig hänsyn omfatta även smyck-
en, nagelvård, dofter och hårstil. Andra 
faktorer som spelar in är kontorets geo-
grafiska placering och medarbetarnas 
ålder. 

Men ju mer representation och kund-
kontakter arbetet kräver desto viktiga-
re är det att inge förtroende. Advokater 
och mäklare, exempelvis, måste signalera 
pondus och förtroende för att över huvud 
taget räknas som professionella. 

Vad säger rösten?
När klädseln skärskådats brukar det 
vara dags att inleda någon sorts konver-
sation. Det är då vi börjar lystra till rös-
tens kvaliteter. Som lyssnare reagerar vi 
på känslan och kvaliteten i rösten. Stäm-
mer dessa kvaliteter med de intryck vi 
hittills fått? För hur imponerande man 
än kan te sig rent fysiskt, kan det visuella 
intrycket drastiskt försvagas om rösten 

inte håller måttet. Särskilt för den som 
har rösten som arbetsredskap.

Rösten färgas direkt av det inre till-
stånd vi befinner oss i. För många är rol-
len som talare i alla dess former förknip-
pat med en viss stress och press. Det på-
verkar andningen negativt och gör att 
rösten inte får det djupa stöd den behöver 
för att låta klangfull och stadig. I stället 
blir den spänd och forcerad och trött-
sam att lyssna på. Mest märkbar effekt 
blir det på en röst som är ljus redan från 
början – den blir tunn och pipig. Andra 
har en alltför slapp ansats och får i stället 
knarr på rösten. Det kan sägas motsvara 
effekten av en bilmotor som inte ges till-
räckligt med gas utan börjar hacka. Det 
rimmar illa om ett budskap ska ha tyngd 
och pondus. 

Åter andra har svårt att få luften att 
räcka till och tappar kraft i slutet av 
långa ord och fraser. Det gör att man 
lätt kan uppfattas som trött och svag el-
ler rentav ointresserad. Vill det sig illa 
blir det svårt att ens uppfatta vad perso-
nen i fråga säger. 

Monotont sömnpiller 
eller uppskruvad fart
Monoton rösthantering är ett annat van-
ligt röstfenomen. Det brukar fungera 
som rena sömnpillret. Särskilt om tal-

   pharma industry nr 6 –10   MB

   pharma industry nr 6 –10   37



38   pharma industry nr 6 –10

ledarskap

tempot också går i sakta mak. Är det i 
linje med det budskap man ska förmedla 
är troligen ingen större skada skedd, men 
ska man leverera engagemang och styrka 
är det inte så lyckat för förtroendet. En 
del fyller ut talet med diverse nervösa 
missljud som harklingar, hostanden och 
grymtningar. Har man tänkt sig att för-
medla något av större värde för omgiv-
ningen är det inte att rekommendera.  

Vissa gör tvärtom. De river av allt 
som ska sägas i rekordfart. Ett bra driv 
är förvisso positivt och ger intryck av en 
person som det är fart och fläkt i, men 
blir talhastigheten för uppskruvad signa-

lerar man snarare en öns-
kan att fly fältet så fort 

som möjligt och det 
stärker knappast 
trovärdigheten vid 

en inledande 
kontakt. 

Rösten ska 
också varieras 

rent styrkemäs-
sig i valda ord 
och fraser för att 
betona särskilt 
viktiga partier. 

Det är därför 
viktigt att ta med 
klädseln redan i 
karriärplaneringen. 
Ju högre man 
vill klättra, desto 
viktigare blir det 
visuella intrycket.”

Det hjälper den som lyssnar att lättare 
ta till sig budskapet. Dessvärre brukar 
många få talet att låta mer som en jäm-
tjock verbal massa. Det bidrar också till 
att nagga trovärdigheten i kanten och 
orden mister sin styrka och tyngd. 

En annan tumregel är att rätta röst-
styrkan efter rummets akustik för att få 
en behaglig volym. Ett skräckexempel 
är personer som högljutt pratar i mobiler 
på offentlig plats och ogenerat avslöjar 
både allehanda affärsöverenskommelser 
och intima detaljer ur privatlivet.

Ton och attityd
Rösten förmedlar även talarens attityd. 
Här är det viktigt att de inre och yttre 
signalerna man skickar ut inte är mot-
stridiga. Ett klassiskt exempel är en hur-
tig inledningsfras som inte faller i god 
jord om rösten som förmedlar den inte 
låter lika gladlynt. En leende mun, ett 
öppet kroppsspråk och en välklädd per-
son kan då plötsligt framstå som tve-
tydig eftersom den rösten inte stämmer 
överens med det visuella intrycket. Det 
påverkar omedelbart trovärdigheten ne-
gativt. 

Det förtroendekapital man hittills 
skrapat ihop under de första sekunder 
som det visuella första intrycket tog form 
kan då vara förbrukat på ett ögonblick. 
Men bedömer vi att rösten stämmer över-
ens med det intryck vi hittills fått stärks 
förtroendet ytterligare. Vi övergår då till 
att närmare lyssna på vad personen 
vi möter har att säga.

Kommunikationsförmåga
Nu är vi framme vid ytterli-
gare ett kritiskt ögonblick. 
De flesta tror felaktigt att 
det räcker med en skojig 
inledningsfras och en bra 
slutkläm. I själva verket 
är det här som förmågan 

att kunna kommunicera 
prövas. 

Många tror att lösningen ligger i att 
prata mycket och prata själv. Det är dess-
värre ingen bra strategi om man vill byg-
ga förtroende hos andra, även om det är 
mycket vanligt under muntliga presen-
tationer gentemot kund. 

Ofta använder man ett egofixerat per-
spektiv och talar mest om vad ”jag” och 
”vi” på företaget kan och gör i stället för 
att tala om ämnet utifrån kundens behov 
och nytta. Att till exempel säga något 
i stil med ”vi har kvalitet som en led-
stjärna och arbetar kundfokuserat, väl-
organiserat och kostnadseffektivt för att 
alltid sätta slutanvändaren i centrum” är 
som att vända kunden ryggen och kan 
leda till att förtroendet i betraktarens 
öga börjar rämna.

Brister i kommunikationsförmåga 
kan också yttra sig i att man glömmer 
eller rentav struntar i att målgrupps-
anpassa den språkliga stilen under sitt 
framförande. Det är liktydigt med att 
tala över huvudet på andra. 

Många svänger sig med abstrakta ter-
mer, floskler och vaga begrepp utan att 
närmare precisera vad det i praktiken 
innebär. Ett uttalande som: ”vi strävar 
alltid efter att se helheten och utveck-
lar och förädlar arbetsprocesserna för att 
fokusera på mänsklig interaktion, peda-
gogik och kreativitet” är inget som stär-
ker förtroendet. Tvärtom kan man börja 
undra om det är fråga om att svepa dim-

ridåer kring något som i själva 
verket saknar substans.

Torra fakta och         
siffror

Ett annat välkänt 
problemområde 
är att kunna sät-
ta ord på siffror, 
vare sig de före-

kommer i enstaka 
form eller i dia-
gram och tabeller. 

För även dessa om-
fattas av den retoris-

ka grundregel som säger att 
man i rollen som talare 

ska skapa intres-
se kring äm-
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net man ska prata om. En del urskuldar 
sig med att det inte går att göra siffror 
intressanta och låter dem helt sonika tala 
för sig själva. 

Det är förödande för trovärdigheten. 
Siffror är faktiskt bara ett sätt att ut-
trycka en bestämd åsikt genom att mäta 
och väga valda delar av verkligheten. Ett 
lysande exempel på hur statistik faktiskt 
kan bli rena underhållningen är att lyss-
na till Hans Rosling, professor i interna-
tionell hälsa vid Karolinska institutet. 

Standardstrukturer och datorer
Brist på kunskap i praktisk retorik gör 
att alltför många tror att en och samma 
standardmodell i datorn räcker för att 
göra en förtroendeskapande och begrip-
lig presentation. Speciellt om man an-
vänder avancerad grafik och många bil-
der. Det är som att tro att en film blir 
bra bara den är tillräckligt lång och visar 
specialeffekter med jämna mellanrum. 
Det räcker inte, varken för en kräsen bio-
publik eller för att öka förtroendet under 
en muntlig presentation. 

All modern teknik till trots – det är 
det mänskliga mötet vi vill ha. Vi vill 
bli berörda och känna att den vi möter 
bryr sig om oss och förstår oss.

Följden av att gömma sig bakom tek-
nik under ett mänskligt möte kan bli att 
man riskerar att ses som en person som 
lider brist på social kompetens. Det är 
inte förtroendeskapande. 

Vi vill se och höra människor som 
vågar bjuda på både sig själva och sin 
kunskap. Vi vill inte möta en dammig 
vägg av snustorra fakta. Ändå är det 
många som ofta ställer sig med ryggen 
vänd mot sin publik och läser innantill 
upp den exponerade text de skrivit. Det 
kan måhända vara en räddningsplanka 
för den som lider av rampfeber, men för 
den som ska lyssna är det tråkigt. Publi-
ken är dessutom med största sannolikhet 
redan fullt läskunnig.

Avtändande monolog
Ett muntligt möte av det här slaget blir 
tyvärr en avtändande monolog där pu-
bliken nonchaleras för att på egen hand 

försöka greppa vad talaren vill säga. En 
snäll svensk publik sitter visserligen ar-
tigt kvar för det mesta, men har sanno-
likt förlorat sig i andra tankar och mer 
givande tidsfördriv som att kolla mobi-
len och invänta kaffet i stället. 

För som advokat Leif Silbersky sa i 
sitt sommarprogram härom året: ”Trå-
kiga talare tänder inga eldar – de sprider 
bara aska omkring sig.” 

Summan av kardemumman blir att 
om du vill stärka din trovärdighet måste 
de inre och yttre signaler du sänder ut 
stämma överens. För trovärdighet är bara 
fråga om att få svar på en enda sak: Kan 
jag lita på dig?

Som lyssnare rea-
gerar vi på käns-
lan och kvaliteten 
i rösten. Stämmer 
dessa kvaliteter 
med de intryck vi 
hittills fått?”

CHRISTINA DAVISSON
Examinerad språkkonsult 

och röstcoach Retorikbutiken

www.lakemedelsriksdagen.se
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När man ingår ett affärskon-
trakt, till exempel ett licens-
avtal inom läkemedelsbrans-

chen, är parterna ofta noga med att dis-
kutera och formulera de materiella av-
talsvillkoren. Ofta lägger man en sär-
skild tyngd på prissättning, ansvarsför-
delning, samarbetsformer, äganderätt 
och sekretessfrågor. Men det är viktigt 
att också lägga en viss möda på att fun-
dera på vad som ska ske om parternas 
samarbete mot förmodan havererar. 

En illa skriven tvistlösningsklausul, 
eller avsaknaden av en sådan klausul, 
kan få svåra konsekvenser. Medan en än-
damålsenlig bestämmelse om hur fram-
tida tvister ska lösas kan spara mycket 
tid, energi och pengar för de inblandade 
parterna.

Avtal inom läkemedelsbranschen 
är ofta komplicerade
Inom läkemedelsbranschen är förstås 
samarbetet kring know-how och olika 

immateriella rättigheter som till exem-
pel patent av största betydelse. Sådana 
samarbeten regleras ofta av komplicerade 
avtalskonstruktioner, i regel i form av ett 
licensavtal. Licensgivaren har ofta behov 
av både utvecklings- och marknadsfö-
ringsresurser som man behöver avtala 
om. Ett licensavtal som innehåller ut-
vecklingssamarbeten behöver reglera sär-
skilt komplicerade frågor för att kunna 
hantera utvecklad och ny immaterialrätt 

SKILJEKLAUSUL 
I LICENSAVTAL 
– så funkar det

En ändamålsenlig skiljeklausul i ett licensavtal kan spara mycket tid, energi 
och pengar för de inblandade parterna. 
  I den här artikeln beskriver Odd Swarting och Marie Öhrström vid 
Setterwalls advokatbyrå vad man ska tänka på när man skriver in en skilje-
klausul i ett avtal.

juridik
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SkiljeklauSul 
i licenSavtal 
– så funkar det

I många fall föredrar 
parterna i licensavtal att 
skriva in att eventuella 
tvister ska lösas genom 
ett skiljeförfarande. Det 
är en snabb, flexibel 
och privat hantering av 
affärstvister.”

under samarbetet, något som annars kan 
leda till gränsdragningsproblem. 

Även om det naturliga är att rätten 
till vidareutvecklad och ny kunskap 
samt annan immaterialrätt hör till li-
censgivaren så har licenstagaren också 
ofta ett behov av att även i framtiden 
kunna självständigt använda utvecklad 
och ny kunskap. Komplexiteten och par-
ternas olika intressen kan förstås, som i 
alla avtalssammanhang, leda till fram-
tida tvister hur osannolikt detta än kan 
te sig när man ingår avtalet.

val av tvistlösningsmetod 
Först måste parterna ta ställning till vil-
ken form av tvistlösning man föredrar: 
rättegång i allmän domstol eller skilje-
förfarande. Men riktigt så enkelt är det 
inte. För när det gäller licensavtal och 
immaterialrättsliga tvister får renodlade 
intrångsfrågor enbart prövas av domstol, 
medan frågor av avtalskraktär (till exem-
pel royaltyersättning) kan prövas av an-
tingen allmän domstol eller inom ramen 
för ett skiljeförfarande. 

Det är viktigt att analysera vad som 
passar bäst i det enskilda fallet. Det som 
avgör valet beror på parternas nationa-
litet, finansiella resurser, licensavtalets 
karaktär och behovet av skyndsamhet, 
sekretess och sakkunskap. 

I många fall föredrar parterna i licens-
avtal att skriva in att eventuella tvister 
ska lösas genom ett skiljeförfarande. Det 
är en snabb, flexibel och privat hantering 
av affärstvister. Mot detta ska vägas att 

parterna, utöver kostnader för sin advo-
kat också måste betala en ersättning till 
skiljemännen, vilket man inte behöver 
göra vid en rättegång vid allmän dom-
stol. Rättegång i domstol har också den 
fördelen att domen kan överklagas till 
en högre instans. Detta gäller inte all-
tid men om domen är materiellt felak-
tig finns en möjlighet att korrigera det-
ta. Denna möjlighet finns inte med en 
skiljedom.

Om en tvist ska kunna hanteras i 
ett skiljeförfarande måste parterna vara 
överens om detta och den gemensamma 
viljan manifesteras ofta in i en skilje-
klausul i licensavtalet. 

två typer av skiljeförfarande 
Om parterna bestämmer sig för att an-
vända skiljeförfarande är nästa steg att 
bestämma vilken form man önskar – ad 
hoc eller institutionellt. Ad hoc-tvister 
hanteras av parterna och skiljemännen 
själva enligt lagen om skiljeförfarande. 
I ett institutionellt förfarande bistår ett 
skiljedomsinstitut, till exempel Stock-
holms Handelskammares Skiljedomsin-
stitut (SCC). Av skiljeklausulen i avtalet 
måste det alltså framgå om parterna av-
sett ett ad hoc-förfarande eller ett insti-
tutionellt skiljeförfarande. Om parterna 
vill att SCC:s skiljedomsregler ska til-
lämpas på framtida tvister bör man i li-
censavtalet använda någon av SCC:s mo-
dellklausuler (finns på SCC:s hemsida, 
www.sccinstitute.se). 

två sorters skiljedomsregler
Om parterna har beslutat sig för att an-
vända SCC måste man också fundera på 
enligt vilket regelverk som tvisten ska 
prövas. SCC har nämligen flera olika sor-
ters regler – både vanliga och förenklade 
regler. 

De förenklade reglerna erbjuder en 
mycket snabb och kostnadseffektiv tvis-
telösning för mindre tvister men bör 
undvikas om man misstänker att fram-
tida tvister kan bli komplicerade och röra 
stora belopp. I så fall är SCC:s vanliga 
regler mer ändamålsenliga. 

var ska skiljeförfarandet 
ha sitt säte?
Om licensavtalet är av internationell ka-
raktär med parter från olika länder är det 
viktigt att ange det så kallade sätet för 
skiljeförfarandet (en stad eller ett land). 
Sätet för skiljeförfarandet har stor juri-
disk betydelse eftersom det avgör vilken 
skiljemannalag som blir tillämplig un-
der förfarandet och vilket lands domsto-
lar som kan upphäva en skiljedom om 
det har förekommit allvarliga processu-
ella fel under skiljeförfarandet. 

Man bör välja ett säte som är känt 
för att ha en skiljedomsvänlig lagstift-
ning och domstolspraxis. Sverige står 
sig starkt vid en internationell jämförel-
se. Andra skiljedomsvänliga länder är 
Schweiz, Frankrike och England. 



42   pharma industry nr 6 –10

juridik

Språk

Är parterna i licensavtalet från olika län-
der bör man också ange språk och til-
lämplig rätt i skiljeklausulen. Att pro-
cessa på eget språk och med tillämpning 
av hemlandets lagstiftning är naturligt-
vis att föredra men det är inte alltid en 
framkomlig väg. Om det inte är möjligt 
att processa på det egna språket bör man 
se till att processpråket blir engelska, det 
är ofta ett neutralt språk parterna emel-
lan. Dessutom är det lätt att hitta skilje-
män som behärskar engelska så pass att 
de kan hålla förhandling och skriva en 
dom på engelska. 

Tillämplig rätt
Om man inte lyckas med att ange hem-
landets lag såsom tillämplig på licensav-
talet kan man försöka hitta en lagstift-
ning som ligger så pass nära hemmana-
tionens lag att man slipper få obehagliga 
överraskningar. Amerikansk lag bör som 
regel undvikas eftersom de har mycket 
höga skadestånd och ger parterna en nära 

nog obegränsad rätt att begära ut hand-
lingar som finns hos motparten (så kal-
lade fishing expeditions).  

Sekretess
Enlig svensk lag är skiljemännen och 
SCC bundna av sekretess. Men om även 
parterna ska vara bundna av sekretess 
kan det finnas skäl att avtala också det-
ta i skiljeklausulen. I sådana fall bör 
man också ta ställning till om sekretes-
sen bara ska gälla under förfarandet el-
ler även efter det att skiljedomen med-
delats. Alltför långtgående sekretess är 
sällan att föredra eftersom det ibland kan 
vara en fördel att kunna använda infor-
mation från skiljeförfarandet i PR-utspel 
och dylikt. 

Antalet skiljemän
Det kan vara klokt att ange antalet skil-
jemän. Huvudregeln enligt SCC:s Skil-
jedomsregler är att det ska vara tre per-
soner i en skiljenämnd. Om parterna i 
stället önskar en ensam skiljeman bör 

detta framgå i avtalet. En ensam skilje-
man innebär lägre kostnader och leder 
ofta till ett smidigare och snabbare för-
farande. Samtidigt ökar eventuellt ris-
ken för materiella felbedömningar. En-
ligt SCC:s förenklade regler är det alltid 
en skiljeman. 

Tidsfrist för skiljedom
Det förekommer att man i skiljeklau-
sulen skriver in hur snabbt skiljeförfa-
randet ska ske. Enligt vår uppfattning 
bör man undvika att ange en uttryck-
lig deadline utan i stället skriva att 
handläggningen av skiljemålet ska ske 
skyndsamt och effektivt. Fasta tidsfris-
ter hindrar ofta flexibiliteten. Om man 
i skiljeklausulen hänvisar till SCC:s reg-
ler behöver man inte ange några frister 
för domen eftersom sådana frister finns 
i reglerna. Enligt SCC:s vanliga regler är 
tidsfristen för en dom sex månader och 
enligt de förenklade reglerna tre måna-
der. Dessa tidsfrister kan vid behov för-

Komplexiteten 
och parternas 
olika intressen 
kan förstås, som 
i alla avtalssam-
manhang, leda till 
framtida tvister 
hur osannolikt 
detta än kan te 
sig när man ingår 
avtalet.”
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riktigt lyft. För dubbel dos energi, välj 
sittmöbler som också är sköna att 
vila i när du behöver samla kraft.

MEDHOUSE KONSULTER

Vi erbjuder säljdrivna läkemedelskonsulter, 
enskilt eller i team. Vi har dessutom konsulter 
med expertkunskap som KAM, CRA, produkt-
chef och försäljningschef. Vi arbetar i samtliga 
nordiska länder.

Vi hjälper barn att le mot världen!

Medhouse stödjer Operation Smile och 
bidrar därmed till att barn i utvecklings- 
länder som föds med ansiktsdeformiteter får 
en ny chans i livet.
Läs mer på www.operationsmile.se



44   pharma industry nr 6 –10

Marie ÖhrstrÖM
Odd swarting

setterwalls advokatbyrå

Liten ordLista

Immaterialrätt är skyddet för patent, 
varumärken, upphovsrätt och liknan-
de rättigheter.

Licenstagare är den som av inneha-
varen får rätt att använda en imma-
terialrätt.

Licensgivare är den som innehar en 
immaterialrätt och ger annan rätt att 
använda den.

längas av SCC och därigenom inkräktar 
de inte på flexibiliteten i förfarandet.

Flera parter eller kontrakt
Om fler än två parter är involverade i 
licensavtalet eller om avtalet ingår i en 
konstellation av flera avtal bör man över-
väga om flera tvister ur olika avtal ska 
kunna läggas ihop och bedömas vid ett 
och samma skiljeförfarande. Detta bör 
då skrivas in i klausulen. 

Fördelen med en gemensam bedöm-
ning är att det blir en billigare och mer 
flexibel handläggning än om man mås-
te påbörja flera parallella skiljeförfaran-
den. 

Ibland kan det dock finnas anledning 
att av sekretesskäl hålla isär tvisterna. 
Här måste man göra en avvägning i det 
individuella fallet.

I en skiljeklausul mellan fler än två 
parter bör man också ange hur skilje-
nämnden ska utses. Ofta kan det vara 
klokt att låta till exempel SCC utse hela 
nämnden, det skapar en bra balans mel-
lan parterna.

Kostnaden för skiljemännen
Man kan överväga att redan i skiljeklau-
sulen reglera vem som ska ansvara för 
arvodet till skiljemännen och SCC oav-
sett utgången i målet. Om inget regle-
ras i skiljeklausulen är det skiljemännen 
som, i samband med att de meddelar do-
men, avgör vilken/vilka av parterna som 
ska stå för kostnaderna. Huvudregeln är 

att den part som förlorar står för skilje-
domskostnaderna. 

Ett i förväg bestämt kostnadsansvar 
förekommer framför allt i avtal där den 
ena parten anses ekonomiskt starkare 
och därför åtar sig att stå för skiljedoms-
kostnaderna.  

Medling
Det kan vara klokt att fundera på om 
medling ska vara ett första alternativ 
till tvistlösning om det uppstår en kon-
flikt till följd av licensavtalet. Att låta 
en oberoende medlare hjälpa parterna att 
nå en överenskommelse kan vara både 
tids- och kostnadsbesparande. En lyckad 
medling kan dessutom ibland innebära 
att parterna kan fortsätta och utveckla 
sitt samarbete. 

Man kan utforma skiljeklausulen i 
två steg, det vill säga att parterna i för-
sta hand ska försöka med medling men 
om detta misslyckas ska man gå över till 
skiljeförfarande. 

Slutsats 
Det är som inledningsvis påpekats klokt 
att vid avtalsskrivandet fundera kring 
formerna för hur eventuella tvister ska 
lösas. Av naturliga skäl ägnas inte sär-
skilt mycket tid åt skiljeklausulen när 
man inleder ett samarbete. Klausulen 
har därför låg prioritet i avtalsförhand-
lingarna och ligger ofta långtbak i li-
censavtalet. För den förutseende kan det 
dock vara en lönsam investering att fak-
tiskt ägna klausulen lite eftertanke. 

Om det inte är möjligt att 
processa på det egna 
språket bör man se till att 
processpråket blir engelska, 
det är ofta ett neutralt språk 
parterna emellan.”

juridik
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forskning och utveckling

Utmärkt, 
ambitiöst 
och nästan 
osvenskt 

Översynen av kvalitets-
registren, som utretts av 
Måns Rosén, har lyckats ta 
ett imponerande helhets-
grepp på frågan. Följer man 
hans förslag kan Sverige bli 
världsledande på att mäta 
kvalitet, något som är bra 
både för patienterna och för 
hela läkemedelssektorn. 
     Det är Läkemedels-
industriföreningens (LIF:s) 
bedömning när man läst 
utredningen som presentera-
des i slutet av oktober. 

LIF om översynen av 
kvalitetsregistren:

politik i industrin
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Äntligen! Det var nog första tan-
ken hos många av oss när Sve-
riges Kommuner och Lands-

ting (SKL) och regeringen presenterade 
att en översyn av de nationella kvali-
tetsregistren skulle genomföras. Kva-
litetsregistrens möjligheter, brister och 
framtida potential har länge diskuterats 
i olika sammanhang. Sverige har i dag 
ett internationellt försprång tack vare 
våra personnummer, den utbredda an-
vändningen av elektroniska journaler 
och den möjlighet till samkörning med 
nationella hälsodataregister som finns. 
Försprånget minskar dock då ett antal 
länder – bland annat Storbritannien – 
nu satsar kraftfullt på register och upp-
följning. För läkemedelsföretagen är de 
nationella kvalitetsregistren tillsammans 
med hälsodataregistren viktiga datakäl-
lor som kan användas för uppföljning av 
läkemedelsbehandling i klinisk vardag. 

Till översynens utredare utsåg reger-
ingen Måns Rosén, generaldirektör på 
Statens beredning för medicinsk utvärd-
ering (SBU) och tidigare chef för Epide-
miologiskt center på Socialstyrelsen. På 
relativt kort tid skulle han genomföra 
en översyn av kvalitetsregistrens fortsatta 
utveckling och utarbeta konkreta förslag 
på både organisation, finansiering och 
infrastruktur för kvalitetsregistren. Till 
sin hjälp hade han en arbetsgrupp be-
stående av Hanna Sjöberg, huvudsekre-
terare, och Sara Åström, jurist, samt en 
referensgrupp med representanter från 
kompetenscentra, myndigheter, lands-
ting, industri och akademi. 

Den 29 oktober 2010 överlämnades 
översynens förslag till regeringen med 
den talande titeln ”Guldgruvan i hälso- 
och sjukvården”. I förordet målas en vi-
sion för år 2015 upp där Sverige hjälper 
USA kring en effektivisering av hälso- 

och sjukvården och den kliniska forsk-
ningen. Måns Rosén konstaterar att det 
krävs kraftiga investeringar, kompro-
misser och samarbete mellan olika ak-
törer – men att arbetsgruppen är över-
tygade om att det ger mångdubbelt igen 
för alla inblandade parter. De största vin-
narna kommer att vara patienterna.

LIF tycker att översynen, trots den 
korta tiden, har lyckats ta ett impone-
rande helhetsgrepp på frågan. Översynen 
utgår från de tre grundläggande ända-
målen med kvalitetsregistren – uppfölj-
ning av hälso- och sjukvårdens resul-
tat, verksamhetsutveckling och klinisk 
forskning – och har ett helhetsperspektiv 
på kvalitetsregistren tillsammans med 
hälsodataregistren. Genomgående foku-
serar man på kvalitetsfrågor och en ökad 
tillgång till data. Läs mer om översynens 
innehåll här intill.

Måns Rosén konstaterar 
att det krävs kraftiga 
investeringar, kompro-
misser och samarbete 
mellan olika aktörer – 
men att arbetsgruppen 
är övertygade om att 
det ger mångdubbelt 
igen för alla inblandade 
parter. De största 
vinnarna kommer att 
vara patienterna.”
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politik i industrin

LIF positiv till översynen 

Läkemedelsföretagen i Sverige konkur-
rerar med andra länder om att attrahera 
klinisk forskning. En miljö som snabbt 
för in och utvärderar nyheter är en mag-
net för kliniska prövningar. Med pröv-
ningarna följer bredare satsningar på 
preklinisk- och transnationell forsk-
ning. Det är först i klinisk vardag som vi 
bäst kan studera vilka patienter som har 
störst nytta av behandlingen och vilket 
mervärde som nya läkemedel har. Kva-
litetsregister är ett viktigt steg på vägen 
mot den strukturerade vårddokumen-
tation som kan ge läkemedelsföretagen 
tillgång till de data som behövs för att 

möte myndigheternas krav på dokumen-
tation. När data finns strukturerad i den 
ordinarie vårddokumentationen kan den 
extraheras såväl för vårdens arbete som 
för uppföljning och forskning. Det elimi-
nerar behovet av dubbelinmatning, vil-
ket ökar kvaliteten och frigör resurser 
inom sjukvården. 

LIF anser, liksom utredaren, att vi på 
lång sikt måste se bortom dagens kva-
litetsregister och fokusera på att struk-
turera data i journalerna så att vi får 
heltäckande data och obyråkratiska sys-
tem. Att gå från dagens journalföring 
till en strukturerad vårddokumenta-
tion är en mindre revolution som kom-

mer att ta tid och kräva stort engage-
mang, inte minst när det gäller införan-
det av en gemensam struktur och upp-
byggnaden av ett nationellt fackspråk. 

Kvalitetsregistren kan katalysera den-
na process och samtidigt ge tillgång till 
strukturerad information redan i dag. 
Det är helhetssynen, och den övergripan-
de ambitionen i översynen, som är det 
viktigaste. Fokuserar vi allt för mycket 
på vad saker kallas och andra detaljer ris-
kerar vi att inte se skogen för alla träd. 

Enligt LIF:s kvalitetsregisterenkät 
2009 bidrar LIF:s medlemsföretag redan 
i dag med omkring 10 miljoner kronor 
per år (cirka 20 procent av det totala stö-
det) till de etablerade kvalitetsregistren. 
Utöver detta kommer betydande sats-
ningar på nya register och specifika re-
gisterstudier, ofta för att svara på frågor 
från European Medicines Agency, Läke-
medelsverket eller Tandvårds- och läke-
medelsförmånsverket. 

Inom ramen för de samtal som LIF 
fört med Socialdepartementet och SKL 
har industrin ställt sig positiva till att bi-
dra till en kontrollerad kostnadstillväxt 
under förutsättning att det sker särskil-
da satsningar på klinisk forskning och 
snabb introduktion av innovativa läke-
medel som tillför värde. LIF ser kvali-
tetsregisteröversynens förslag som en del 
i dessa diskussioner och har därför dekla-
rerat en positiv inställning. 

– Utredaren Måns Rosén har presen-
terat en utmärkt analys och en ambitiös 
– och nästan osvensk – plan för hur Sve-
rige kan bli världsledande på att mäta 
kvalitet, säger Richard Bergström, verk-
ställande direktör för LIF. En sjukvård 
av kvalitet är inte bara bra för svenska 
patienter utan också för life science sek-
torn i Sverige.”

Diskussionerna om kvalitetsregister 
och översynens förslag pågår nu i olika 
sammanhang. Nästa steg är att invän-
ta den remiss som Socialdepartementet 
kommer att skicka ut för att få in olika 
aktörers synpunkter innan man sedan 
bestämmer om och hur man går vidare 
med översynens förslag.

Att gå från dagens journalföring till en strukture-
rad vårddokumentation är en mindre revolution som 
kommer att ta tid och kräva stort engagemang.”
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Enligt översynen har stat, sjuk-
vårdshuvudmän och industri 
stor nytta av registren inom res-

pektive ansvarsområde och därigenom 
också drivkraft att skapa nya förutsätt-
ningar för en utveckling av kvalitetsre-
gistren. Det är dessa tre som är huvud-
aktörerna.

Förslaget är att de tre aktörerna ge-
mensamt finansierar en infrastruktur-
satsning för kvalitetsregistren via en 
skriftlig överenskommelse som sträcker 
sig över fem år. I överenskommelsen ska 
parterna garantera finansiering och fast-
ställa villkor för samarbetet. Förslagsvis 
bör den nationella finansieringen vara 
cirka 300 miljoner kronor per år under 
de kommande fem åren. Av dessa före-
slås industrin bidra med en femtedel, 
förslagsvis cirka 50 miljoner kronor per 
år, vilket är samma andel som man redan 
i dag stödjer kvalitetsregistren med. 

Dessutom måste sjukvårdshuvud-
männen se till att det finns lokala resur-
ser för att samla in och analysera data. Fi-
nansieringsperioden för enskilda register 
bör förlängas till 3–4 år i stället för ett 
år, som det är i dag. Motprestationen för 
den ökade resurstilldelningen är att det 
ska ställas tydligare krav på kvalitetsre-
gistren när det gäller datatillgänglighet 
och datakvalitet. 

Utredaren tycker också att sjukvårds-
huvudmännen bör ställa krav på sina 
verksamheter att rapportera till, delge 
resultat från och använda kvalitetsregis-
ter samt hälsodataregister i sitt förbätt-
ringsarbete. 

Tydligare styrning av 
de nationella registren
Måns Rosén anser i översynen att det be-
hövs en tydligare nationell styrning och 
föreslår därför att regeringen bör utse en 
styrelse för de nationella kvalitetsregist-
ren med medlemmar från berörda orga-
nisationer: sjukvårdshuvudmän, profes-
sioner, staten (i form av Socialstyrelsen), 
forskningsråd, andra myndigheter, verk-

samhetsledningar och industrin. Förut-
om att fördela medel bör det i styrelsens 
uppdrag också ingå att ta fram och be-
sluta om principer och arbetsmodeller för 
avtal mellan nationella kvalitetsregister 
och näringsliv. 

Man vill förstärka det kvalitetsregis-
terkansli som i dag finns på SKL med 
juridisk kompetens och kansliets hu-
vuduppgift föreslås bland annat bli att 
bereda ärenden för styrelsen, följa upp 
kvalitetsregistren, driva utvecklings-
projekt samt ge råd. I översynen föreslår 
man också att det inrättas en nationell 
registerservicefunktion vid Socialstyrel-
sen för att ge stöd åt registren, underlät-
ta forskning och förbättra möjligheterna 
till öppna jämförelser.

Landstingen och kommunerna upp-
manas att samordna sina i dag splittrade 
FoU-resurser i sex regionala utvecklings-
centra. Dessa utvecklingscentra bör stöd-
ja vårdenheter (kliniker, vårdcentraler) i 
deras förbättringsarbete med utgångs-
punkt i registren. Översynen föreslår 

också att arbetsmodeller/exempelpro-
jekt för att driva förbättringsarbete uti-
från kvalitetsregister tas fram och testas 
i hälso- och sjukvården. Projekten ska 
tjäna som motorer för att driva kvalitets-
uppföljning och kvalitetsutvecklingsar-
bete, vilket är sjukvårdshuvudmännens 
och vårdgivarnas ansvar.

Ökad samordning av data 
I en kostnadsberäkning som översynen 
gjort uppskattar man besparingspoten-
tialen om vårdpersonalen slipper dub-
belregistrera uppgifter både i journa-
ler och kvalitetsregister till mer än 180 
miljoner kronor. En integration mellan 
strukturerade kvalitetsregister och nu-
varande journaler, baserat på det arbete 
kring struktur och fackspråk som Soci-
alstyrelsen genomfört inom strategin för 
Nationell eHälsa, kommer att påskynda 
utvecklingen mot en strukturerad vård-
dokumentation och därmed bättre till-
gång till och kvalitet på data. 

Översynens 
fÖrslag

naTionella kvaliTeTsregisTer

Nationella kvalitetsregister innehåller data som samlats in av vårdpersonal 
från olika kliniker runt om i Sverige. Registren innehåller individbundna data 
om problem eller diagnos, behandlingsåtgärder och resultat. Att registren 
är nationella innebär att data kan sammanställas för samtliga patienter och 
analyseras på patient-, verksamhets- och nationell nivå. 

Sjukvårdshuvudmännen har huvudansvaret för registrens utveckling, drift, 
finansiering och att Personuppgiftslagen och Patientdatalagen följs. Sve-
riges Kommuner och Landsting samverkar med Socialstyrelsen på central 
nivå och stöder ekonomiskt och på andra sätt användningen av de nationella 
kvalitetsregistren. 

Under 2010 fick 71 register ekonomiskt stöd från dem. Det finns ett kva-
litetsgranskningssystem för registren. Varje år krävs rapporter och verksam-
hetsberättelse där det bland annat ska beskrivas hur registrets verksamhet 
har bidragit till lokal kvalitetsutveckling. 

LIF har regler för hur medlemsföretagen kan ge ekonomiskt stöd till natio-
nella kvalitetsregister. Det måste finnas ett skriftligt samarbetsavtal mellan 
parterna och innehållet i avtalet ska vara öppet och tydliggöras i alla sam-
manhang där registret presenteras. 

Läs mer på www.kvalitetsregister.se. 



50   pharma industry nr 6 –10

I utredningen finns översiktliga mål för näringslivets intresse i kvalitetsre-
gistren. Om fem år (2015)bör följande mål uppnåtts,

•	Förutsättningarna	för	industrin	att	genomföra	kliniska	försök,	uppföljningsstu-
dier	och	analyser	för	att	utvärdera	produkter	och	metoder	har	kraftigt	förbätt-
rats	genom	en	stärkt	infrastruktur,	tillgång	till	statistik,	ett	klarare	regelsystem	
och	ökad	tillgång	till	kompetenta	forskare.

•	Avsevärt	ökade	möjligheter	för	läkemedels-	och	medicinteknikindustrin	att	
göra	studier	för	att	följa	upp	produkters	användning,	effektivitet	och	säkerhet	
utifrån	hälsodataregister	och	nationella	kvalitetsregister	samt	kombinationer	
av dessa. 

•	Näringslivet	har	god	tillgång	till	statistik	från	hälsodataregister	och	nationella	
kvalitetsregister.

•	Antalet	forskningsprojekt	som	näringslivet	bedriver	tillsammans	med	fors-
kare	och	registerorganisationer	för	att	utveckla	och	utvärdera	produkter	har	
ökat.

•	All	samverkan	mellan	näringsliv,	forskning	och	register	följer	principerna	om

–	Betalning	för	utförda	tjänster	enligt	självkostnadspris,	inklusive	administra-
tiva	kostnader.	

–	Transparenta	avtal	och	samverkansformer.

–	Öppen	publicering	av	alla	resultat.

–	Öppen	redovisning	av	samverkan.

Så här 
bör det 

Se ut 
i induStrin 

om 
fem år

Det finns tydliga fördelar med att re-
gistren samordnas och använder samma 
it-standarder och system. Utredaren före-
slår därför ett nationellt program under 
åren 2011–2015 för att effektivisera data-
insamling och återrapportering av data.

För att stödja den kliniska forskning-
en baserad på kvalitets- och hälsodatare-
gister föreslår översynen en försöksverk-
samhet med så kallade federerade data-
baser där analyser kan utföras utan att 
data flyttas fysiskt mellan olika register 
och dataägare.

Trots den relativt nya Patientdata-
lagen återstår en del juridiska problem 
med hantering av personuppgifter och 
kvalitetsregister. Därför föreslår översy-
nen att det ska tillsättas en utredning 
som tittar närmare på vissa specifika ju-
ridiska frågor. I nuläget förhindrar lag-
stiftningen att kvalitetsregistren i vissa 
fall används på bästa sätt för uppföljning 
och för patientvård. Vidare är det oklart 
hur data kan föras mellan olika kvalitets-
register, något som skulle kunna minska 
registreringsarbetet.

nytt primärvårdsregister 
Det har framkommit önskemål från flera 
håll om inrättandet av ett primärvårds-
register vilket saknas i dag. Översynen 
föreslår att ett hälsodataregister för pri-
märvården upprättas med minimiupp-
gifter såsom till exempel personnummer, 
diagnos, åtgärd, hemort och vårdcentral. 
Det innebär i praktiken en utökning av 
det befintliga patientregistret som i dag 
endast omfattar slutenvården. 

Ansvaret för patientregistret och 
andra hälsodataregister ligger hos Soci-
alstyrelsen och de omfattas av en egen 
lagstiftning vilket innebär att det är 
obligatoriskt för hälso- och sjukvården 
att lämna in uppgifter till hälsodata-
registren. Rapporteringen av primär-
vårdsuppgifter skulle ske från regionala 
primärvårdsregister på ett liknande sätt 
som cancerregistret hanteras i dag.

Mät mer än bara rent medicinska re-
sultat 

Översynen pekar också på behovet av 
att kvalitetsregistren även mäter annat 
än de rent medicinska resultaten, till ex-
empel omvårdnad och andra professio-
ners arbetsresultat. Patientrapporterade 
resultat efterfrågas i större utsträckning. 
Även om flera register i dag samlar in 
den typen av information behöver den 

LIF anser, liksom utredaren, att 
vi på lång sikt måste se bortom 
dagens kvalitetsregister och 
fokusera på att strukturera data 
i journalerna så att vi får hel-
täckande data och obyråkratiska 
system.”

politik i industrin
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bli mer enhetlig i vissa avseenden för att 
möjliggöra jämförelser över hela hälso- 
och sjukvården. Man ser även en möjlig-
het att skapa en gemensam inrapporte-
ringsfunktion för patienter via tjänsten 
Mina vårdkontakter.

Ökade möjligheter för forskning
En av de tydligaste skillnaderna jämfört 
med i dag är att översynen föreslår ett 
utökat användningsområde för kvalitets-
registren från att bara handla om kvali-
tetsutveckling och kvalitetsuppföljning 
till att även inkludera forskning. Enligt 
översynen ska produktionen av veten-
skapliga studier åtminstone fördubblas 
på några få år. Ett förslag för att nå dit 
är att öka datatillgängligheten genom 
större generositet och klarare policy för 
hur forskare kan få tillgång till data från 
registren. Ett annat förslag är att förbätt-
ra dokumentationen av variabelinnehåll 
och definitioner. Utredaren vill också in-
rätta forskar- och doktorandtjänster för 

att förstärka forskarkompetensen samt 
utöka utbildningen av biostatistiker och 
hälsoekonomer. 

Ett av målen är att alla registerorgani-
sationer ska verka för en aktiv och hög-
kvalitativ forskning och att det ska fin-
nas resurser för att öka servicen till fors-
kare och andra intressenter. Utredaren 
stödjer också förslaget om att inrätta en 
fond för klinisk behandlingsforskning ur 
vilken det ska finnas möjligheter att söka 
pengar för bland annat registerforskning 
– ett förslag som fanns i regeringens ut-
redning om den kliniska forskningen.

Utvärdering av översynens förslag 
Översynen föreslår att den samlade kva-
litetsregisterverksamheten och den nya 
organisationen ska utvärderas. Förslaget 
är att den nya Myndigheten för vårdana-
lys, som inrättas den 1 januari 2010, ska 
utvärdera hela kvalitetsregistersystemet 
till exempel vart fjärde år. Den första ut-
värderingsrapporten bör lämnas 2014.

brilex

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

Jur kand Torsten Brink 
Telefon 070-752 30 75 eller brink@brilex.se.

Får man använda citat  
i läkemedelsinformation?
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Framtidens välFärd 
bestäms av hur mycket 
du sparar
Beskrivningarna av uppförsbacken för välfärdens framtida finansiering har duggat tätt de 
senaste åren. Rapporter från myndigheter och andra aktörer har blandats med artiklar med 
tuffa besked. Budskapet har varit tydligt: det blir svårt att behålla välfärdstjänsterna på 
nuvarande nivå om man inte höjer skatterna eller ökar den enskildes andel av kostnaderna. 
Mats Olsson, framtidsstrateg på Kairos Future, redovisar en undersökning om hur ekonomi-
cheferna i kommuner och landsting ser på saken.
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Det är bara en 
mycket liten del av 
de ekonomichefer 
respektive sjuk-
vårdsdirektörer 
som deltog i enkä-
ten som aktivt 
arbetar med frå-
gan om den 
långsiktiga finan-
sieringen.”

Mats Olsson är projektledare för 
långtidsstudien om morgon-
dagens hälsokonsument, Opi-

nion Hälsa, som nu är inne på sitt fjärde 
år. Både i den och i andra studier och 
projekt följer hans företag utvecklingen 
inom hälsa, sjukvård och omsorg sedan 
2007. Tidigare har man bland annat rap-
porterat om hur den svenska allmänhe-
tens attityder utvecklas i takt med att 
välfärdens ekonomiska uppförsbacke allt 
oftare tas upp i medierna. 

En sak är säker – allmänheten tar in-
tryck av dessa artiklar och program. I 
jämförelsen mellan allmänhetsundersök-
ningarna 2008 och 2010 är tendensen 
tydlig, det var fler som 2010 ville kunna 
köpa tilläggstjänster för det som i fram-
tiden kommer att ransoneras eller helt 
prioriteras bort i det offentligt finansie-
rade utbudet.

En intressant fråga i sammanhanget 
är hur ekonomerna i landets 290 kom-
muner, 18 landsting och två regioner 
ser på frågorna om välfärdens långsik-
tiga finansiering. I samarbete med Sve-
riges Kommuner och Landsting, SKL, 
genomförde Kairos Future i juni 2010 en 
enkät till kommunernas ekonomichefer, 
landstingens ekonomidirektörer och häl-
so- och sjukvårdsdirektörer. 225 av dem 
besvarade enkätfrågorna vilket innebär 
64 procents svarsfrekvens och måste be-
tecknas som ett mycket bra resultat.

Gapet mellan behov och resurser 
Som referenspunkt för undersökningen 
använde man SKL-rapporten Framtidens 
utmaning – Välfärdens långsiktiga finansie-
ring som publicerades i april 2010. Det 
finns två viktiga skäl till varför enkätun-
dersökningen utgick från denna rapport 
och inte från någon av de övriga rappor-
ter som publicerats det senaste året. Det 
ena skälet är att partierna inom både 

Alliansen som det rödgröna blocket är 
representerade i den programberedning 
som står bakom rapporten. Det andra 
skälet är att man i den rapporten expo-
nerade ett par siffervärden som det efter 
publiceringen talats mycket om – 200 
miljarder respektive 13 kronor. Så här 
står det i rapporten: 

”Gapet mellan behov och offentliga resur-
ser, i dagens prisnivå, kommer att vara runt 
200 miljarder kronor år 2035. Det motsva-
rar 13 kronor i skattehöjning om gapet enbart 
skulle finansieras med skatt. Men dessa 13 
kronor är ingen exakt sanning och absolut 
ingen prognos. Några kronor hit eller dit är 
heller inte avgörande för våra slutsatser – 
något måste göras.”

Få som tänker långsiktigt
Trots detta är det bara en mycket liten 
del av de ekonomichefer (14 procent) res-
pektive sjukvårdsdirektörer (25 procent) 
som deltog i enkäten som aktivt arbetar 
med frågan om den långsiktiga finansie-
ringen. Det handlar då om ett perspek-
tiv på tio år eller mer. Man lägger alltså 
inte ner så mycket tid, kraft och tanke 
på hur de långsiktiga och mer påtagliga 
greppen ska utformas. Samtidigt anser 
en majoritet av dem som svarat (58–64 
procent) att det bör tillsättas en parla-
mentarisk kommitté för att driva frå-
gan om den långsiktiga finansieringen. 
Det finns också de som tycker att man 
ska tillsätta expertutredningar (25–36 
procent av dem som svarat) för att driva 
frågan.

Undersökningen visar också att alla 
medborgare – vilket i och för sig inte är 
någon stor nyhet – kommer att behöva 
lägga mer pengar och egen tid inom väl-
färdsområdet. De flesta som deltagit i 
enkäten (72–100 procent) anser att det 
troligaste är att den framtida lösningen 
blir en hybrid, det vill säga där en ökad 
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privat finansiering kombineras med ökat 
skatteuttag.

Hur kommer individen att fördela 
sina resurser? I undersökningen fanns 
frågeställningar utifrån tre teman: Jus-
teringar inom ramen för nuvarande sys-
tem, ökad privat finansiering och radi-
kala grepp. Enligt ekonomicheferna och 
sjukvårdsdirektörerna är det mest san-
nolika att individen i framtiden kommer 
att avsätta en större andel av sin inkomst 
än i dag på sin egen hälsa, vård och om-
sorg. I andra hand kommer individen att 
sätta av en större andel av sin tid på sin 
egen hälso- och friskvård. I tredje hand 
kommer individen att spendera en stör-

re andel av sin inkomst än i dag för att 
skattefinansiera de offentliga systemen.

Det minst sannolika enligt de svaran-
de är att medborgarna kommer att lägga 
en större andel av sin tid än i dag på 
ideella insatser inom det offentliga vård- 
och omsorgssystemet. De kommer inte 
heller att lägga mer tid och pengar på att 
ta hand om sina närstående.

Medborgardialog behövs
I de olika projekt inom välfärdsområdet 
som bedrivs av Kairos Future framgår 
allt oftare att man vill ha en medbor-
gardialog i dessa frågor. Det gäller också 
den här undersökningen. Många av de 

öppna svaren önskar en bred samhälls-
debatt kring hur vi ska ha det med var-
andra i framtiden och önskemål om en 
aktiv medborgardialog med okonventio-
nella grepp läggs fram.

Det återstår att se vem som öppnar 
en sådan dialog, hur arenan ser ut och 
vilka profiler som allmänheten har för-
troende för. 

För handen på hjärtat: Det är nog inte 
enbart medborgardialog med okonven-
tionella grepp som behövs. Vi behöver 
nog också vänja oss vid att diskutera hur 
det offentligt finansierade utbudet ska 
se ut i framtiden.

Sannolika satsningar enligt enkäten

En ökad egenfinan-
siering och justeringar 
inom ramen för nuva-
rande system är vad 
de flesta av deltagarna 
i SKL:s enkät tror är 
sannolikt. Mer radikala 
grepp tror de inte på.
Justeringar inom 
ramen för nuvarande 
system är markerad 
med gul färg, ökad 
egenfinansiering är 
blå och mer radikala 
grepp är markerad 
med röd 

MATS OLSSON,
framtidsstrateg 

Kairos Future

Förslag till citat
.

Undersökningen visar också att alla 
medborgare kommer att behöva lägga 
mer pengar och egen tid inom väl-
färdsområdet. De flesta som deltagit i 
enkäten anser att det troligaste är att 
den framtida lösningen blir en hybrid, 
det vill säga där en ökad privat finan-
siering kombineras med ökat skatteut-
tag.

Det minst sannolika enligt de sva-
rande är att medborgarna kommer att 
lägga en större andel av sin tid än i dag 
på ideella insatser inom det offentliga 
vård- och omsorgssystemet. De kom-
mer inte heller att lägga mer tid och 
pengar på att ta hand om sina närstå-
ende.”
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Många blingar om Market Access* nuförtiden 
Det får dom gärna göra, och när andra säljer

bling erbjuder vi äkta marknadstillträde* 
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Ojämlik 

Det finns stora regionala skillnader i 
tillgången till läkemedelsbehandling. 
Det visar en kartläggning som före-
taget IMS Health gjort på uppdrag av 
Läkemedelsindustriföreningen, LIF. 
    Till exempel kan ett landstings kost-
nader för bromsmediciner mot Alzheimers 
sjukdom vara 160 procent mer än i ett 
annat landsting. Skillnaderna kan vara 
stora inte bara mellan olika landsting 
utan också inom ett och samma landsting.

13a

hälso- och 
sjukvård
– en rapport om regionala 
skillnader i läkemedels-
behandling i Sverige 2009 

politik i industrin
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IMS Health kartläggning är den hit-
tills mest omfattande som gjorts i 
Sverige för att undersöka vilka re-

gionala skillnader det finns i tillgång till 
läkemedelsbehandling. Man har valt ut 
läkemedel med högt medicinskt värde 
inom sex sjukdomsområden och analy-
serat orsakerna till de stora geografiska 
skillnaderna. 

Undersökningen har i ett första steg 
gjort en kvantitativ analys av läkeme-
delskonsumtionen i landet för att få fram 
förbrukning per invånare eller per upp-
skattad antal patienter. I ett andra steg 
har man i en kvalitativ undersökning in-
tervjuat läkare och beslutsfattare för att 
förstå vilka faktorer som kan förklara en 
ojämlik läkemedelsanvändning.

Rapporten är ett försök att med en 
enhetlig metod jämföra flera olika tera-
piområden. Materialet är tänkt att gene-
rera hypoteser och ge uppslag till både 

fördjupade undersökningar och vara ett 
bidrag i det pågående arbetet med att ta 
fram en Nationell läkemedelsstrategi.

De sex terapiområdena är: 
• demenssjukdomen Alzheimers sjuk-

dom, 
• benskörhet (osteoporos), 
• kronisk obstruktiv lungsjukdom 

(KOL), 
• behandling med TNF-hämmare mot 

främst ledgångsreumatism (reuma-
toid artrit), 

• multipel skleros (MS) samt 
• HER2-positiv bröstcancer (en bröst-

cancerform som oftare drabbar yngre 
kvinnor). 

Stora skillnader i konsumtion 
av läkemedel
Analysen visar att på samtliga sex te-
rapiområden finns det stora regionala 
skillnader i konsumtion av läkemedel, 

både mellan och inom landsting. Störst 
är skillnaden för läkemedel mot Alzhei-
mers sjukdom, där kan kostnaden för lä-
kemedlet skilja med 160 procent mellan 
de två landsting som ligger ytterst på 
kostnadsskalan. 

Men även inom andra terapiområden 
är de regionala skillnaderna stora, mellan 
70 och 110 procent. Den förhållandevis 
lägsta skillnaden finns för att behandla 
KOL, där skiljer det 62 procent mellan 
det landsting som använder medicinen 
mest respektive minst. 

För flera terapiområden är skillnader-
na betydligt större inom ett landsting 
än mellan olika landsting. Inom Stock-
holms läns landsting skiljer det till ex-
empel 616 procent mellan den kommun 
som konsumerar mest, jämfört med den 
kommun som konsumerar minst läke-
medel per uppskattad patient. 

Gruppering av landsting utifrån konsumtionsnivå 

Not: Bröstcancer är indelat i sex sjukvårdsregioner. Alla landsting inom samma region har tilldelats samma värde. 

Landsting Alzheimer Osteoporos KOL 
TNF- 

hämmare 
Multipel  
skleros 

Bröst-
cancer 

Blekinge 77% 86% 92% 136% 75% 97% 

Dalarna 100% 92% 89% 106% 104% 103% 

Gävleborg 108% 80% 100% 88% 83% 103% 

Gotland 93% 67% 103% 163% 78% 123% 

Halland 83% 118% 91% 104% 100% 97% 

Jämtland 77% 81% 75% 84% 83% 118% 

Jönköping 99% 126% 106% 92% 113% 65% 

Kalmar 113% 98% 100% 136% 94% 65% 

Kronoberg 93% 120% 106% 121% 116% 97% 

Norrbotten 133% 87% 90% 121% 75% 118% 

Skåne 90% 114% 119% 151% 111% 97% 

Södermanland 91% 110% 111% 78% 103% 103% 

Stockholm 166% 119% 110% 115% 104% 123% 

Uppsala 147% 101% 105% 91% 67% 103% 

Värmland 123% 109% 91% 100% 111% 103% 

Västerbotten 176% 125% 77% 90% 104% 118% 

Västernorrland 74% 100% 73% 105% 105% 118% 

Västmanland 119% 96% 90% 100% 72% 103% 

Västra Götaland 130% 104% 99% 78% 100% 87% 

Örebro 68% 74% 101% 79% 79% 103% 

Östergötland 110% 91% 111% 77% 108% 65% 

Vad är en OPTIMAL förskrivningsnivå? 

Högre konsumtion 
än median 

100% = Median för  
alla landsting 

Lägre konsumtion 
än median 

Konsumtionsnivå 

Skillnader mellan landsting i förbrukning av läkemedel inom sex sjukdomsområden, räknat per landsting och sjukdomsområde. Ju starkare 
färg desto högre förbrukning. 100 procent motsvarar medianvärdet i hela landet i den här undersökningen.
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Regionala skillnader i konsumtion av läkemedel  

Konsumtionsmått: TNF, KOL: volym (DDD) per capita, Alzheimer, Osteoporos: volym (DDD ) per prevalent capita, MS: värde (SEK) per diagnostiserad patient, 
Bröstcancer: variation i användning av trastuzumab för HER2-positiv bröstcancer mätt i värde (SEK) per incident capita i sex sjukdomsregioner. 

Nationell  
median 

Alzheimer Osteoporos KOL TNF-hämmare 
Bröst- 
cancer 

Multipel 
 skleros 

160% 89% 62% 112% 90% 71% 

Index 100  
mot median 

Primärvård Sjukhusvård 

Stockholm 
VGR 
Skåne 

Det finns stora regionala skillnader i konsumtion av läkemedel med dokumenterat medicinskt värde för rätt patienter. Procenttalen i bilden 
anger variationen mellan högst och lägst användning i ett landsting. De blå prickarna anger var på skalan olika landsting ligger. Olika upp-
skattningar är gjorda för varje område med hänsyn tagen till sjukdomsförekomst i den mån statistik funnits tillgänglig

ANNA BÄCKGREN 
LIF

Hela rapporten och en kort sam-
manfattning finns att ladda ned 
från LIF:s hemsida www.lif.se

Genom att gruppera landstingen i oli-
ka färgnyanser efter låg, medel och hög 
förbrukning inom respektive terapiom-
råde är det möjligt att visualisera skill-
naderna mellan landstingen. Det fram-
träder dock ingen tydlig bild av lands-
ting som konsekvent visar hög respek-
tive låg förbrukning. 

Snarare framträder ett brokigt lapp-
täcke inom alla terapiområden där ett 
landsting kan visa hög läkemedelsför-
brukning vid benskörhet och samti-
digt låg förbrukning vid ledgångsreu-
matism. 

Den kvalitativa analysen visar att det 
finns två bakomliggande huvudfaktorer 
som kan förklara de regionala skillna-
derna: 

• En variation i klinisk praxis där den 
enskilda läkarens beteende, kunskap och 
engagemang varierar och har stor bety-
delse för hur man tar hand om och be-
handlar sina patienter inom olika sjuk-
domsområden. Det finns också lokala 
skillnader mellan vårdprogram och pro-

cesser som skapar en lokal behandlings-
tradition.

• Den finansiella styrningen av lands-
tingen är fragmenterad. Hälso- och 
sjukvårdens organisation, finansierings-
system och ersättningssystem är olika 
från landsting till landsting. Samtidigt 
förändras systemen inom landstingen 
över åren vilket gör det svårt att följa hur 
olika styrsystem påverkar vården. Något 
som också påverkar hur personal inom 
sjukvården agerar och hanterar olika pa-
tienter.

Möjlighet till kvalitetshöjning
Rapporten gör inte något försök att fast-
ställa vilken konsumtionsnivå som är 
korrekt för de olika landstingen. Analy-
sen visar dock att det finns en möjlighet 
till kvalitetshöjning inom sjukvården. 
Det finns sällan en tydlig kvalitets- och 
resultatredovisning där man kan följa 
patienter från diagnos till behandlings-
resultat. I stället läggs fokus ofta på pro-
cess och aktivitetsmål i styrningen och 
budgeteringen. 

Det saknas ofta tydliga och mätbara 
behandlingsmål i de nationella riktlinjer 
som ska ge stöd till den landstingsdrivna 
vårdapparaten. Riktlinjerna är heller inte 
tvingande, utan ses som rekommendatio-
ner till lokala vårdprogram. Det är möj-
ligt att åstadkomma en kvalitetshöjning 
om landstingen dels tar fram tydliga och 
samordnade resultatmål som följs av en 
öppen uppföljning av behandlingsresul-
taten, dels har en finansiering som styrs 
av mål som finns i nationella riktlinjer. 
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Debatt om den ojämlika sjukvården  

Snabba åtgärder 
krävs mot ojämlikheten i sjukvården

De stora regionala skillnaderna inom hälso- och sjukvården är inte acceptabla. Och det bråd-
skar att vidta åtgärder för att minska dem. Öppna jämförelser, större fokus på vårdresultat 
och ekonomiska incitament kopplade till behandlingsriktlinjer är vägen framåt för att nå 
snabba resultat. Det framkom vid ett seminarium om den ojämlika sjukvården.
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Vårt jobb är att elda på debatten, 
sa Mats Edman, chefredaktör 
för tidningen Dagens Samhälle 

när han öppnade seminariet om ojäm-
likheter i vården arrangerat av Läkeme-
delsindustriföreningen (LIF) och Dagens 
Samhälle. 

Mats Edman inledde med att tala om 
likheten mellan journalister och läkare. 

– Det finns tusen åsikter om dessa 
yrken och många tror att de kan sköta 
jobbet bättre. Och eftersom både jour-
nalister och läkare är makthavare så trivs 
de inte med att bli ifrågasatta. 

– Men det är inte sällan som kritiker-
na har rätt, menade han. Och därför bör 
dessa grupper lyssna ännu mer till sina 
läsare och patienter – till sina kunder.

Kartläggningen visar svart på vitt att 
landstingen och läkarna levererar vård på 
helt olika villkor. 

Ingen av de åtta 
paneldeltagarna 
vid seminariet 
ansåg att variatio-
nerna var rimliga 
även om Sveriges 
Kommuner och 
Landsting (SKL) 
varnade för att en 
allt för stor konfor-
mitet inom hälso- 
och sjukvården 
kan kväva utveck-
lingen.”

Mats Edman, chefredaktör på Dagens Samhälle

– Läkemedelindustriföreningen och 
Dagens Samhälle är överens om att det-
ta måste debatteras mer, fortsatte Mats 
Edman.

Ledande politiker, beslutsfattare inom 
hälso- och sjukvården, läkare och pa-
tientföreträdare deltog den 28 oktober i 
ett seminarium på Kungliga Biblioteket 
i Stockholm för att diskutera rapporten 
Ojämlik hälso- och sjukvård – en rapport om 
regionala skillnader i läkemedelsbehandling 
i Sverige 2009. Rapporten är framtagen 
av analysföretaget IMS Health med stöd 
av LIF. Företaget har granskat förskriv-
ningen av läkemedel inom sex sjukdoms-
områden och rapporten visar på mycket 
stora variationer. Huvudförklaringarna 
som lyfts fram i rapporten handlar om 
variationer i klinisk praxis, organisation, 
finansiell styrning och uppföljning. Un-
dersökningens resultat presenteras i en 
artikel här intill.

Oacceptabla skillnader
– Det har funnits ett förnekande om att 
vi har en ojämlik vård i Sverige men nu 
börjar man slå hål på myterna och skill-
naderna är helt oacceptabla. Landstingen 
måste nå tydliga överenskommelser sin-
semellan för att harmonisera sina regler 
så att alla patienter behandlas likvärdigt, 
sade Anders Andersson (KD), riksdags-
ledamot och en av Alliansens ledande 
hälso- och sjukvårdspolitiker.

Ingen av de åtta paneldeltagarna vid 
seminariet ansåg att variationerna var 
rimliga även om Sveriges Kommuner 
och Landsting (SKL) varnade för att en 
allt för stor konformitet inom hälso- och 
sjukvården kan kväva utvecklingen.

– Det som vi diskuterar är oförsvar-
liga skillnader i hälso- och sjukvården 
som är kvar år efter år. Självklart är det 
inte bra med en variation som beror på 
en oförmåga att ta till sig behandlings-
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resultat. Den typen av skillnader kom-
mer jag aldrig att försvara men vi får 
inte heller bli så rädda för variation att 
vi säger nej till utveckling, sade Roger 
Molin, bitrände ansvarig för hälso- och 
sjukvårdsavdelningen på Sveriges Kom-
muner och Landsting (SKL).

Anne Carlsson, ordförande för Reu-
matikerförbundet, höll med om att det 
måste få finnas skillnader för att inte 
vården utvecklingskraften ska försvinna 
men dessa skillnader får aldrig leda till 
ojämlik tillgång på sjukvård. 

– Svensk Reumatologisk Förening 
fastställde redan 1997 behandlingsrikt-
linjer men ändå följer inte reumatolo-
gerna sina egna riktlinjer, sade hon. Ett 
annat exempel är Västra Götlandsregio-
nen där man har en egen bedömning av 
evidens som man inte har någon annan-
stans. Det här skapar problem och en 
ojämlik tillgång på vård. 

Anders Blanck, vice vd på LIF, efter-
lyste ett större grepp om den ojämlika 
vården från regeringens sida. 

– Vi har haft en satsning på tillgäng-
lighet som har gett effekt. Och vi kom-
mer att få en satsning på patientsäkerhet 
som kommer ge effekt. Det är jag helt 
övertygad om, sade han. Men vi behöver 
också en satsning på att ta bort ojämlik-

heterna i vården och här har staten ett 
ansvar att peka med hela handen.

Störst skillnad för Alzheimermedicin
Det sjukdomsområde som har de största 
variationerna enligt rapporten från IMS 
Health är Alzheimer. Skillnaden i för-
skrivning av de nya symtomlindrande 
preparaten kan vara upp till 160 pro-
cent mellan olika landsting. Och varia-
tionen kan också vara stor inom ett och 
samma landsting. 

Krister Westerlund, ordförande i 
Alzheimerföreningen i Sverige är ock-
så mycket kritisk till att svårt sjuka pa-
tienter inte erbjuds den behandling som 
finns tillänglig. 

– Jag blir avundsjuk när jag hör reu-
matiker prata om vilken typ av preparat 
de ska välja, sade han. En majoritet av 
de som drabbas av Alzheimers sjukdom 
får inget alls. Det är endast var tredje 
patient som får en symtomlindrande lä-
kemedelsbehandling. 

– Det vi pratar om är att öka antalet 
utredningar och göra så säkra diagno-
ser som möjligt, fortsatte Krister Wes-
terlund. Ur ett medicinskt, etiskt och 
moraliskt perspektiv måste alla som be-
höver en symtomlindrande behandling 
få pröva på den. 

LIF:s Anders Blanck var kritisk mot 
att patienter inte får tillgång till nya lä-
kemedel samtidigt som landstingen inte 
använder det bidrag de får från staten för 
att täcka kostnader för läkemedel inom 
läkemedelsförmånerna. Landstingen 
kommer under 2009–2010 få kvar 1,2 
miljarder av det statsbidrag de fått och 
hälften av dessa pengar måste betalas 
tillbaka.

– Under 2009–2010 kommer lands-
tingen att betala tillbaka över en halv 
miljard till staten. De pengar som lands-
tingen på detta sätt går miste om är mer 
än vad alla särläkemedel kostar under ett 
år. Vi tycker det är oacceptabelt att säga 
nej till nya läkemedel när landstingen 
samtidigt gör en vinst på över en mil-
jard kronor på läkemedel och i övrigt 
visar överskott.

Kombinera nationella riktlinjer          
och ekonomiska incitament
Alzheimer är ett av de sjukdomsområden 
där Socialstyrelsen tar fram Nationella 
riktlinjer för behandling. Riktlinjerna är 
ett stöd vid prioriteringar och ger väg-
ledning om vilka behandlingar och me-
toder som olika verksamheter i vård och 
omsorg bör satsa resurser på. Följsamhe-
ten till riktlinjerna är emellertid dålig. 

Bengt Anell



62   pharma industry nr 6 –10

Marie Wedin, förste vice ordförande 
för Läkarförbundet, vill se tydligare eko-
nomiska incitament för att öka följsam-
heten och en tydligare finansieringsmo-
dell på nationell nivå.

– Jag tycker att man skulle knyta er-
sättningarna till riktlinjerna och det re-
sultat man åstadkommer, sade hon. Det 
skulle ge en bättre följsamhet.

– Nationella riktlinjer är oerhört vik-
tiga. Men att betala för nya läkemedel 
ligger oftast på klinikens eller vårdcen-
tralens budget och om man kommer in 
i ett sämre budgetläge så är det läka-
ren som kan tvingas välja bort en be-
handling som fungerar, fortsatte hon. Vi 
tycker att nationella riktlinjer är bra men 
vi tycker också att det ska finnas natio-
nella prioriteringar och nationell finan-
siering kopplat till det, säger hon.

Roger Molin på SKL var inne på Ma-
rie Wedins linje beträffande ekonomiska 
incitament för att förbättra följsamheten 
till behandlingsriktlinjerna men ansåg 
att det då måste finnas en tydlig kopp-
ling till behandlingsresultat. 

– Vi måste hitta modeller och styrsys-
tem som ger ett lite mer samlat ageran-
de. Vi kan inte acceptera att vissa envist 
inte vill lära sig av bättre behandlings-
resultat.

Roger Molin ville också att landsting-
en ska ha ett större ägarskap och enga-
gemang kring de nationella riktlinjerna, 
särskilt i ljuset av att följsamheten inte 
är så stor. En väg att gå är att hitta en 
ny ägarform för de nationella behand-
lingsriktlinjerna där landstingen får en 
tydligare roll.

– När man nu ser över myndighets-
strukturen finns det anledning att bland 

Inom ett eller 
två år räk-
nar Ingemar 
Pettersson, 
docent och forsk-
ningsledare på 
MORSE, att man 
snabbt ska kunna 
följa upp behand-
lingsresultat 
både på grupp- 
och individnivå 
genom MORSE-
registret.”
annat se över hemvisten för de nationella 
riktlinjerna, sade han. Vi har ingen kon-
cernledning för hälso- och sjukvård och 
ibland kan man undra om man inte har 
koncernledningar i landstingen heller. 
Det är i alla fall relativt begränsad styr-
förmåga som man ofta visar när det gäl-
ler att få till någorlunda konformt be-
teende i landstinget. Man kan ju inte 
tillåta hur stor spridning som helst i 
behandlingspraxis, särskilt inte om det 
finns ett sätt som är bättre att behandla 
än andra. 

– Jag har ingen generallösning, men 
det handlar om ledarskap, sade Roger 
Molin.

Mikael Svensson, enhetschef Läkeme-
delsgruppen på Landstinget i Östergöt-
land, ansåg dock att det går att kombi-
nera tuff ekonomistyrning med läkeme-
delsanvändning.

– Även om vi misslyckats ibland så 
ser jag inte riktigt framför mig vad som 
är alternativet och även övriga insatser i 
vården är ekonomstyrda. 

Ökat fokus på behandlingsresultat
Ett hett diskussionsämne på seminariet 
var att öka fokus på behandlingsresultat. 
Något som alla paneldeltagare berörde 
och såg som ett viktigt verktyg för att 
minska de regionala skillnaderna. 

Ingemar Pettersson, docent och forskningsledare på MORSE.
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ANNA BÄCKGREN 
LIF

– Jag tycker att vi behöver arbeta mer 
med öppna jämförelser och ha större fo-
kus på behandlingsresultat. Öppna jäm-
förelser leder till att hela kollektivet för-
bättrar sig samtidigt som skillnaderna 
minskar, sade Roger Molin. Kan vi också 
följa resultaten för varje patient och jäm-
föra över tid med andra så leder det till 
förbättringar.

Utvecklingen på det här området går 
snabbt framåt. Ett exempel på ett sådant 
utvecklingsprojekt är MORSE-projektet 
i Region Skåne där regionen samverkar 
med Försäkringskassan och Lunds uni-
versitet för att ta tillvara kunskaper och 
erfarenheter i sjukvårdens vardag. Målet 
är att minska ohälsan och förbättra sjuk-
domsprocessen vid sjukdomar i rörelseor-
ganen, till exempel frakturer, artros och 
inflammatoriska sjukdomar. Inom ett 
eller två år räknar Ingemar Pettersson, 
docent och forskningsledare på MOR-
SE, att man snabbt ska kunna följa upp 

behandlingsresultat både på grupp- och 
individnivå genom MORSE-registret.

– Styrkan i det här projektet är att 
man kan samköra flera olika register och 
därmed få fram mycket detaljerade data 
kring en patients behandling, sjukskriv-
ning, sjukaktivitetsersättning och läke-
medel. Det underlättar uppföljningen av 
en behandling. 

– Här finns det stora möjligheter till 
resultatuppföljning även på nationell 
nivå, sade han. Vi har utvecklat grund-
metoderna och har verktygen. Låt oss 
nu gemensamt skapa en nationell struk-
tur.

Men det kräver att sjukvårdshuvud-
männen tar sitt ansvar och utvecklar de 
systemstöd som krävs för att doktorerna 
ska få bättre och snabbare återkoppling 
på den behandling som sätts in. 

– Bättre beslutsstöd och bättre upp-
följningsverktyg på individnivå. Att 
doktorn själv kan se sina behandlings-
resultat i journalsystemet. Varför fung-

erade behandlingen på Olsson men inte 
på Nilsson? Det är ett gemensamt ansvar 
att tillhandahålla de beslutsstöd, jour-
nalsystem och de uppföljningsmöjlighe-
ter som gör det möjligt för oss att utvär-
dera vårt eget arbete, sade Ulf Hallgårde, 
ordförande i läkemedelsrådet i Skåne. 
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juridik

PER:s möte i Whistler i Kanada 
Ärende CO001/10 handlar om Whist-
ler, Kanada, som plats för arrangemang-
et ”Physicians Educational Resource, 
PER, 14th Annual International Confe-
rence on Hematologic Malignancies” den 
17–20 mars 2010.

Whistler är en känd vintersportort 
beläget i British Columbia, Kanada. 
Konferensen ”14th Annual Internatio-
nal Congress on Hematologic Malig-
nancies” riktade sig till onkologer och 
hematologer med fokus på den senaste 
utvecklingen inom behandlingen av he-
matologisk malignitet, aktuella pågåen-

de kliniska prövningar samt de senaste 
läkemedlen och indikationerna. 

Whistler får anses vara en allmänt 
känd skidort bland svenskar då det här 
återkommande anordnas världscuptäv-
lingar i utförsåkning och längdskidor. 
Detta förstärks ytterligare av att de 
olympiska och paralympiska vinterspe-

CO:s beslut om lämpliga 
och olämpliga konferensplatser 
under 2010
Läkemedelsindustriföreningens Compliance Officer Pär Tellner följer upp och svarar på frågor 
om Läkemedelsbranschens etiska regelverk och samarbetsdatabaser. Här redovisas de beslut 
CO tagit under tiden januari–oktober 2010 om lämpliga och olämpliga platser för konferenser 
och möten där läkemedelsindustrin bjuder in sjukvårdspersonal.
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len 2010 i Vancouver delvis var förlagda 
i just Whistler. Det förelåg goda möjlig-
heter till skidåkning under konferensen, 
särskilt som programmet på torsdagen, 
fredagen samt lördagen innehöll en fyra 
timmar lång lunchpaus. Dessutom är 
hotellet där konferensen äger rum, The 
Fairmont Chateau Whistler, beläget all-
deles intill skidbackarna.

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

Aegean Conferences arrang-
emang på Santorini i Grekland
Ärende CO002/10 rör Santorini, Grek-
land som plats för arrangemanget ”3rd 
International Conference on Osteoimmu-
nology: Interactions of the Immune and 
Skeletal Systems”, 20–25 juni 2010.

Santorini är en ögrupp i Grekland och 
ett populärt och känt turistmål. Denna 
konferens riktade sig till forskare inom 
området. Under det aktuella datumet för 
kongressen rådde det högsäsong för tu-
rism på Santorini, klimatet är behagligt 
med en genomsnittlig dagstemperatur 
på cirka 28° C i luften och cirka 22° C i 
vattnet, enligt en svensk charterarrang-
örs hemsida.

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

Nordsvenska gynekologsäll-
skapets årsmöte och 
Mittnordenmöte 2011 i Åre 
Ärende CO003/10 gäller Åre som plats 
för arrangemangen ”Nordsvenska 
gynekologsällskapets årsmöte”, 24–25 
mars 2011 samt i direkt anslutning till 
detta ”Mittnorden möte 2011”, 25–26 
mars 2011.

Åre är en känd skidort i Jämtland som 
ligger cirka 60 kilometer från gränsen 
till Norge. ”Nordsvenska gynekologsäll-
skapets årsmöte” och ”Mittnorden möte 
2011” är vetenskapliga sammankomster 
för läkare och barnmorskor från Sverige 
och, i det senare fallet, även Norge. 

Från Sverige deltar läkare och barn-
morskor från Östersund, Sundsvall, Sol-
lefteå, Umeå, Skellefteå, Lycksele och Lu-
leå. Från Norge deltar läkare och barn-
morskor från Trondheim och Levanger. 
Dessa orter ligger alla i närliggande re-
gioner. Det finns således logistiska skäl 

att i detta fall godkänna Åre som plats 
för arrangemangen. 

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

Urologimöte i Marrakech 
i Marocko
Ärende CO004/10 berör Marrakech, 
Marocko som plats för arrangemanget 
”Société Internationale d’Urologie, SIU 
World Meeting Lower Urinary Tract 
Dysfunction”, 13–16 oktober 2010. 

Marrakech är en stad i Marocko och 
ligger vid foten av Atlasbergen med när-
mare 1 miljon invånare. Staden är en av 
Marockos populäraste turistdestinatio-
ner och beskrivs ofta som en sagostad, 
nästan som i ”Tusen och en natt”. Un-
der det aktuella datumet för kongres-
sen är klimatet, enligt en svensk char-
terarrangörs hemsida, behagligt med en 
genomsnittlig dagstemperatur på cirka 
28° C i luften.

CO fann därför att detta arrangemang 
i Marrakech inte var godtagbart.

APA:s årliga möte i Hawaii 
Ärende CO005/10 gäller Honolulu, Ha-
waii som plats för arrangemanget ”2011 
American Psychiatric Association, APA 
Annual Meeting”, 14–18 maj 2011. 

Hawaii är en ögrupp i centrala Stilla 
havet och ett av världens mest kända se-
mesterparadis. APA:s konferens är en år-
ligen återkommande internationell kon-
ferens som riktar sig bland andra till lä-
kare inom psykiatri och är 2011 förlagd 
till Hawaii Convention Center. 

På 2009 års APA-möte var antalet 
deltagare enligt uppgift 16 000 och i 
bedömningen för 2011 utgår LIF CO 
från att antalet deltagare är ungefär det-
samma. 

I ärende CO009/08 ansågs Las Vegas, 
av logistiska skäl som en lämplig ort för 
en annan kongress med många deltaga-
re, ”American Academy of Orthopaedic 
Surgeons’ 2009 Annual Meeting”. I den 
konferensen deltog 20 000 personer. En 
viktig och central skillnad är dock att 
Hawaii är en ögrupp mitt i Stilla havet. 
Det kan därför ta lång tid att ta sig till 
Hawaii från Europa. Ett stort antal del-
tagare är därför inte tillräckliga logis-
tiska skäl till varför man ska förlägga 
en kongress på Hawaii. Det finns lämp-
ligare orter, som inte är semesterparadis i 
Stilla havet, och som kan husera en kon-
ferens med 16 000 deltagare.

CO kom därför fram till att detta ar-
rangemang i Honolulu inte var accep-
tabelt.

Genitalcancersymposium på 
Marriott World Center Resort 
i Orlando, USA
Ärende CO0006/10 rör Marriott World 
Center Resort, Orlando, som plats för 
”2011 Genitourinary Cancers Symposi-
um”, 17–19 februari 2011, anordnad av 
American Society of Clinical Oncology 
(ASCO). 

Marriott World Center Resort är en 
golf- och sparesort, med golfbanan allde-
les utanför dörren. I LIF CO005/07 som 
rörde Järavallens konferenscenter (Barse-
bäcks golfklubb) konstaterades att kon-
ferenscenter samlokaliserade med golf-
klubbar inte är godtagbart. Detta beslut 
fastställdes även av NBL (NBL822/07) 
efter överklagan. 

Compliance officers kollegor i spanska 
Farmaindustria har också fastställt att 
arrangemanget 2011 Genitourinary Can-
cers Symposium”, 17–19 februari 2011 på 
Marriott World Center Resort, Orlando 
(Florida) inte är tillåtet för sponsring av 
spanska företag. Deltagarantalet på den-
na kongress brukar vara mellan 2 000 
och 4 000, vilket gör att det finns ett 
flertal andra platser än Marriott World 
Center Resort, Orlando, dit arrangörerna 
hade kunnat förlägga kongressen.

CO konstaterade därför att ASCO:s 
symposium på Marriott World Center 
Resort i Orlando inte var acceptabelt. 
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Lanseringsmöte för Elonva 
i Liseberg och Turning Torso 
Ärende CO007/10 gäller Liseberg, Göte-
borg, respektive Turning Torso, Malmö, 
som plats för arrangemanget ”Elonva 
lanseringsmöte”, 21 respektive 22 sep-
tember 2010.

Liseberg är Nordens största nöjespark 
och Sveriges mest populära turistmål. 

Elonva är ett hormon (gonadotropin) 
som används för att stimulera äggloss-
ning i kombination med GnRH-anta-
gonister för att låta flera folliklar mogna 
samtidigt hos kvinnor som deltar i pro-
gram för assisterad befruktning (ART).

Liseberg är således inte acceptabel 
som plats för arrangemang under säsong. 
Av Lisebergs hemsida framgår dock att 
nöjesparken är stängd den 21 september, 
vilket innebär att nöjesparkens attraktio-
ner inte kan användas detta datum. 

Turning Torso är en skyskrapa vid 
Lilla Varvsgatan i Västra Hamnen i 
Malmö och som invigdes 2005. Den är 
Sveriges högsta byggnad. De två övers-
ta våningarna (53 och 54) är konferens-
anläggningen Turning Torso Meetings. 
Turning Torso väckte i samband med in-
vigningen uppmärksamhet för den spe-
ciella arkitekturen och de höga kostna-
derna för att färdigställa byggnaden. 

LIF:s CO uppfattade därför Turning 
Torso på den tiden som ett exklusivt 
konferensställe (något formellt beslut 
om Turning Torso har dock tidigare inte 
fattats av LIF:s CO). Sedan invigningen 
har nyhetsvärdet, dragningskraften och 
därmed den uppfattade exklusiviteten 
minskat, särskilt hos personer i södra 
Sverige.

CO beslöt därför att före-
tag kan sponsra eller bidra 

till sjukvårdspersonals 
deltagande i Elonva 
lanseringsmöte i Li-

seberg, Göteborg och Turning Torso, 
Malmö.

Ungdomsmottagningarnas årliga 
konferens i Sälen 

Ärende CO008/10 handlar om Sälen 
som plats för arrangemanget ”FSUM:s 
årliga ungdomsmottagningskonferens”, 
som är planerad till april 2011.

Sälen med sina cirka 500 invånare är 
en känd skidort i Dalarna med nor-

ra Europas största alpi-
na skidområde. Enligt 
hemsidan för skidan-

läggningsföretaget Skistar 
lämnas snögaranti från 15 november till 
och med 1 maj. Skidsäsongen sträcker 
sig således till 1 maj.

Deltagare är ungdomsmottagningar 
från hela landet och att den lokala ung-
domsmottagningen stänger efter april 
månad är inte tillräckliga logistiska skäl 
till att förlägga en nationell konferens 
där under skidsäsong.

CO kom därför fram till att detta ar-
rangemang i Sälen inte var acceptabelt.

Världsdiabeteskongress i Dubai 
Ärende CO009/10 rör Dubai som plats 
för arrangemanget ”IDF World Diabetes 
Congress”, 4–8 december 2011.

Detta är en världskongress för dia-
betesspecialister. Dubai är bland annat 
känt för världens högsta byggnad, Burj 
Khalifa, och världens största konstgjor-
da öar i havet. Dubai kan därför anses 
vara exklusivt. Detta uppvägs dock av 
att emiratet har mycket goda flygförbin-
delser till många europeiska städer. Lo-
gistiska skäl talar därför för att trots allt 
godta Dubai som plats för detta arrang-
emang. Godkännandet villkoras dock av 
att den svenska sjukvårdspersonalen inte 
bokas in på hotell i Jumeirah, eftersom 
hotellen där är av resortkaraktär. Det bör 
dock inte vara något problem, eftersom 
det finns ett flertal hotell i affärsdistrik-
tet Deira (Dubai Creek).

Radiologisymposium 
i Dubrovnik 
Ärende CO010/10 gäller Dubrovnik, 
Kroatien, som plats för arrangemanget 

”9th Radiology Symposium of the Inter-
national Society for Strategic Studies in 
Radiology”, 25–27 augusti 2011. 

Dubrovnik är en stad med cirka 50 
000 invånare och belägen vid kusten i 
den sydligaste delen av Kroatien. Staden 
är en populär turistdestination och känd 
för sin arkitektur och vackra ringmur. I 
augusti är temperaturen behaglig med 
en temperatur på cirka 28 °C.

CO kom därför fram till att detta ar-
rangemang i Dubrovnik inte var accep-
tabelt.

Kommentarer
Ärendena om PER:s möte i Whistler, 
Aegean Conferences arrangemang på 
Santorini och radiologisymposiet i Du-
brovnik bekräftar tidigare praxis att mö-
ten på turistdestinationer under högsä-
song inte är acceptabla. Om det däremot 
finns logistiska skäl (målgruppen från 
samma geografiska region), kan man 
trots allt som företag bidra till att sjuk-
vårdspersonal deltar i konferenser på tu-
ristdestinationer under högsäsong. Det 
visar Compliance Officers beslut om att 
Åre är acceptabel som plats för Nord-
svenska gynekologsällskapets årsmöte 
och Mittnordenmöte.

Astellas Pharma överklagade Com-
pliance Officers beslut om urologimöte 
i Marrakech till NBL, som fastställde 
CO:s beslut. NBL har därför ännu en 
gång signalerat att konferenser på tu-
ristdestinationer som Marrakech inte 
är lämpliga för läkemedelsföretag att 
sponsra eller delfinansiera hälso- och 
sjukvårdspersonals deltagande i.

Ärendet om APA:s Annual Meeting 
i Honolulu, Hawaii, visar på svårighe-
ten att få acceptans för Hawaii som plats 
för arrangemang. Trots att detta möte 
uppskattas ha 16 000 deltagare, anser 
Compliance Officer att det inte finns 
tillräckliga logistiska skäl att förlägga 
en kongress till Hawaii, då det tar extra 
lång tid för deltagare från Europa att ta 
sig dit.

Beslutet om Marriott World Center 
Resort illustrerar återigen att arrang-
emang i närheten av golfbanor inte är 
godtagbara. CO har i ett tidigare beslut 
(CO004/09) meddelat att Walt Disney 
World Swan and Dolphin Resort i Or-
lando inte heller är en godtagbar plats för 
arrangemang. Dessa båda beslut innebär 
dock inte att alla arrangemang i Orlan-
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do inte är acceptabla. Om arrangemanget 
förläggs till ett hotell, som inte är av re-
sortkaraktär, finns det möjligheter att få ett 
positivt beslut.

Ärendet om Elonva lanseringsmöte i Li-
seberg, Göteborg, och Turning Torso, Mal-
mö, visar att det är fullt möjligt att hålla ett 
möte i en nöjespark, om den är stängd. Vi-
dare visar det positiva beslutet om Turning 
Torso att Compliance Officers uppfattning 
om en plats faktiskt kan ändras över tid.

CO anser inte att det faktum att den lo-
kala ungdomsmottagningen i Sälen stäng-
er efter april månad är ett tillräckligt skäl 
att acceptera Sälen som plats för de svenska 
ungdomsmottagningarnas årliga konferens. 
Eftersom beslutet överklagats till Nämnden 
för Bedömning av Läkemedelsinformation 
(NBL), får vi se om NBL delar CO:s ställ-
ningstagande.

Ärendet om Världsdiabeteskongressen i 
Dubai visar att om det finns goda flygför-
bindelser till Europa så kan man acceptera 
arrangemang på vissa exklusiva platser som 
Dubai.

LIF har inlett ett samarbete med vår 
spanska systerorganisation, Farmaindustria, 
som innebär att om både LIF och Farmain-
dustria funnit att en plats för en konferens 
är olämplig så kontaktar vi arrangörerna och 
meddelar detta. Arrangören får då reda på 
att varken svenska eller spanska läkare, i 
enlighet med den kod som antagits av den 
europeiska branschorganisationen för den 
forskande läkemedelsindustrin (EFPIA), 
kan delta på konferensen med stöd från lä-
kemedelsföretag, men att besluten kan änd-
ras om arrangören flyttar konferensen till 
en annan plats. 

Under 2010 har detta samarbete, bland 
annat lett till att arrangörerna till möten 
i Whistler, Marriott World Center Resort 
i Orlando, USA, och Dubrovnik har kon-
taktats. Förhoppningsvis leder detta initia-
tiv till att kongressarrangörer i framtiden i 
mindre utsträckning förlägger konferenser 
till olämpliga platser.

PÄR TELLNER 
Läkemedelsindustriföreningens 

Compliance Offi cer
par.tellner@lif.se

Medicinskt verktyg

för läkare. På nätet.

Nu introducerar vi NetdoktorPro.se – ett unikt 
medicinskt verktyg på nätet som vänder sig till 
läkare. Varför?
 Jo, vi möter behovet av en samlad mötesplats 
där läkare kan kommunicera med kollegor, 
företag och akademin. Och samtidigt hitta 
medicinska hjälpmedel att använda sig av 
dagligen: nyproducerade behandlingsöversikter, 
nationella och internationella riktlinjer, blanketter, 
instruktionsfilmer, medicinska bilder, nyheter, 
expertchattar med mera...
 ...och läkemedelsinformation från industrin, 
naturligtvis.
 

Nu är den här.  
Sajten som läkarna 
har väntat på.

Det är här du når läkarna  
med dina budskap. 

Hur mycket vill du synas? Boka nu!

För annonsbokning: 
Kontakta Peter Wagén,  
Tel: 08- 545 158 75  
peter.wagen@netdoktor.se

netdoktor  pro.se 



68   pharma industry nr 6 –10

Bifall och avslag i TLV
Här följer de beslut om läkemedelssubvention som tagits av Tandvårds- och 
läkemedelsförmånsverket och publicerats på webbplatsen under perioden 
oktober – 22 november. För fullständig och aktuell information se TLV.se.

TLV har förutom nyansökningar omprö-
vat subventionen för smärtstillande och 
inflammationsdämpande läkemedel för 
att se som ska ska kvarstå inom hög-
kostnadsskyddet, eller inte. Många av de 
företag som står bakom produkterna har 
valt att sänka priset på sina läkemedel. 
Ett antal läkemedel som inte är kost-
nadseffektiva, eller används vid enkla 
sjukdomstillstånd, förlorar däremot sin 
subvention. Sedan tidigare i år ingår inte 
läkemedel som innehåller hyaluronsyra 
och glukosamin i högkostnadsskyddet. 
Förutom de försvinner geler och spray-
er som används på huden och som till-
hör läkemedelsgruppen COX-hämma-
re. Även läkemedlen Xefo och Xefo akut 
mister sin subvention och kommer inte 
att ingå i högkostnadsskyddet. Se vidare 
längre fram i sammanställningen.

Generell Subvention
(Beslutet om Afinitor presenteras här igen 
då utlåtandet efter diskussioner till viss del 
ändrats.)
Afinitor (everolimus) från Novartis 
används för behandling av njurcellscan-
cer. I klinisk praxis används huvudsakli-
gen sorafenib för patientgruppen. Företa-
get har också hävdat att detta är det rele-
vanta jämförelsealternativet. Det finns i 
dagsläget inga publicerade data från kon-
trollerade randomiserade fas III-studier 
där man prövat sekventiell behandling 
med VEGFR-hämmare. Det finns inte 
heller några kostnadseffektivitetsberäk-
ningar av en sådan behandling. 

TLV:s beslut om subvention för sora-
fenib bygger på att sorafenib används en-
ligt godkänd indikation, det vill säga till 
patienter som sviktat på interferon-alfa- 
eller interleukin-2-baserad behandling. 

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 tillät 
att patienter som progredierat fick möj-
lighet att byta till behandling med Afini-
tor. Detta gör att den totala överlevnaden 
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 företagets modell hög, men 
inte högre än att nämnden, med hänsyn 
till sjukdomens svårighetsgrad, bedömer 
att kostnaden är motiverad. 

Ansökan ska därför bifallas.

Simponi (golimumab) från MSD an-
vänds för att behandla sjukdomar med 
en hög svårighetsgrad som till exempel 
reumatoid artrit. Behandlingskostnaden 
med den nya förfyllda sprutan blir sam-
ma som för den befintliga beredningen 
av Simponi som redan ingår i läkeme-
delsförmånerna. Den nya injektionsme-
kanismen underlättar hanteringen för 
vissa patienter. 

Ansökan ska därför bifallas.

Altargo (retapamulin) från Glaxo 
SmithKline är ett topikalt antibioti-
kum som används vid svinkoppor (im-
petigo) och små infekterade sår. Ett läke-
medels kostnadseffektivitet är avhängigt 
av vilken behandling det jämförs med. 
I fallet Altargo är detta svårt att klart 
fastställa, eftersom det rekommenderas 
som ett eget steg i en behandlingstrappa. 
Det blir således nödvändigt att värdera 
Altargos kostnadseffektivitet både gen-
temot behandling med tvål och vatten 

samt mot systemisk (oral) behandling. 
Behandling med Altargo leder sannolikt 
till snabbare utläkning än behandling 
med tvål och vatten. 

Då detta medför snabbare återgång 
till arbetet för patient eller vårdnads-
havare är Altargo kostnadsbesparande 
jämfört med behandling med tvål och 
vatten/klorhexidin. Eftersom effekten fö-
refaller vara likvärdig med rekommen-
derad oral behandling bedömer TLV att 
Altargo är kostnadsneutralt gentemot 
peroral antibiotika. Ansökan bifalles.

Norvir (ritonavir) från Abbott är ta-
bletter avsedda att behandla HIV och 
används tillsammans med annan anti-
retroviral behandling. Den nya bered-
ningsformen förenklar hanteringen av 
läkemedlet. 

Företaget begär samma pris för tablet-
ter som för den befintliga beredningsfor-
men av Norvir som redan tidigare ingår 
i läkemedelsförmånerna. 

TLV anser att kraven i 15 § är upp-
fyllda och ansökan ska därför bifallas.

Nplate (romiplostim) från Amgen an-
vänds för att behandla vuxna med kro-
nisk idiopatisk (immunologisk) trombo-
cytopen purpura (ITP), en sjukdom där 
patientens immunsystem förstör de egna 
blodplättarna eller trombocyterna. Npla-
te är ett särläkemedel (orphan drug)mot 
kronisk primär immunologisk trombo-
cytopeni (ITP), en autoimmun sjukdom 
där kroppens eget försvar angriper och 
bryter ned de egna trombocyterna. 

Nplate innebär en ny princip för be-
handling av ITP. Nplate är den första 
tillväxtfaktorn för trombocyter och ver-
kar genom att stimulera bildningen av 
dessa. Nplate var effektivare än place-
bo på att öka trombocytantalet i denna 
svårbehandlade patientgrupp. Dessutom 
visar långtidsstudien att trombocytsva-
ret är varaktigt för de flesta patienterna. 

TLV
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Att behandla med Nplate kostar mer än 
att behandla med alternativa behand-
lingar. Detta kompenseras dock av den 
bättre effekten som gör att kostnaden 
per kvalitetsjusterat levnadsår är cirka 
400 000 till 600 000 kronor, troligen i 
den lägre delen av intervallet. Då sjuk-
domens svårighetsgrad är hög förefaller 
kostnaden per effekt vara rimlig. 

De osäkerheter som finns i modelle-
ringen kompenseras till viss del av ett 
flertal konservativa antaganden. Samti-
digt har vissa osäkerheter en så kraftig 
påverkan på kostnadseffektiviteten att 
det förefaller rimligt att villkora ett in-
kluderande i förmånen med krav på att 
läkemedlet visar sig vara kostnadseffek-
tivt även i klinisk praxis. Framförallt är 
kostnadseffektiviteten avhängig kostna-
den för immunoglobulin vid behandling 
med Nplate i förhållande till alternativ 
ITP behandling. 

TLV bedömer att Nplate är ett kost-
nadseffektivt behandlingsalternativ för 
patienter inom den godkända indika-
tionen. Den hälsoekonomiska analysen 
är dock speciellt känslig för åtgången av 
räddningsmedicinering i form av im-
munoglobulin. TLV finner därför att 
det finns skäl för att uppställa ett vill-
kor när det gäller uppföljning. Företaget 
ska senast den 31 oktober 2014 redovisa 
om Nplate är ett kostnadseffektivt läke-
medel i svensk klinisk praxis. 

Ansökan bifalles alltså med ovan upp-
ställda uppföljningsvillkor.

Begränsad Subvention
Arcoxia (etoricoxib)från MSD an-
vänds för behandling av olika inflamma-
toriska tillstånd till exempel artros. TLV 
bedömer att mest klinisk dokumentation 
för COX-hämmare finns vid behandling 
av smärta vid artros och reumatoid ar-
trit. Sammanfattningsvis bedömer TLV 
utifrån resultat av metaanalyser att de 
olika COX-hämmarna inklusive COX-
2-hämmare är effektmässigt likvärdiga 
vid artrossmärta och smärta vid reuma-
toid artrit. 

TLV konstaterar att behandlingskost-
naden med Arcoxia är betydligt högre 
än med de flesta andra COX-hämmarna, 
även om de senare skulle användas i kom-
bination med en generisk protonpumps-
hämmare, exempelvis omeprazol. 

Den hälsoekonomiska modellen inne-
håller stora osäkerheter. Kostnaden per 

QALY varierar mycket med olika an-
taganden om relativ risk för bland an-
nat magtarmbiverkningar. 

TLV bedömer dock att osäkerheten 
vad det gäller frågan om Arcoxia är ett 
kostnadseffektivt alternativ till diklofe-
nak är mindre för patienter med förhöjd 
risk för magtarmbiverkningar. För dessa 
patienter bedömer TLV att Arcoxia är 
kostnadseffektivt jämfört med diklofe-
nak. Detsamma gäller för jämförelsen 
mellan Arcoxia + protonpumpshämmare 
(PPI) och diklofenak + PPI. 

TLV bedömer vidare att Arcoxia ensamt 
inte är kostnadseffektivt jämfört med dik-
lofenak med tillägg av PPI. I de fall det är 
möjligt bör både Arcoxia och traditionella 
COX-hämmare ges med tillägg av PPI. 

TLV bedömer att Arcoxia ska vara 
fortsatt subventionerat men med en be-
gränsning till patienter som har hög risk 
för blödningar och för patienter med hög 
risk för biverkningar i mage/tarm, till 
exempel på grund av hög ålder eller tidi-
gare magsår. Vid en sådan begränsning 
lyfts inte indikationerna pelvospondylit 
och akut gikt upp. Företaget har skickat 
in argumentation för att så ska ske. Vad 
gäller pelvospondylit har de refererat till 
två brittiska hälsoekonomiska studier av 
indikationen (Jansen 2007 och Jansen 
2010). Av TLV:s allmänna råd om eko-
nomiska utvärderingar framgår att in-
gående uppgifter ska beskriva svenska 
förhållanden. TLV konstaterar att analy-
sen inte är anpassad till svenska förhål-
landen, samt att analysen inte redovisar 
samtliga relevanta jämförelser.

Celebra (celecoxib) från Pfizer an-
vänds för behandling av olika inflamma-
toriska tillstånd till exempel artros. Pfi-
zer har skickat in material som tyder på 
att Celebra har en likvärdig smärtlind-
rande effekt som övriga COX-hämmare. 
Det inskickade materialet tyder också på 
att Celebra i en sådan jämförelse har en 
mer gynnsam biverkningsprofil när det 
gäller magtarmbiverkningar, vilket kan 
vara värdefullt i synnerhet för patienter 
med ökad risk för sådana biverkningar. 

Företaget har anpassat en av den brit-
tiska myndigheten NICE (National In-
stitute for Health and Clinical Excellen-
ce) utvecklad hälsoekonomisk modell till 
svenska förhållanden. 

TLV bedömer att Celebra är kost-
nadseffektivt jämfört med traditionella 

COX-hämmare för patienter med förhöjd 
risk för magtarmbiverkningar. Detsam-
ma gäller i jämförelsen mellan Celebra 
+ PPI mot traditionella COX-hämmare 
+ PPI. 

Däremot visar modellen att Celebra 
ensamt inte är kostnadseffektivt jämfört 
med traditionella COX-hämmare + PPI. 
I de fall det är möjligt bör såväl Cele-
bra som traditionella COX-hämmare ges 
med tillägg av PPI. TLV bedömer att Ce-
lebra har en likvärdig symtomlindrande 
effekt som traditionella COX-hämmare 
men har ett mervärde, främst i kombi-
nation med en protonpumpshämmare, 
framför allt till patienter med en förhöjd 
risk för magtarmbiverkningar. TLV kan 
också konstatera att COX-2-selektiva 
hämmare, till skillnad från oselektiva 
COX-hämmare, saknar trombocytag-
gregationshämmande egenskaper och är 
därför inte kontraindicerade för patienter 
med tillstånd med ökad blödningsbenä-
genhet, till exempel. inför operation. 

TLV bedömer att Celebra ska vara 
fortsatt subventionerat men med en be-
gränsning till patienter som har hög risk för 
blödningar och för patienter med hög risk 
för magtarmbiverkningar, till exempel på 
grund av hög ålder eller tidigare magsår.

Targiniq (oxykodon + naloxon) från 
Mundipharma används för behandling 
av svår smärta där endast opioider erbju-
der tillräcklig analgetisk effekt till ex-
empel cancer, postoperativ smärta samt 
led- och benbesvär. TLV anser att det 
relevanta jämförelsealternativet är att be-
handla med den ingående opioiden (oxi-
kodon) samt laxativ behandling (Movi-
col eller Laktulos). Kostnaden för att be-
handla med Targiniq i vissa styrkor har 
med tillräcklig grad av säkerhet visats 
vara i samma storleksordning som att 
behandla med oxikodon samt laxativ be-
handling. Targiniq är dock inte ett billi-
gare alternativ än oxikodon samt laxativ 
behandling i samtliga styrkor. Eftersom 
kostnadseffektiviteten av oxikodon inte 
prövats måste behandlingen med Targi-
niq begränsas till de patienter som redan 
behandlas med oxikodon och därför har 
funnits ha behov av denna opioid. 

Företaget har enbart studerat patien-
ter som erhöll tillräcklig smärtlindring 
med oxikodon och hade problem med 
opioidinducerad förstoppning. Efter-
som inte alla opioidbehandlade patien-
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ter drabbas av förstoppning och vissa 
bara behöver laxativ behandling för att 
få bukt med förstoppningen bör använd-
ningen begränsas ytterligare till de pa-
tienter som trots pågående fullgod lax-
ativ behandling fortfarande har besvär 
med förstoppning.

Avslag
Nexium (Esomeprazol) enterotablet-
ter från Astrazeneca används vid under-
hållsbehandling och vid behandling av 
magsår samt refluxbesvär. 2006 gran-
skade TLV de läkemedel i högkostnads-
skyddet som användes vid behandling av 
magsyrarelaterade sjukdomar. Det kon-
staterades att Nexium endast var något 
mer effektivt än omperazol för behand-
ling av patienter med erosiv GERD – 
men endast då preparaten jämfördes i låg 
dos eller då Nexium 40 mg jämfördes 
med omeprazol 20 mg. Subventionen av 
Nexium begränsades därför till patienter 
som antingen hade gastroskopiverifierad 
erosiv GERD eller som inte uppnått till-
räckliga resultat med annan PPI. 

Trots detta används Nexium i dag 
framför allt i dosen 20 mg. Nexium 20 
mg ger sämre syrahämning än vad som 
kan uppnås med omeprazol 40 mg, men 
kostar minst sex gånger mer. Nexium 20 
mg är inte kostnadseffektivt. Nexium 40 
mg är inte kostnadseffektivt ens för pa-
tienter med erosiv GERD. 

Att TLV tidigare tillät en jämförelse 
av omeprazol 20 mg mot Nexium 40 mg 
berodde på att det ansågs att preparaten 
vanligen användes i dessa doser. 

Sedan 2006 har priset på generiska 
PPI sjunkit med ytterligare 75 procent. 
Till detta kommer att SBU konstaterat 
att det inte finns några viktiga effekt-
skillnader mellan olika PPI då de jäm-
förs i ekvipotenta doser. Det vanligaste 
i dag är att båda preparaten används i 
dosen 20 mg. Vid erosiv GERD används 
dock både Nexium och omeprazol ofta 
i dosen 40 mg. Därför är det rimligt att 
jämföra läkemedlen i dosen 40 mg. 

Det finns inga studier som visar att 
Nexium 40 mg ger bättre läkning än 
omeprazol 40 mg vid erosiv GERD. För 
att vara kostnadseffektivt skulle Nexi-

um 40 mg jämfört med omeprazol 40 
mg behöva vara mer effektivt än vad 
som visats i jämförande studier mellan 
Nexium 20 mg och omeprazol 20 mg. 
Detta förefaller orimligt eftersom man 
närmar sig maximal syrahämning vid 
högre doser. Nexium 40 mg är inte kost-
nadseffektivt – inte ens för patienter med 
erosiv GERD. Nexium, enterotabletter, 
20 mg och 40 mg, utesluts ur högkost-
nadsskyddet eftersom nyttan inte svarar 
mot kostnaden. Nexium enterogranulat 
och Nexium HP kvarstår i högkostnads-
skyddet. Beslutet träder i kraft den 15 
januari 2011.
Xefo (lornoxicam) och Xefo Akut 
från Nycomed används för behandling av 
smärta och inflammation vid artros och 
reumatoid artrit samt korttidsbehand-
ling av mild till måttlig akut smärta. 
Mot bakgrund av att effekt och biverk-
ningar mellan läkemedel som innehål-
ler lornoxikam (Xefo) och andra COX-
hämmare i stort bedöms som likvärdig 
anser TLV att ehandlingskostnaden med 
Xefo inte ska överstiga det föreslagna 
pristak som har konstruerats för flerta-
let COX-hämmare i denna genomgång, 
med andra ord att behandlingskostnad 
per dag inte får överstiga 3 kronor vid 
normaldosering. Då företaget inte sänkt 
priset till maximalt takpris i pristole-
ransen så uppfyller läkemedlet Xefo inte 
förutsättningarna i 15 § och ska därför 
uteslutas ur förmånerna.

Zon gel, (ketoprofen) från Antula, 
Ketoflex gel (ketoprofen) från Aco 
Hud, Orudis gel (ketoprofen) från 
Sanofi-Aventis, Siduro gel (ketopro-
fen) från Meda, Ibumetin gel (ibu-
profen), från Nycomed, Eeze kutan 
spray (diklofenak) från Antula an-
vänds för behandling av smärta i sam-
band med muskel- och ledskador, till ex-
empel sportskador. I första hand ska lä-
kemedel som behandlar svåra sjukdomar 
subventioneras och ingå i högkostnads-
skyddet. Därför försvinner ovan listade 
produkter ur högkostnadsskyddet från 
och med den 1 februari 2011. 

Produkt/beredning  Behandlingsområde   Företag

Afinitor    Njurcancer     Novartis

Simponi    Reumatoid artrit    MSD

Altargo    Svinkoppor     GlaxoSmithKline

Norvir    HIV      Abbott

Nplate    Trombocytopeni    Amgen

Arcoxia    Bland annat Artros   MSD

Celebra    Bland annat Artros   Pfizer

Targiniq    Svår smärta    Mundipharma

Nexium    Magsår/reflux    Astrazeneca

Xefo     Bla annat Artros    Nycomed

Xefo akut    mild till måttlig akut smärta  Nycomed

Zon gel    mild till måttlig akut smärta  Antula

Ketoflex gel    mild till måttlig akut smärta  Aco Hud

Orudis gel    mild till måttlig akut smärta  Sanofi-Aventis

Siduro gel    mild till måttlig akut smärta  Meda

Ibumetin gel   mild till måttlig akut smärta  Nycomed

Eeze kutan spray   mild till måttlig akut smärta  Antula

Generell subvention

Subvention med begränsning

Avslag

NICLAS AHLBERG
chefredaktör 

TLV
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Nedan presenteras försäljningsstatistiken t o m 
oktober månad. Denna rapport präglas av ett 
stort lugn med total avsaknad av dramatik. Vi tack-
ar Peter Kogg, IMS Health Sweden AB, för att han 
försett oss med statistiken.  

Redaktionen 

På terapiområdeslistan har det inte skett någon 
inbördes förändring mellan grupperna alls jäm-
fört med föregående period. Området som fort-
satt ligger i topp och dessutom ökar mest är Tumö-
rer och rubbningar i immunsystemet, L, vilket ökat 
med drygt 300 miljoner eller 6.3 % jämfört med 
föregående period. Området Hjärta och kretslopp, 
C, tappar nästan lika mycket som området L växer 
med, ungefär 300 miljoner eller drygt - 11,1 %. 
Det område som fortsatt minskar mest procentu-
ellt sett är Övrigt, V, som minskar 45 miljoner eller 
-13.1 %. Området V innehåller bl. a Allergener och 
Kontrastmedel. 

På koncerntopplistan händer det inte så mycket 
jämfört med föregående period. Medartuum, som 
var på 18’e plats i september har ökat med drygt 
24 % jämfört med föregående period och fortsät-
ter att närma sig 17’e plats och därmed Merck-
Serono. MSD, GSK och Johnson & Johnson fort-
sätter däremot att tappa procentuellt sett jämfört 
med föregående period. Likaså Orifarm tappar 
men där handlar det om att koncernens öknings-
takt istället minskar något.

Branschstatistik 
oktober 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   3 296  3 398  -3,0  14,9
2 15 2 MSD   1 962  2 076  -5,5  9,0
3 4 3 Novar�s  1 829  1 700  7,6  8,2
4 2 4 Astrazeneca  1 758  1 668  5,4  7,9
5 3 5 GlaxoSmithKlein 1 551  1 659  -6,5  7,1
6 6 6 Roche   1 277  1 204  6,1  5,7
7 8 7 Orifarm  1 222  1 038  17,6  5,5
8 9 8 Johnson & Johnson 1 176  1 246  -5,6  5,4
9 10 9 Sanofi-aven�s  943  963  -2,1  4,2
10 12 10 Novo Nordisk  895  867  3,2  4,0
11 11 11 Meda   880  889  -0,9  4,0
12 14 12 Abbo�   871  786  10,7  3,9
13 13 13 Baxter Medical 825  822  0,3  3,7
14 16 14 Boehringer Ing. 726  662  9,7  3,3
15 17 15 Lilly   650  641  1,3  2,9
16 18 16 Bayer Schering  514  529  -2,8  2,3
17 20 17 Merck-Serono  490  486  0,8  2,2
18 19 18 Medartuum  471  379  24,2  2,0
19 19 19 Biophausia  422  528  -20,1  1,9
20 20 20 Nycomed  397  414  -4,0  1,8

Totala  försäljningen inkl. vet.   30 504  30 182  1,1  100,0     
            (72,6)*
* 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. 5841  5495  6,3
2 2 2 N Centrala nervsystemet 5607  5519  1,6
3 3 4 J Infek�onssjukdomar  3076  3023  1,7
4 4 3 A Matsmältning/Ämnesoms. 2850  2895  -1,5
5 7 7 R Andningsorganen  2505  2444  2,5
6 6 5 C Hjärta och kretslopp  2377  2675  -11,1
7 5 6 B Blod och blodbildande org. 2094  2138  -2,1
8 8 8 G Urin och könsorgan etc. 1444  1406  2,7
9 9 9 M Rörelseapparaten  811  818  -0,8
10 13 13 S Ögon och öron  717  645  11,3
11 10 10 H Hormoner exkl. könshorm. 706  701  0,8
12 12 12 D Hud    687  663  3,6
13 14  K Hospital Solu�ons  521  508  2,5
14 15  T Diagnos�c Agents  322  298  7,8
15 11 11 V+P Övrigt    298  343  -13,1
16 16  P An�parasitära medel  46  44  3,1
 
Totalt humanläkemedel     29 900  29 615  1,0
Veterinärläkemedel      604  567  6,6
Läkemedelsmarknaden totalt     30 504  30 182  1,1

Terapiområdeslista oktober 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   759  727  4,4  11,6
2 3 2 Humira   639  519  23,1  9,8
3 4 3 Symbicort  584  563  3,6  9,0
4 3 4 Remicade  513  476  7,8  7,9
5 6 5 Atacand  360  350  2,9  5,5
6 5 6 Lipitor   335  348  -3,9  5,1
7 8 7 Zyprexa  328  312  5,2  5,0
8 9 8 Hercep�n  297  277  7,0  4,6
9 15 9 Mabthera  263  223  18,1  4,0
10 11 10 Nexium  254  255  -0,5  3,9
11 22 11 Lyrica   249  216  15,4  3,8
12 23 12 Spiriva   233  198  17,3  3,6
13 14 13 Advate   231  218  5,9  3,5
14 13 14 Sere�de  225  232  -3,0  3,5
15 17 15 Pulmicort  221  215  2,8  3,4
16 18 17 Lantus   220  214  3,0  3,4
17 12 16 Alvedon  214  253  -15,5  3,3
18 20 19 Glivec   209  201  3,9  3,2
19 21 20 Tysabri   198  157  26,4  3,0
20 17 Ny Kiovig   192  203  -5,5  2,9

Totala läkemedelsmarknaden inkl vet  30 504  30 182  1,1  100,0
                              ( 6 522  6 157  5,9  21,4)*

Produktnamnsgrupp är en sammanslagning av produkter som innehåller samma produktnamn t ex är Symbicort 
summan av Symbicort turbuhaler, S forte turb och S mite turb       
* Siffrorna i parentes är de 20 största produkternas försäljning och andel av totalen.      
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På produkttopplistan råder lugnet. Lantus klättrar 
ett hack liksom Tysabri som ju var ny på listan sist. 
Tysabri fortsätter att växa starkt med drygt 26 % 
tillväxt jämfört med föregående period.
 Cozaar har sagt tack och adjö och ersattes av 
en gammal bekant nämligen Kiovig som nu intog 
plats 20. 
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Ärende W1220/10 avsåg en an-
nons från Hela Pharma AB för 
naturläkemedlet Eskimo-3, en 

fiskolja innehållande omega-3.  Annon-
sen hade rubriken ”Välj en omega-3 som 
fungerar”. I annonsens text sades bland 
annat att svenska forskare ”inte tyckte 
några andra omega-3 produkter höll til-
läckligt hög kvalitet” samt att Eskimo-3 
”är en omega-3 du verkligen kan lita 
på”. Där fanns också påståenden om att 
produkten utvecklats med ”egenskaper 
speciellt anpassade för hjärta och kärl” 
samt att det är ”den enda naturliga ome-
ga-3 produkten som är granskad och 
godkänd av Läkemedelsverket – även 
för långtidsanvändning.”

IGM ansåg att annonsen var katego-
riskt utformad och att den gav intrycket 
av att Eskimo-3 är den enda omega-3 
produkten som visats fungera. Det finns 
dock flera sådana produkter som gran-
skats och godkänts av läkemedelsverket. 
Annonsen var därför i denna del oveder-
häftig och misskrediterande mot andra 
naturläkemedel och stred mot artiklar-
na 104 och 113 i Regler för läkemedels-
information.

Formuleringarna om att Eskimo-3 
hade egenskaper speciellt anpassade 
för hjärta hade enligt IGM inte stöd i 
produktresumén. Detsamma gällde på-
ståendet om särskild ändamålsenlighet 
vid långtidsbehandling.   Påståendet att 
Eskimo-3 skulle vara den enda natur-
liga omega-3 produkten var inte heller 
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anmälningärenden

Genom ett avtal mellan Läkemedelsindustriföreningen (LIF) och organisationen Svensk Egenvård har 
IGM-/NBL- systemets räckvidd ökats väsentligt. Detta är en mycket positiv åtgärd eftersom fler 
marknadsförare, exempelvis för naturläkemedel och traditionellt växtbaserade läkemedel, nu måste 
följa samma marknadsföringsregler som läkemedelsföretagen. Dessutom måste de räkna med att 
deras marknadsföring kommer att övervakas och bedömas på samma sätt som läkemedelsföretagens. 
IGM har under hösten avgjort de första ärendena rörande sådan marknadsföring. 

korrekt eftersom det som nämnts finns 
flera omega-3 produkter. Påståendena 
stred därför mot artiklarna 102 och 104 
i Regler för läkemedelsinformation. Hela 
Pharma ålades att betala en IGM-avgift 
om 50 000 kronor.

Även ett annat ärende (W1227/10) 
avsåg annons för en omega-3 produkt. 
En annons från Axellus AB för Pikasol 
Forte hade rubriken ”Fem skäl som gjort 
Pikasol Forte till Sveriges största fiskolja 
inom naturläkemedel”. Där under fanns 
en punklista med fem olika argument. 
Två av dessa kritiserades av IGM.

Formuleringen ”skydd mot hjärta- 
och kärlsjukdomar” var enligt IGM ka-
tegoriskt utformad och gav intrycket av 
ett konstaterat skydd för alla behandlade 
patienter. Detta stod enligt IGM inte i 
överensstämmelse med produktresumén 
där indikationen anges på följande sätt: 
”Naturläkemedel innehållande omega-3 
fettsyror som kan bidra till skydd mot 
hjärta- kärlsjukdomar”.  

Den andra formuleringen som kritise-
rades var ”Dokumenterad effekt”. IGM 
ansåg att formuleringen gav intrycket att 
det tidigare påstådda skyddet mot hjärt- 
kärlsjukdomar, eller i alla fall en sådan 
verkningsmekanism, skulle vara doku-
menterad och fastställd. I produktresu-
mén anges dock att det inte är fullstän-
digt klarlagt hur omega-3-fettsyror bi-
drar till skydd mot hjärt- kärlsjukdomar 
och dessutom saknas effektdata. Detta 

gjorde att IGM fann påståendet oveder-
häftigt och vilseledande.

De bägge formuleringarna stred mot 
artikel 102 och 104 i Regler för läkeme-
delsinformation. Axellus fick betala en 
IGM-avgift om 25 000 kronor.

Ärende W1231/10 gällde en annons 
från PharmaNord/Pharma Hus AB för 
Vitango innehållande extrakt av rosen-
rot. Enligt produktresumén är indikatio-
nen ”Traditionellt växtbaserat läkeme-
del för lindring av metabola och fysiska 
symptom på stress, såsom trötthet, svag-
hetskänsla, irritabilitet och lindrig oro. 
Indikationerna för ett traditionell växt-
baserat läkemedel grundar sig uteslutan-
de på erfarenhet av långvarig använd-
ning”. I annonsen förekom bland annat 
påståenden om ”dubbelverkan” med ef-
fekt på såväl ”stresshormoner” som ”en-
ergimetabolism”, ”unik dubbelverkande 
mekanism”, ”utmärkt tolerabilitets- och 
säkerhetsprofil” samt ”sväljvänliga ta-
bletter”.  

IGM konstaterade att samtliga på-
ståenden saknade förankring i produkt-
resumén samt att de utgjorde otillåtna 
superlativer.  IGM framhöll att indika-
tionen för ett växtbaserat läkemedel in-
går att läkemedlets effekt endast baseras 
på tradition och att den således inte är 
styrkt. I beslutet framhölls också att for-
muleringen ”utmärkt tolerabilitets- och 
säkerhetsprofil” innebär något helt annat 
än uppgiften ”inga kända biverkningar” 
i produktresumén. Annonsen stred mot 

Vidgade uppgifter 
för IGMoch NBL
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betecknades med ”Gravid” och hade 
budskapet ”Bli gravid så slipper du 
mensvärk”. I produktresumén för Ibu-
metin varnas dock för att använda läke-
medlet då kvinnan är eller planerar att 
bli gravid. Under de tre sista månaderna 
av graviditeten är läkemedlet dessutom 
kontraindicerat. Detta var så viktiga var-
ningsföreskrifter att de enligt IGM bor-
de ha återgetts i filmen. IGM ansåg det 
direkt olämpligt att i en film för Ibume-
tin såsom skett refererar till graviditet. 
Filmen stred mot artiklarna 104 och 117 
i Regler för läkemedelsinformation och 
Nycomed fick betala en IGM-avgift om 
90 000 kronor.

Ärende W1237/10 gällde en reklam-
film från Sandoz AS för protonpump-
shämmaren Nixacid. I filmen visades 
bara företagsnamnet Sandoz AS medan 
kontaktuppgifter, dvs adress, telefon el-
ler webbadress, saknades. Sådana skall 
enligt artikel 105 och 117 finnas med. 
Sandoz framhöll att filmens bägge ver-
sioner bara var 20 respektive 30 sekun-
der långa och att det i en särskild anvis-

ning till artikel 105 anges att kraven på 
kontaktuppgifter av praktiska skäl inte 
alltid kan tillämpas i vissa media för re-
klam till allmänheten. IGM framhöll 
dock att denna anvisning inte är tillämp-
lig på reklamfilmer och ansåg att avsak-
naden av kontaktuppgifter stred mot ar-
tiklarna 105 och 117. Sandoz fick betala 
en IGM-avgift om 40 000 kronor.

Orion Pharma introducerade tidigare 
i år Burana, en ibuprofenprodukt. I en 
annons angavs ”Nyhet” samt ” Burana är 
en ny ibuprofentablett…” (W1215/10). 
IGM ansåg att detta gav läsaren intryck-
et av att det handlade om ett nytt slag 
av ibuprofentablett som på något vis, 
oklart hur, skiljde från tidigare ibupro-
fentabletter och i en sådan mening var 
”ny”. Att det handlade om ett nytt va-
rumärke som tidigare inte sålts i Sverige 
var enligt IGM en helt annan sak. IGM 
ansåg att annonsen stred mot artikel 104 
enligt vilken ett läkemedel inte får be-
skrivas som nytt eller liknande om det 
varit tillgängligt i mer än ett år eller om 
det har en terapeutisk indikation som 

marknadsförts allmänt i mer än ett år. 
Företaget fick betala en IGM-avgift om 
90 000 kronor.

I reklam för Alvedon 665 mg angav 
Glaxo Smith Kline Consumer Health-
care AS ”…erbjuder säker och effektiv 
lindring” (W1233/10). IGM framhöll att 
enligt artikel 4 måste sådana påståenden 
vara underbyggda på ett kvalificerat sätt 
samt att praxis rörande just orden ”säker” 
och ”effektiv” är sträng och omfattande. 
IGM påpekade att ordet ”säker” trots sin 
absoluta form i praxis ofta ansetts kunna 
uppfattas som en jämförelse varför det 
måste framgå vad man jämför med. Fö-
retaget beklagade formuleringen och lo-
vade att i framtiden minimera risken för 
liknade felaktigheter. Annonsen ansågs 
strida mot artikel 4 och företaget fick 
betala 80 000 kronor i IGM-avgift.

MÅRTEN BRINK
Skribent

Brilex

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

Har du energi att tillföra?

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

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

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



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

För eventuella frågor ring Hans Östlund

We have 23,000  
people on salary. 

But our benefits are 
shared with billions.

Making people healthier all over the world – it’s the most rewarding work you can do. In this era of 
profound change we call the New Health, Quintiles is helping pharma companies bring new medicines 
to patients faster. What role will you play?

Job Position Here 

Elit aut dolore volestrud dionsequat nonse dolor sequam, volutatem et iriliss ectet, sed minis 
dipsuscil irit ad magnibh eum ad tis deliquat prat velit nulputpat ex et autetum volorperat at 
velesent praesequatem nos.

Job Position Here 
Elit aut dolore volestrud dionsequat nonse dolor sequam, volutatem et iriliss ectet, sed minis 
dipsuscil irit ad magnibh eum ad tis deliquat prat velit nulputpat ex et autetum volorperat at 
velesent praesequatem nos. 
 
Please contact xxxxx at XXXXX or apply online quintiles.com/careers/XXXX

Manager, Clinical Operations 

You have the overall responsibility for recruiting, coaching, and developing one of our teams of 
CRAs and CTAs working as a liaison versus the international project teams allocating appropriately 
skilled and experienced staff to projects. You will be working closely with your team conducting 
accompanied site visits and co-monitoring activities etc. You will play a key role in corporate and 
departmental process improvement initiatives and will be providing local sponsorship for patient 
outreach and recruitment initiatives. You contribute into the feasibility process to support the range 
of Quintiles current and future backlog of clinical studies. 
 

To be successful in this role you are an experienced clinical research professional with solid line 
management- and capacity planning experience preferably from a CRO.  You are a team player 
with analytical and communication skills that will help driving performance of the clinical organiza-
tion. You have a relevant degree, or equivalent, in a scientific or healthcare discipline and the role 
require readiness to travel. This position will be based at our office in Uppsala. 

Apply online www.quintiles.com/careers Job Number 1011716, if you require further information 
please contact Peter Asplund, Director Clinical Operations, on +46 (0)18 431 1114



www.docsglobal.com

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

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

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

För att få veta mer hur vi kan hjälpa dig med  
dina rekryteringsbehov, vänligen kontakta  
oss på tel +46 8 505 211 36 eller maila till  
oss på lena.ek@docsglobal.com
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nummer 6/2010  årgång 13

Bli vän med kunden

Skiljeklausul i licensavtal             
– så funkar det

Ojämlik hälso- och sjukvård        
– en rapport om regionala     
skillnader

Allergan – En livfull 
60-åring på väg mot 
nya mål

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


