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

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

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

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

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

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

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

Henrik Lüning
Business Development & Operations Director

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

Henrik.Luning@quintiles.com
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Medieplanering ett måste på 
en komplex mediemarknad

Viktiga frågor inför fas I

Nationella läkemedelsstrategin

Janssen-Cilag
Ett steg tillbaka och flera steg framåt



Scanna koden 

med din 

smartphone.

Nya medier.
Nya möjligheter.

Ny teknologi och digitala mötesplatser skapar nya förutsättningar både – för förskrivarna och för dig. 

Aldrig tidigare har vi haft så goda möjligheter att nå rätt person vid rätt tillfälle på rätt sätt. 

Lindh & Partners kan hjälpa dig skapa nytta och effekt med de nya möjligheterna. Vi fokuserar på läke-

medels- och medtechindustrin. Våra copywriters är läkare och forskare inom medicin. Projektledarna 

kommer från läkemedelsbranschen. Vill DU nå längre med din kommunikation? Kontakta oss.

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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Använd oss!
En sådan uppmaning kräver kanske en smula förklaring. Som alla säkert 
sett har vi i notisavsnittet bilder på personer som fått nya jobb, blivit befordrade 
eller på annat sätt utmärkt sig. Det är inte alla företag som identifierat detta 
som en möjlighet att visa upp sig. Gör det! 
 Det kostar ingenting, det ger företaget en bra exponering och visar att 
företaget utvecklas. Dessutom uppfyller det våra läsares behov av skvaller. 
 Det är inget att skämmas över att man är nyfiken på hur det går för kollegor 
och gamla bekanta i branschen. Det är också bra för den personen som tar 
ett steg i karriären. Han/hon gör ett avtryck som bidrar till hans/hennes 
personliga varumärke. 
 På vår webbplats har vi ett utrymme som vi kallat ”på nya positioner”. Där 
lägger vi ut den här informationen löpande, praktiskt för den som inte vill vänta 
på nästa nummer av PI. I detta årets första nummer gör vi en tioårsuppföljning 
på Janssen-Cilag för att se vad som hänt där. Vi har en artikel om ”recency 
planning” som handlar om att planera sina marknadsinsatser så att man också 
kan generera en försäljning året runt. Dessutom har vi artiklar om den nya 
biobankslagen, om hur social medier används av läkare och så klart en 
massa annat också. 

Välkomna till årets första PI.

Niclas Ahlberg
chefredaktör

ledare
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Hur agerar du smartast för  
att sluta ett nytt samarbetsavtal  
med vården?

Du kan välja att göra det själv, köra i diket för att sedan fortsätta mot målet. Ett snabbare sätt är att 
anlita Adxto som redan har upparbetade relationer, vårdens förtroende och verktygen för att säker-
ställa och förbättra behandlingsresultat som står sig. 
 Det nya avtalet mellan LIF och SKL tydliggör och reglerar samarbetsprojekt mellan hälso- och 
sjukvård och läkemedelsföretag. Det innebär utökade möjligheter att bistå vården med kompetens 
och resursförstärkning för ett långsiktigt lyckat behandlingsresultat. Det nya avtalet öppnar därmed 
upp nya möjligheter till ett djupare samarbete mellan industri och vård och gäller framförallt:

• administrering av läkemedel 

• avancerad vård i hemmet

• utbildningsprogram för patienter eller allmänhet

• utveckling av förskrivarstöd eller uppföljningsverktyg 

Dåliga behandlingsresultat beror bland annat på att över 50 procent av patienterna avslutar sin 
behandling redan efter sex månader. Med rätt verktyg och metoder och ett utökat samarbete med 
vården bidrar vi på Adxto till att förbättrad följsamhet till ordinerad behandling uppnås. Detta leder  
till en mätbart förbättrad hälsa för patienterna, men även minskade kostnader för svensk sjukvård.
 Adxto är ett registrerat och av Socialstyrelsen godkänt vårdföretag. Implementering, genomförande 
och drift av våra program utförs av våra legitimerade läkare och sjuksköterskor. Genom vårt avtalade 
samarbete med vården har vi byggt upp ett ömsesidigt förtroende mellan oss och svensk sjukvård som 
underlättar arbetet med nya projekt. En viktig framgångsfaktor för ett lyckat adherenceprogram. 
 
Kontakta oss så hjälper vi dig att snabbt komma igång med ett fördjupat samarbete med vården. 

         

Läkarhuset Odenplan, Odengatan 69, 113 22 Stockholm, 08-459 77 60, www.adxto.com

Henrik Alfredson
073-3370200 henrik.alfredson@adxto.com

Tomas Guinchard
tomas.guinchard@adxto.com

Niklas Holmgren
070-6665330 niklas.holmgren@adxto.com

AdxtoannonsPI.original.indd   1 2011-01-28   13.56
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Besöksadress: Sveavägen 151
Postadress: Nomi 113 90 STOCKHOLM
Tel: +46 8 555 21 400 Fax: +46 8 555 21 499
info@cegedim.se // www.cegedim.se Come Partner with Us

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

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

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

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

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

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

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

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

* Market Access 
översätt s med 
marknadsti llträde 
enligt EU.

Pre
regist-
rering

Regist-
rering

Post
regist-
rering

Annons_Cegedim_HT10_REPRO.indd   1 2010-10-18   11.08
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Jan Arne Jakobsen ny vd för Abbott 
i Sverige
Sedan 1 januari 2011 är Jan Arne Jakob-
sen verkställande direktör för Abbott i Sve-
rige. Den tidigare vd:n Alexander Würfel 
har blivit verkställande direktör för Abbotts 
tyska dotterbolag.

Jan Arne Jakobsen kommer ursprungli-
gen från Norge, men har senast varit verk-
ställande direktör för Abbotts finska dotter-
bolag sedan 2009. Han har också haft an-
svaret för immunologiområdet på Abbott i 
Norge. 

Jan Arne Jakobsen har en gedigen bak-
grund från läkemedelsbranschen. Han har 

haft olika centrala befattningar på läkemedelsföretaget Eli Lilly inom försäljning 
och marknadsföring inklusive internationella uppdrag som Sales Operations Ma-
nager för europeiska dotterbolag baserade i Bryssel och ansvarig för all försälj-
ning inom Europa med bas i London. Tidigare arbetade Jan Arne Jakobsen som 
chef för den norska verksamheten och var ansvarig för hela den skandinaviska 
marknaden på Stryker, ett medicintekniskt företag verksamt inom ortopedi.

– Jag ser fram mot att börja mitt arbete med Abbott Sverige som länge har va-
rit ett av de mest framgångsrika företagen i Sverige när det gäller nytänkande 
inom hälso- och sjukvårdsområdet, säger Jan Arne Jakobsen. Mycket av styrkan 
hos företaget ligger i förståelsen och lyhördheten för både patientens och sjukvår-
dens behov. Det kommer att bli mycket inspirerande att fortsätta arbetet tillsam-
mans med alla kunniga och dedikerade medarbetare som har som sitt huvudmål 
att göra skillnad för patienten varje dag. 

Källa:Abbott

Förlängd granskningstid för vandetanib
Den amerikanska registreringsmyndigheten Food and Drug Administration (FDA) 
har förlängt tiden för granskning av registreringsansökan (NDA) för AstraZene-
cas läkemedelskandidat vandetanib. 

Som en del av granskningsprocessen begärde FDA att AstraZeneca skulle 
lämna in en så kallad REMS (strategi för riskutvärdering och riskminskning). Ett 
förslag till REMS har lämnats in till FDA som därefter förlängde datumet för 
granskning från den 7 januari 2011 till den 7 april 2011. 

AstraZeneca kommer att fortsätta ett nära samarbete med FDA när det gäller 
granskningen av ansökan för vandetanib. AstraZeneca söker godkännande för 
vandetanib vid behandling av patienter med lokalt framskriden eller metastaserad 
medullär sköldkörtelcancer som inte går att operera. Medullär sköldkörtelcancer 
svarar för cirka 4 procent av alla fall av sköldkörtelcancer och American Cancer 
Society bedömer att över 44 000 nya fall av sköldkörtelcancer diagnostiserades i 
USA under 2010. 

Källa: AstraZeneca

Ett första klartecken för bendamustin för behandling av leukemi 
i England 
The National Institute for Health and Clinical Excellence, NICE, har gett ett för-
sta klartecken för att inom ramen för National Health Service, NHS, i England till-
låta behandling med bendamustin mot leukemi. 

Utlåtandet rekommenderar användning av bendamustin som en första linjens 
behandling av patienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) där kombinationsbe-
handling med fludarabin (cytostatikum) inte är lämplig. Detta är i linje med läke-
medlets godkännande.

I ett pressmeddelande sade dr Carole Longson, Health Technology Evaluation 
Centre Director på NICE, bland annat att bendamustin i en jämförelse har visat 
sig bromsa tillväxten som inte kan behandlas med fludarabin. Skillnaden är 13 
månader till fördel för bendamustin. 

2010 rekommenderade den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s veten-
skapliga kommitté CHMP att bendamustin skulle godkänns för behandling av 
specifika undergrupper av indolent (lågmalignt) Non-Hodgkins lymfom (iNHL), 
kronisk lymfatisk leukemi (KLL) och multipelt myelom (MM).

Källa: Mundipharma 

Anders Lundström vd för Orexo
Orexos nya verkställande direktör är från och 
med 1 februari Anders Lundström. 

Han kommer närmast från det amerikanska 
Biogen Idec, där han senast var chef för Bio-
gen Idec Hemophilia Inc. Han har också varit 
chef för Biogen Idec International Commercial 
Operations med direkt marknads- och försälj-
ningsansvar i 28 länder och försäljning via dist-
ributörer i över 50 länder, en organisation med 
totalt 800 anställda och intäkter över 1,5 miljar-
der dollar. 

Anders Lundström har även lanserat storsäl-
jare inom specialistsegment som Avonex och 
Tysabri. De senaste elva åren har Anders Lund-
ström arbetat utanför Sverige, bland annat i 
Danmark, Schweiz och de senaste fem åren i 
USA. 

Före anställningen på Biogen Idec arbetade 
han i olika marknadsförings- och försäljningsrol-
ler på AstraZeneca, Janssen-Cilag och Bristol-
Myers Squibb. Anders Lundström är apotekare 
och marknadsekonom. 

Orexos nuvarande vd Torbjörn Bjerke lämnar 
företaget för att bli verkställande direktör i Karo-
linska Development. 

Källa:Orexo

Pygargus får ny verkställande direktör
Patrik Sobocki tillträder den 7 mars som verk-
ställande direktör på Pygargus. Han kommer 
närmast från GSK där han varit chef för Pricing 
& Reimbursement under de senaste tre åren. 
Patrik Sobocki är civilekonom från Handels-
högskolan och docent i hälsoekonomi vid Karo-
linska Institutet samt har tio års erfarenhet från 
läkemedelsindustrin.

Källa:Pygargus

notiser och pressklipp



Vi hjälper dig driva och kvalitetssäkra projekt med hjälp av specialistutbildade legitimerade
sjuksköterskor. Samarbetet mellan läkemedelsföretag och vårdgivare stärks och patienten får bästa 
möjliga vård. 

Pharmexx har erfarenhet av att skräddarsy projekt som passar sjukvården sedan 2004 och arbetar 
redan idag enligt det nya samarbetsavtalet som träder i kraft under januari 2011 .

Vill du veta mer så är du välkommen att kontakta Helena Nyrén. Du når henne på 08-614 34 41 . 

www.pharmexx.se

Nurse Advisers – din länk till sjukvården

      Passionate 
      about Healthcare 

   -
      Proud of our People
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notiser och pressklipp

Qlaria – det första pillret mot riklig mens
200 000 kvinnor i Sverige lider av riklig menstrua-
tion, ett  tillstånd som är ett stort problem  för 
många kvinnor och som kan leda till minskad pre-
stationsförmåga och försämrad livskvalitet. Nu utö-
kas behandlingsalternativen med ett p-piller som i 
studier har visat sig minska kvinnors menstrua-
tionsblödning med 88 procent efter behandling 
under minst sex menscykler.

– Qlaira är det första p-pillret som får indikatio-
nen att behandla kvinnor som lider av riklig mens. 
Dagens p-piller ska inte bara vara ett skydd för gra-
viditet utan även ha andra positiva hälsoeffekter.  I 
det här fallet kan Qlaira väsentligt minska stora blöd-
ningar som är en stor påfrestning för många kvinnor, 
säger  Inger Sundström Poromaa, professor  i  ob-
stetrik och gynekologi vid Uppsala universitet.

Den nya indikationen för Qlaira grundar sig på 
resultat från två fas-III studier där p-pillret minska-
de den genomsnittliga blödningsmängden. Minsk-
ningen var snabb och visade sig redan under den 
första menstruationscykeln. Effekten kvarstod se-
dan  under  fortsatt  behandling.  Med  blödnings-
minskningen  följde också en statistisk signifikant 
förbättring av blod- och järnvärde samt en minsk-
ning av antalet använda bindor/tamponger. 

Källa: Bayer

Pfizer ansöker om utökad indikation av 
vaccin mot lunginflammation
Pfizer har lämnat in kompletterande registrerings-
ansökningar till både den amerikanska läkeme-
delsmyndigheten (FDA) och europeiska läkeme-
delsmyndigheten (EMA) för att utöka användandet 
av pneumokockvaccinet Prevenar 13 till vuxna över 
50 år för att förebygga pneumokocksjukdom orsa-
kad av de 13 bakterietyper som ingår i vaccinet.

Prevenar  13 godkändes  i  Europa  i  december 
2009 och är en vidareutveckling av Prevenar som 
har funnits på den svenska marknaden sedan 2001 
och  som  visat  sig  ge  ett  höggradigt  skydd  mot 
pneumokocksjukdom för små barn. 

Registreringsansökan baseras på sex fas III-stu-
dier som inkluderar närmare 6 000 patienter. FDA:s 
handläggningsprocess beräknas ta cirka 10 måna-
der från inlämningsdatum, vilket betyder att Pfizer 
kan förvänta sig ett utlåtande i oktober 2011, förut-
satt att FDA godkänner ansökningshandlingarna. 

EMA kommer att följa det centraliserade förfa-
randet för handläggning av Pfizers ansökan.

Källa: Pfizer

Genombrott för effektivare läkemedels utveckling
Att få fram ett nytt läkemedel är en mycket kostsam och tidskrävande process. 
Av 20 möjliga brukar 19 kasseras för att de inte fungerar eller ger oönskade bi-
verkningar. Nu har en forskargrupp ledd av professor Lars Baltzer vid Uppsala 
universitet tagit fram en liten molekylär ”bindare” som har potential att förändra 
detta landskap i grunden.

Studien, som publicerades  i den välrenommerade  tidskriften Angewandte 
Chemie, visar konceptet med en liten polypeptid bestående av 42 aminosyror, till 
vilken man kan koppla i stort sett vilken liten målsökande organisk molekyl som 
helst. I kroppen letar den sedan upp det ställe i kroppen som ska behandlas. Det 
unika är att polypeptiden kraftigt förbättrar egenskaperna hos den lilla molekylen 
på ett enkelt och väldigt generellt sätt.

Hela konceptet går lite på tvärs mot vad man brukar göra inom läkemedelsut-
vecklingen. Traditionellt handlar det nämligen om att syntetisera läkemedel från A 
till Ö och vissa krav ska uppfyllas för framgång. Läkemedlen ska vara lågmoleky-
lära (500 Dalton), ha hög fettlöslighet och högst tio bindningsställen för att kun-
na ta sig igenom cellmembranen. Men merparten visar sig ofta vara overksamma 
eller toxiska och det finns numera dessutom sätt att få större molekyler genom 
cellmembraner. 

På senare tid har terapeutiska antikroppar kommit som alternativ. Dessa är 
stora (150 000 Dalton) och binder på utsidan av celler som de sedan ”blocke-
rar”.

Rönen är högintressanta för industrin och flera större företag har visat intres-
se. Det  avknoppningsföretag  som  tidigare  sprungit  ur Baltzers  forskargrupp 
kommer nu att utveckla konceptet vidare för att kunna hjälpa läkemedelsindustrin 
att på ett betydligt tidigare stadium än i dag avgöra om en läkemedelskandidat är 
värd att gå vidare med eller inte.

Källa: Uppsala Universitet

Intressant studie om vernakalant publicerad 
Journal of the American College of Cardiology har publicerat resultaten av en 
AVRO-studie om Brinavess® (vernakalant) som ges intravenöst vid konvertering 
av förmaksflimmer till normal hjärtrytm. 

Resultaten visar att 51,7 procent  (n=116) av patienterna som behandlades 
med Brinavess fick hjärtrytmen konverterad från förmaksflimmer till normal hjärt-
rytm inom 90 minuter, jämfört med 5,2 procent (n=116) av patienterna som fick 
amiodaron, (p< 0,0001). Mediantiden till omslag till normal hjärtrytm i gruppen 
som behandlades med Brinavess och svarade på behandlingen var bara 11 mi-
nuter. Studien presenterades för första gången i maj 2010 vid Heart Rhythm So-
ciety. 

Läkemedlet påverkar huvudsakligen de sjuka delarna av hjärtat, förmaket, vil-
ket är gynnsamt när det gäller biverkningsprofilen. 

Sedan september 2010 är den intravenösa beredningen av Brinavess god-
känd i EU för konvertering av nyligen debuterat förmaksflimmer till sinusrytm hos 
vuxna. Läkemedlet finns tillgängligt i Sverige sedan oktober 2010.

(AVRO står för Active-Controlled, Multi-Center Study of Vernakalant Injection 
versus Amiodarone in Subjects with Recent Onset Atrial Fibrillation.)

Källa: MSD

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



DM/TM · Kungsgatan 18 · 411 19 Göteborg · Tel: 031 – 13 60 90 · E-post: info@dmtm.se · Url: www.dmtm.se

Tid för företagsinformation  |  våren 2011

ref: 1. Läkemedelsföretag i Sverige. 2. Acetylkolin är en signalsubstans som finns i bl.a. synapser mellan nerver 
och muskler. Acetylkolin förekommer också i cortex där det verkar upprätthålla den normala elektriska aktiviteten 

och därmed vakenhet. För vidare information se www.sv.wikipedia.org. 3. Läkare som tackat nej till besök. 

EFFEKTIV BEHANDLING MED LÅNG DURATION. 

Vår produkt har vid låg besöksfrekvens visat sig vara ett effektivt verk-

tyg för våra uppdragsgivare1 att bli bättre i sin kundbearbetning, främst 

genom att förbättra träffbilden på deras viktigaste kunder. 

 Den verksamma komponenten, som stimulerar till ett ökat antal be-

sök, har också den goda bieffekten att ge fler marknadsandelar.

 dm/tm är ingrediensen som mellan läkare och konsulenter agerar 

likt acetylkolin2.  Icke-receptiva faktorer3 bearbetas metodiskt genom att 

en repetition av behandlingen påbörjas.
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Säkerhetsetikett i 3D ska skydda 
konsumenter mot falska läkemedel 
Rolling Optics lanserar en ny säkerhetsetikett i optisk 3D-teknik med två stora 
fördelar. Skärpan och djupet i etiketten gör den lätt att känna igen och i stort 
sett omöjligt att kopiera. När en förpackning öppnats och etiketten brutits går 
det inte att återförsluta den. Innehållet kan därför inte bytas ut eller på annat 
sätt påverkas utan att det blir synligt för konsumenten. Den nya säkerhetseti-
ketten riktar sig främst mot läkemedelstillverkarna och är ett svar på det växan-
de problemet med varumärkesförfalskningar. Förfalskade läkemedel stod ex-
empelvis för hela 10 procent av de förfalskade varor som stoppades vid EU:s 
yttre gränser 2009. 

Källa: Rollingoptics

Smärtgeler blir receptbelagda
 Samtliga geler för utvärtes bruk som innehåller ketoprofen kommer att recept-
beläggas. Efter den 15 februari får gelerna endast finnas tillgängliga för för-
skrivning på recept.

 Den europeiska kommissionen har fattat beslut om receptbeläggning av ke-
toprofen för utvärtes bruk. CHMP rekommenderar receptbeläggande efter en 
utredning där nyttan med ketoprofen gel vägts mot risker för fotosensibilisering 
(hudutslag orsakade av solljus). De geler med ketoprofen som finns i Sverige 
idag är Orudis, Siduro och Zon

Det finns rapporter om fotoallergiska reaktioner. Hudreaktioner har också 
beskrivits hos patienter som kombinerat ketoprofenprodukter med produkter 
som innehåller ämnet octocrylene, ett kemiskt solfilter som finns i flera kosme-
tiska och hudvårdande produkter. Dessa reaktioner har uppkommit utan expo-
nering för solljus.

Läkemedelsverket

Alcon lanserar nytt läkemedel mot glaukom
Ögondroppar i flerdosförpackning för behandling 
av glaukom innehåller konserveringsmedlet bensal-
koniumklorid (BAK) som kan skada ögats ythälsa 
(1–5) och orsaka obehag. Nu lanserar Alcon prepa-
ratet Travatan® (travoprost) utan BAK som är skon-
sammare mot ögat men lika effektivt som Travatan 
med BAK. 

I en prospektiv enkätstudie lät man 349 glaukom-
patienter jämföra ögondroppar som innehöll BAK 
med droppar utan BAK. Undersökningen visade att 
andelen patienter med en upplevd konjunktival på-
verkan (till exempel rodnad, folliklar) minskade från 
69 procent till 22 procent när man gick från droppar 
med BAK till droppar utan. Även andra tecken och 
symptom på okulär irritation minskade. Resultatet vi-
sar även att biverkningarna orsakade av konserve-
ringsmedlet BAK är reversibla (Pisella PJ et al. 
2002).

Källa: Alcon

notiser och pressklipp

  



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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sociala medier

– Ungefär hälften av svenskarna använ-
der internet för att söka information om 
medicin och hälsa. Tio procent söker 
hälsoinformation på nätet flera gånger 
i veckan, sade Gunilla Bolinder när hon 
inledde seminariet.

– Ansvaret att leverera korrekt, upp-
daterad och faktagranskad medicinsk 
information vilar allt tyngre på seriösa 
aktörer. Vi måste finnas där och se till 
att vederhäftig information hamnar 
högt uppe i sökmotorerna sade Lee 
Aase. Internet är en alldeles för viktig 
informationskälla för att vi ska överlåta 
informationsgivningen till amatörer. 

– Att använda korta videoinslag är 
ett extremt effektivt sätt att nå ut. Det 

Mängden av oseriös information på nätet kan 
vändas till en möjlighet att positionera sig som en 
trovärdig medicinsk avsändare. Det är ett ansvar 
som hälso- och sjukvården måste ta. Det menar 
statsvetaren Lee Aase, social media manager vid 
den välrenommerade Mayokliniken i USA, som 
medverkade i ett seminarium på Svenska Läkare-
sällskapets Riksstämma i Göteborg. Överläkare 
Gunilla Bolinder från Karolinska Universitetssjuk-
huset och moderator för seminariet instämmer – 
åtta av tio svenskar som söker hälsoinformation 
börjar på Google.se, så det är där de pålitliga 
källorna måste synas.

Ungefär hälften 
av svenskarna 

använder internet för 
att söka information om 
medicin och hälsa. Tio 
procent söker hälsoin-
formation på nätet flera 
gånger i veckan.
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kan till exempel vara enkla intervjuer 
med läkare som berättar om ovanliga 
diagnoser. Eftersom informationsbeho-
vet på sådana områden är så enormt 
stort sprids inslagen med rekordfart.

Lee Aases grundläggande budskap 
är att de sociala kanalerna som Youtu-
be, Twitter och blogg mångfaldigar 
möjligheten att nå ut brett och blixt-
snabbt med budskap som kan använ-
das för att både förebygga, lindra och 
lotsa rätt i hälso- och sjukvården. 

Gunilla Bolinder lyfte fram några 
svenska exempel:
• Barnläkarbloggen som drivs av Lilla 

barnets fond (och som stödjer forsk-
ning om nyfödda barn och deras hälsa)

• Narkosläkaren Henrik Jörnvall som 
arbetar för Läkare utan gränser på 
Haiti och videobloggade via Youtube. 

• Karolinska Institutet använder Twit-
ter som nyhetskanal. 

• Blodcentralerna driver webbplatsen 
Geblod.nu och använder Facebook 
som en viktig kanal. De hade mer än 
10 000 medlemmar i december 2010.

Använd sunt förnuft, etik och 
uppförandekod
Många ansvariga, inte minst inom 
hälso- och sjukvården, är oroliga för 
att låta sina medarbetare finnas med i 
den sociala medievärlden.

SeminArium på rikSStämmAn:

Använd de sociala medierna 
i vetenskapens tjänst

– Internet är en alldeles för viktig informa-
tionskälla för att vi ska överlåta informations-
givningen till amatörer. Seriösa aktörer måste 
se till att vederhäftig och faktagranskad 
medicinsk information hamnar högt uppe i 
sökmotorerna, säger Lee Aase, social media 
manager på Mayokliniken i USA. 

någrA Av mAyoklinikenS 
SociAlA medie kAnAler
Youtube: www.youtube.com/user/mayo-
clinic
Nyhetsblogg: newsblog.mayoclinic.org/ 
Patientbloggar: sharing.mayoclinic.org/
Twitter: twitter.com/mayoclinic 

lee AASeS preSentAtion
Presentationen från seminariet på Riks-
stämman finns på www.slideshare.net/
LeeAase
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sociala medier

– Använd sunt förnuft, men var pro-
fessionell, var Lee Aases konkreta råd. 
Skriv aldrig någonsin något som du 
inte skulle stå ut med att läsa i tidning-
en dagen därpå.

Han lyfte fram exempel med vård-
anställda som i uppmärksammade fall 
publicerat integritetskränkande opera-
tionsbilder på nätet.

– Då är det inte främst de sociala me-
dierna som är problemet utan det fak-
tum att medicinsk personal tagit pri-
vata bilder i situationer där ett sådant 
förfarande är helt förkastlig, sade Lee 
Aase. Skadan blir visserligen större ef-
tersom genomslaget är så massivt, men 
i grunden handlar det om ett felaktigt 
beteende.

Lösningen är i stället, enligt Lee 
Aase, att lägga tid och kraft på att in-
formera och utbilda den egna persona-
len om vad som gäller. Det handlar om 
vanligt fotarbete och information som 
ständigt måste upprepas för att hålla 
liv i diskussioner om värdegrund, etik 
och om arbetsplatsens uppförandekod 
och ordningsregler. 

– Att förbjuda användning av socia-
la medier genom att blockera datorer 
på arbetsplatsen är värdelöst, menade 
Lee Aase. Anställda har i dag supermo-
derna mobiltelefoner. Det räcker som 
svar, säger han. 

Utöver möjligheten till snabbt och 
brett genomslag framhöll han också 
kostnadseffektiviteten i att arbeta med 
sociala medier. Kostnaderna för kana-
lerna är noll, sade han flera gånger. 
Mayokliniken har inte anställt fler pro-
fessionella kommunikatörer, de arbetar 
bara på ett nytt sätt. Kommunikationen 
i de sociala medierna samordnas med 
övrigt press- och informationsarbete. 
Men det är inga it-tekniker som tar 
över.

– Det är kanalerna som förändras. 
Att kunna skriva och berätta en histo-
ria är fortfarande ett grundläggande 
hantverk, påminde Lee Aase. 

Bloggande patienter
I paneldiskussionen deltog bland annat 
Britt-Marie Lindblad, kommunikations-
konsult på Mix Public Relations, som 

Svenska sjukhus och myndigheter bör använda sociala medier i dialog med allmänheten. Det var publiken överens om. Men det finns etiska 
dilemman, något som överläkare Gunilla Bolinder från Karolinska Universitetssjukhuset lyfte fram i debatten.

SjukdomSBloggare 
och forum

Svenska sjukdomsbloggare
   Procent
Kvinnor  83
Bloggar om egen sjukdom 83
Börjar blogga pga sjukdom 71
Bloggade redan före sjukdom 29
Mellan 31-50 år  69
Högskoleutbildning 51

Svenska sjukdomsforum
   Procent
Kvinnor  80
Egen sjukdom  86
Över 50 år  55
Högskoleutbildning 58
Läser andras inlägg 95
Vill hitta andra  82
Vill finna stöd  65
Vill diskutera sjukdom 64
Skriver egna inlägg 53  
 

Källa: Fürst Scandinavian Research 
och Mix Public Relations 2010.
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har undersökt hur svenska patienter 
använder sociala medier.

– Majoriteten av sjukdomsbloggarna 
är kvinnor. De skriver oftast om sin 
egen sjukdom och sju av tio började 
blogga just på grund av sjukdomen. De 
vill ”skriva av sig”, hjälpa andra och un-
derlätta kommunikationen med anhö-
riga och vänner, berättade Britt-Marie 
Lindblad. 

Det finns förstås också män som 
bloggar om sjukdomar: på bloggen 
Heja Abbe skriver en pappa om en liten 
kille med medfött hjärtfel. Pappan fick 
Stora Bloggpriset 2009. Och på Tired 
legs bloggar en annan pappa om sin 
son som har en mycket ovanlig sjuk-
dom, PAH, pulmonell arteriell hyper-
tension. Han bloggar på engelska för 
att komma i kontakt med fler familjer 
med PAH än de som finns i Sverige.

– Drygt hälften av sjukdomsblog-
garna har blivit kontaktade av journa-
lister, läkare, sjuksköterskor och politi-
ker, sade Britt-Marie Lindblad. Många 
bloggare är mycket duktiga opinions-
bildare. De sprider kunskap, har syn-
punkter på vården och väcker debatt. 
Ett exempel är den prisbelönta blogga-

ren Lotta Gray, som har tarmcancer. 
Hon skriver under vinjetten Vimmel-
mamman och har över 50 000 läsare i 
veckan.

Deltagare i sjukdomsforum är i ge-
nomsnitt lite äldre än sjukdomsblog-
garna, 55 procent är över 50 år. Åtta av 
tio är kvinnor och sex av tio har hög-
skoleutbildning.

– De som deltar i sjukdomsforum 
gör det i första hand för att hitta andra 
i samma situation, för att finna stöd och 
diskutera sjukdomen, sade Britt-Marie 
Lindblad. Majoriteten besöker sitt fo-
rum frekvent, 60 procent har varit inne 
mer än 50 gånger.

– Sju av tio vill ha tillgång till medi-
cinska specialister på sitt forum. Men 
det finns synpunkter på vad experterna 
i så fall ska göra. Somliga vill ha fråga 
doktornfunktioner och informationsma-
terial som är faktagranskat av läkare. 

– Men det finns en liten grupp som 
absolut inte vill ha den medicinska pro-
fessionen i ”sitt” forum. De menar att 
diskussionerna förändras och inte blir 
lika fria och öppna.

Närmare hälften av åhörarna på 
Riksstämmans seminarium hade be-

ST-läkaren Katrin Hruska presenterade Meduniverse, 
ett relativt nystartat professionellt nätverk för läkare i 
Sverige. Här diskuterar hon medicinska och etiska frågor 
med andra läkare och är aktiv i olika diskussionsgrup-
per. Nätverket är kostnadsfritt och endast tillgängligt för 
läkare. 

De sociala 
kanalerna som 

Youtube, Twitter och 
blogg mångfaldigar 
möjligheten att nå ut 
brett och blixtsnabbt 
med budskap som 
kan användas för 
att både förebygga, 
lindra och lotsa rätt 
i hälso- och sjukvår-
den.
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sociala medier

sökt ett patientforum och majoriteten 
var mycket eller ganska positiva till pa-
tientforum på nätet. 

Hälften av deltagarna på seminariet 
tyckte också att svenska sjukhus och 
myndigheter bör använda sociala me-
dier mycket mer i dialogen med allmän-
heten. Fyra av tio tyckte att de borde 
använda sociala medier lite mer som 
komplement, medan en av tio tyckte att 
sociala medier inte bör användas alls av 
sjukhus och myndigheter.

Globalt nätverk för sjukvården
Suget efter mer kunskap om hur man 
kan dra nytta av sociala medier var 
stort när deltagarna på Riksstämmans 
seminarium fick rösta. Nästan nio av 
tio vill lära sig mer om sociala medier. 

– Vi på Mayokliniken anses fortfa-
rande ligga i framkant, men det finns 
många efterföljare som är väldigt duk-
tiga och vi delar gärna med oss av våra 
erfarenheter så att andra får hjälp att 
utvecklas, sade Lee Aase. 

När det gäller användningen av so-
ciala medier i den kliniska vardagen 
gjorde hälften av åhörarna bedömning-
en att företeelsen kommer att få ett 
snabbt genomslag i Sverige. Ännu fler, 
55 procent, trodde att sociala medier i 
vetenskapliga sammanhang kommer 
att få ett snabbt genomslag i Sverige.

Vetenskapliga tidskrifter som The 
Lancet och British Journal of Medicine 
använder Twitter, liksom de stora ve-
tenskapliga kongresserna som ASCO 
(American Society of Clinical Oncolo-
gy) och EASD (European Association 
for the Study of Diabetes). Gunilla Bo-
linder visade ett exempel på när svens-
ka stamcellsforskare från Lund presen-
terade forskningsresultat i tidskriften 
Cell. Samtidigt publicerade Cell video-
intervjuer med forskarna på YouTube.

Lee Aase och Mayokliniken har am-
bitionen att skapa ett globalt nätverk för 
sjukvården för professionellt utbyte och 
diskussion kring sociala medier på 
webbplatsen www.socialmediahealth-
network.org

Kerstin Andersson 
och Gitte strindlund

Mix Pr
 Foto: Magnus Gotander

MentoMetersvar från publiken vid seMinariet sociala Medier i 
vetenskapens tjänst

använder du sociala medier?
	 	 	 Procent
Ja,	privat	 	 41
Ja,	i	yrket	 	 4
Både	privat	och	i	yrket	 35
Nej	 	 20

vill du lära dig mer om hur du kan dra nytta av sociala medier?
	 	 	 Procent
Ja,	för	mitt	privata	liv	 5
Ja,	för	jobbet	 	 15
Ja,	både	för	privatliv	och	jobb	 68
Tveksam	 	 6
Jag	känner	inga	behov	av	sociala	medier	 6

tror du på en utveckling av sociala medier i den kliniska vardagen?
	 	 	 Procent
Kommer	att	få	ett	snabbt	genomslag	i	Sverige	 49
Kommer	att	ta	tid	innan	det	får	genomslag	i	Sverige	 38
Kommer	inte	att	få	något	större	genomslag	i	Sverige	 2
Tveksam/vet	ej	 	 10

tror du på utvecklingen av sociala medier i vetenskapliga sammanhang?
	 	 	 Procent
Kommer	att	få	ett	snabbt	genomslag	i	Sverige	 55
Kommer	att	ta	tid	innan	det	får	genomslag	i	Sverige	 38
Kommer	inte	att	få	något	större	genomslag	i	Sverige	 3
Tveksam/vet	ej	 	 3

bör sjukhus och myndigheter använda sociala medier för dialog 
med allmänheten?
	 	 	 Procent
Ja,	mycket	mer	 	 49
Ja,	litet	mer	som	komplement	 38
Nej,	inte	användas	alls	 9
Neutral/inga	synpunkter	 4



08-440 40 70  
heart.se
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politik i industrin

Under de senaste 100 åren har den medicinska ut-
vecklingen klivit framåt samtidigt som välstånds-
utvecklingen skapat nya möjligheter för välbefin-

nande. I början av 1900-talet var livet – även i Sverige – för 
många en fråga om att överleva. 
En dryg miljon svenskar emigre-
rade, framför allt till Nordame-
rika. 

I och med den näst intill gräns-
lösa expansionen av det svenska 
välfärdssystemet som började ef-
ter andra världskriget förändrades 
situationen radikalt. Sedan dess 
har individualismen blivit allt tyd-
ligare. Numera strävar många ef-
ter att må bättre än bra enligt en 
allt bredare och friare tolkning av 
vad hälsa är. Livet blir för många 
ett projekt där man ständigt skyl-
tar med nya upplevelser och hur 
framgångsrik man blivit.

I spetsen för hälsorevolutionen finns en grupp hälsomed-
vetna och helhetstänkande individer. Den här gruppen kall-
las för ”early adopters” (tidiga användare) och är ofta kvin-
nor som visar vägen till hur hälsokompetensen byggs i nät-

verkssamhället. För de tidiga användarna är nyckelorden 
prevention, hälsofrämjande och anställningsbarhet. Och de 
tidiga användarna prövar allt, inte bara konventionella be-
handlingar utan också alternativa metoder. 

Dags att ta ett större eget 
ansvar för hälsan
I och med att 1950-talets filosofi 
– att det offentliga skulle ta hand 
om det mesta från vaggan till gra-
ven – avvecklades, avvecklade 
efter hand också en del av det 
egna ansvaret för hälsan. Men de 
senaste årens samhällsutveckling 
och en ökad individualisering har 
lett till att vi är tillbaka till (näs-
tan) där vi började – den enskilda 
individen behöver återigen ta ett 
större eget ansvar för sin hälsa. 

Medikaliseringen av individer-
na har resulterat i att man tror att det inte finns någonting 
som inte kan botas med ett för ändamålet anpassat och ut-
format läkemedel. Genvägarna till den snabba lösningen 
blir ett verktyg i en tillvaro där tiden blir den resurs som 
ständigt ska prioriteras och omprioriteras av den enskilde 

– vår nya religion
I vårt sekulariserade samhälle har svenskarna utvecklats till 

allt mer utpräglade individualister. Det är inte längre kyrkan som 
ska finnas mitt i samhället utan en hälso- och sjukvårdsenhet. 

I 24-timmarssamhället är hälsan den nya religionen – därför har 
vi också höga förväntningar på den. I framtiden kan det hänga på 
din hälsa och livsstil om du över huvud taget får ett jobb. Och när 
alla jagar tid ökar förväntningarna på att även sjukvården ska er-
bjuda service dygnet runt. Det skriver Mats Olsson, hälsostrateg 
på Kairos Future, med utgångspunkt från en långtidsstudie om 

morgondagens hälsokonsument.

I och med den näst 
intill gränslösa ex-

pansionen av det svenska 
välfärdssystemet som bör-
jade efter andra världskri-
get förändrades situatio-
nen radikalt. Sedan dess 
har individualismen blivit 
allt tydligare.
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individen. Med omregleringen av apoteken och en utökning 
av det receptfria sortimentet förbättras möjligheterna för 
individen att hinna ta itu med hälsobyggande och hälso-
problem i sina liv fullspäckade med aktiviteter. 

Den teknologiska utvecklingen i samhället spelar natur-
ligtvis en avgörande roll när det gäller både den upplevda 
tempohöjningen och att vi kan ha tillgång till fullständig 
information och service när som helst på dygnet. Våra re-
ferensramar förändras beträffande allt som har med till-
gänglighet att göra i det samhälle vi nu lever. Givetvis spil-
ler detta över på hälso- och sjukvården. Men hur möter man 
det med den offentliga hälso- och sjukvården som i grund 
och botten är ett ransoneringssystem?

Ambitionen med vars och ens hälsoprojekt ökar och med 
tiden utökas konsumentmarknaden inom hälsa och sjuk-
vård. Välbefinnande och livs-
kvalitet är centrala ord som 
driver konsumtionen och ger 
mer av helhetsperspektiv i vår 
strävan efter den goda hälsan. 
Vissa har förstått att hälsan 
också har med anställnings-
barhet att göra i och med att ar-
betsgivarna, både offentliga 
och privata, blir mer intresse-
rade av att anställa medarbe-
tare som satsar på sin livsstil. 

Det är då som dygnet runt-
tillgängligheten till hälso- och 
sjukvården blir det högst prio-
riterade av medborgarna när 
det gäller hur de interagerar 
med sjukvården. Viktiga delar 
inom den förbättrade tillgäng-
ligheten är kortare väntan för 
första kontakt med läkare, lättare att komma i kontakt med 
vården, kortare köer för behandling, kortare väntetider un-
der själva vårdbesöket och bättre service. En påtaglig andel 
är beredda att betala tilläggskostnader för att säkerställa 
att de inte behöver sitta i väntrummet utöver den avtalade 
tiden.

Höga förväntningar på ett framtida hälsosamhälle
Temat för höstetappen 2010 i långtidsstudien Opinion hälsa 
var Svenskarna, värderingarna och den framtida hälso- och 
sjukvården. I den framgick tydligt att både allmänheten och 
experternas såg symboliken med statskyrkan och nattvar-
den som en samlande illustration för synen på hälsan som 
vår nya religion. 

Allmänheten vill ha kortare köer, kortare väntan samt 
och dialog om hälsan. Experterna prioriterar en annan tro 
– hälsofrämjande, ett utökat egenansvar och smartare it-
lösningar för att bland annat få till bättre distansbaserade 
hälso- och vårdtjänster.

Bland olika kategorier medborgare är det två grupper, 
kroniker och de tidiga användarna som särskilt ställer krav 
på sjukvården. Kronikergruppen utgörs av de cirka 2 mil-
joner som har långvarig sjukdom, besvär efter olycksfall, 
någon nedsatt funktion eller annat långvarigt hälsopro-

blem. De tidiga användarna utgörs av en majoritet kvinnor, 
ungefär 800 000 personer, som tycker att man har en skyl-
dighet att ta hand om sig själv genom bland annat motion 
och näringsriktig kost innan man ställer krav på att bli om-
händertagen med offentliga resurser.

De båda grupperna har gi-
vetvis mycket olika utgångs-
punkter för sina förväntningar 
på en förbättrad dialog. Kroni-
kern besöker ofta sjukvården 
och tycker att man där borde 
vara bättre på att ta tillvara de 
erfarenheter som finns av den 
upplevda sjukdomen. Man vill 
ha mer patientinflytande och 
mer tid för samtal. Patientmakt 
i form av att äga sin egen digi-
tala journal är också något man 
önskar.

De tidiga användarna söker 
kvalificerad vägledning bland 
annat i form av samtalsstöd för 
sitt hälsobyggande och har i 
sitt möte med hälso- och sjuk-
vården även förväntningar på 

alternativmedicinsk kompetens, något som Sverige är säm-
re på i en internationell jämförelse. En individuell hälso-
portal är enligt deras uppfattning ett självklart inslag för 
att utveckla interaktionen.

I ett samhälle där vi går från somatisk till psykiatrisk 
problematik blir det förmodligen en renässans för det goda 
samtalet och man går till en hälsoaktör för att få prata om 
sin hälsa och hur man mår psykiskt. Detta i ett nätverks-
samhälle där nya markörer som den rätta hälsan och de 
rätta personliga nätverken får avgörande betydelse om man 
ska känna att man tillhör samhället och dessutom överhu-
vudtaget vara anställningsbar.

I ett sådant samhälle ställs det krav på nya stödstruktu-
rer i form av exempelvis nya arenor för det goda samtalet 
och hjälp till självhjälp. Cirklarna sluts. Frågan är vilken 
aktör som står för den centrala byggnaden i det framtida 
samhället?

Mats OlssOn
Framtidsstrateg

Kairos Future

Långtidsstudien om morgondagens hälsokonsument – Opinion 
hälsa – påbörjades hösten 2007. Sedan dess har Kairos Future 
i studien utforskat ett antal områden som har med den svenska 
allmänhetens hälso- och sjukvårdspreferenser och den framtida 
välfärdens utmaningar att göra.
Höstetappen 2010 i långtidsstudien hade temat Svenskarna, 
värderingarna och den framtida hälso- och sjukvården.

Allmänheten vill ha 
kortare köer, kortare 

väntan samt och dialog om 
hälsan. Experterna priorite-
rar en annan tro – hälsofräm-
jande, ett utökat egenansvar 
och smartare it-lösningar för 
att bland annat få till bättre 
distansbaserade hälso- och 
vårdtjänster.
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Janssen-Cilag – ett steg tillbaka och flera steg framåt

Pharma Industry gjorde ett repor-
tage från Janssen-Cilag år 2000. 
Då var en av frågeställningarna 

om företaget blev för mycket eller för 
litet förknippat med moderbolaget 
Johnson & Johnson. I princip levde man 
ett helt eget liv, på andra sidan E4 från 
moderhuset.

Dåvarande marknadsdirektören Pat-
rik Ringblom tillhörde dem som tyckte 
att man oftare borde framhålla släkt-
skapet med Johnson & Johnson. �Det är 
tveeggat, men kan vara till fördel inom 
vissa områden. Jag känner mig litet 
stolt över att tillhöra världens största 
sjukvårdskoncern�, sade han för tio år 
sedan.

Troligen hade uttalandet ingenting 
alls att göra med det faktum att han 
strax därpå blev verkställande direktör 
för Janssen-Cilag, vilket han är än i 
dag. Sedan några år kan han också 
glädja sig åt att kontoret flyttat över 

motorvägen och in i det välkända blå 
Johnson & Johnson-huset mittemot Ro-
tebro station, i Sollentuna kommun 
norr om Stockholm.

– Det känns helt rätt, säger han. Den 
tydliga Johnson & Johnson-kulturen 
genomsyrar alla tre företagen.

Med tre syftar han på medicinsk 
operationsutrustning och diagnostik, 
på Janssen-Cilag som står för läkeme-
delsdivisionen samt McNeil som mark-
nadsför de receptfria produkterna.

En annan person som upplevt 
många år på andra sidan motorvägen 
är Niclas Holmquist.

– Flytten hit till Johnson & Johnson 
ser jag som positiv. Vi hittar bra syner-
gieffekter, kan dela på reception, it-stöd 
och liknande. 

– Dessutom har vi trevliga julfester 
ihop, lägger han till medan decem-
bersnön virvlar utanför fönstren. 

Ett credo – fyra ansvarsområden
Kulturen inom koncernen formas av 
det credo (latin: �jag tror�) som skapa-
des 1940 av Robert Wood Johnson, en 
av bröderna som startade Johnson & 
Johnson 1886. Detta credo lyftes fram 
mycket starkt vid PI:s besök för tio år 
sedan, och så är det än i dag. När det 
formulerades för 70 år sedan var det 
något nytt i företagsvärlden. I dag när 
vart och vartannat företag har skaffat 
sig etiska riktlinjer kan det låta som 
alldagliga floskler. Men i Johnson & 
Johnson-koncernen har det genomsy-
rat all verksamhet och påverkat dagliga 
beslut på alla nivåer i decennier.

Credot består av fyra textstycken 
som i tur och ordning fastställer före-
tagets ansvar mot: 
• dem som använder produkterna
• de anställda
• det lokala och globala samhället      
• aktieägarna. 

Janssen-Cilag        – ett steg tillbaka och flera steg framåt

För tio år sedan besökte vi Janssen-Cilag. Då lämnade man just en nordisk 
organisation bakom sig. I dag har man precis blivit nordisk igen. Då levde man 
ett helt eget liv vid sidan av modern Johnson & Johnson. I dag bor man i samma 
hus och nyckelområdena är andra än då. Viktiga produkter har utgått och gett 
plats för nya. Men kvar är – credot!

Moderbolag: Johnson & Johnson, Usa.
Kontor sverige: sollentuna.
Omsättning i sverige: 602 miljoner seK
antal anställda: Cirka 100 i sverige, cirka 100 i övriga norden. Totalt i europa: 6 000. 

Viktiga terapiområden: schizofreni, aDHD, myelom, psoriasis, virologi (hiv), smärta och Cns.
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niclas Holmquist, Kent Bergfors och Patrik Ringblom
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Dessa etiska riktlinjer granskas var-
je år. Ordalydelsen har ändrats mini-
malt genom åren, men tolkningen av 
dem justeras för att anpassas till samti-
den. 

Att de anställda personligen tagit 
credot till sig märks av att det kommer 
på tal spontant i samtalen. Dessutom 
har de som inte velat efterleva credot i 
sitt arbete, lämnat företaget.

Det som tilltalar många i dessa dagar 
är att aktieägarna nämns allra sist och 
patienter, anhöriga och vårdpersonal 
kommer först.

– Credot är en bra etisk kompass som 
vi stämmer av mot dagligen, säger Pat-
rik Ringblom. Tågordningen i credot 
gör det helt klart att vi aldrig kan fatta 
ett beslut som först och främst ser till 
ekonomisk vinst.

– I credot finns också ansvar mot det 
omgivande samhället och där kommer 
modernt miljötänkande in på ett natur-
ligt sätt. Det tror jag tilltalar många 
yngre som söker sig till Janssen-Cilag. 

Forskningschef Kent Bergfors tycker 
också att credot är ett levande dokument.

– Det sitter verkligen i väggarna här. 
Det innehåller mycket sunt förnuft och 
är en bra ledstjärna med tanke på att det 
är så många olika företag som ingår i 
koncernen.

Möjligen har detta levande credo 
från 40-talet bidragit till att moderbola-
get Johnson & Johnson blivit utsedd till 
en av årets arbetsgivare 2010 av tidning-
en Veckans Affärer. 

Nya terapiområden
Att man inom Janssen-Cilag följer sitt 
credo och först tänker på patienterna 
och i sista hand på ekonomiskt resultat 
är kanske förklaringen till att det sist-
nämnda ökar stadigt. Tillväxten under 
2010 för Janssen-Cilag i Norden tycks 
enligt siffror för november bli 5 pro-
cent. Viktiga för denna tillväxt är ett 
antal nya läkemedel inom för företaget 
nya terapiområden. Det gäller Velcade 
mot multipelt myelom, Concerta för 
behandling av ADHD och Stelara mot 
psoriasis. Concerta är företagets största 
läkemedel i Sverige.

En stor förändring sedan sist är de 
terapiområden som Janssen-Cilag foku-
serar på. För tio år sedan var det anemi, 
psykiatri, neurologi, smärta och gastro-
enterologi. Även gynekologi hade en 
framträdande position. 

I credot finns också ansvar mot 
det omgivande samhället och där 

kommer modernt miljötänkande in på 
ett naturligt sätt. Det tror jag tilltalar 
många yngre som söker sig till Janssen-
Cilag. 

Niclas Holmquist

Niclas Holmquist
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Flera storsäljande produkter har för-
svunnit från Janssen-Cilag därför att 
patenten gått ut. Det gäller bland annat 
företagets då mest säljande läkemedel 
Eprex � ett genombrott inom anemi med 
vilket Janssen-Cilag var först att inom 
njurmedicin tillhandahålla hormonet 
erytropoietin som läkemedel.

I dag är nya profilområden schizo-
freni, ADHD, myelom, psoriasis och 
hiv. Men centrala nervsystemet, CNS, 
är fortfarande ett profilområde och står 
för halva omsättningen i Sverige. Totalt 
verkar Janssen-Cilag inom ett 15-tal te-
rapiområden.

– Vi har en fräsch produktportfölj 
och arbetar med mer komplicerade lä-
kemedel, säger Patrik Ringblom. Det 
har medfört att vi måste satsa på mer 
fördjupad medicinsk kompetens i våra 
kontakter med marknaden. Inte mindre 
än ett tiotal disputerade medicinska 
doktorer är numera anställda hos oss.

Personalstyrkan är förändrad också 
på så sätt att färre arbetar som säljare 
på fältet och fler hälsoekonomer har 
knutits till organisationen.

Långsamt i Sverige
Vad som består sedan länge inom Jans-
sen-Cilag är låg omsättning på perso-
nal. Många stannar ovanligt lång tid 
för att vara läkemedelsbranschen.

– Vårt fokus på människor, både på 
patienter, vårdpersonal och den egna 
personalen gör att många trivs att jobba 
här, säger Niclas Holmquist, själv med 
12 år på Janssen-Cilag, i dag som nord-
isk strategisk direktör.

– Det skapar trovärdighet på mark-
naden när våra produktspecialister un-
der flera år kan bygga upp goda rela-
tioner. Snittiden för en anställd inom 
säljkåren hos oss är hela åtta år.

Patrik Ringblom sticker dock inte 
under stolen med att företaget, som så 
många i läkemedelsindustrin, fått göra 
en tuff nedbantning av antalet anställ-
da. Från 300 ner till cirka 200 personer 
totalt i Norden.

– Vi har försökt anpassa oss till den 
nya kartan på marknaden. 

Han anser att marknaden i Sverige på 
ett sätt har utvecklats väldigt positivt 
genom avtalet mellan Läkemedelsindu-
striföreningen, LIF, och landstingen. 

– Det har ökat transparensen i sam-
arbetet mellan branschen och sjukvår-
den. Samtidigt har de nya reglerna lett 

Det sitter verkligen i väggarna här. 
Det innehåller mycket sunt förnuft 

och är en bra ledstjärna med tanke på att 
det är så många olika företag som ingår 
i koncernen. Möjligen har detta levande 
credo från 40-talet bidragit till att moder-
bolaget Johnson & Johnson blivit utsedd 
till en av årets arbetsgivare 2010 av tid-
ningen Veckans Affärer.

Kent Bergfors
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till färre besöksmöjligheter för indu-
strin hos läkarna. Men vi märker ju att 
behovet av vidareutbildning kring nya 
behandlingar är lika stort som förr 
inom vården.

Detta märker man tydligt på Jans-
sen-Cilags kundcenter som får många 
fler telefonsamtal från vårdpersonal, 
patienter och anhöriga som söker upp-
lysning om läkemedel.

– Vi får uppåt 4 000 samtal om året 
numera, säger Patrik Ringblom. Våra 
hemsidor är också välbesökta.

Han ser positivt på utvecklingen av 
informationsspridning. Men det kan 
finnas en baksida.

– Jag är litet rädd för att man ute på 
klinikerna i dag inte lika snabbt får vä-
sentlig kunskap om nya behandlingar 
som man fick när våra produktspecia-
lister hade lättare att få till möten. Följ-
den kan bli att patienterna inte får till-
gång till nya och effektivare läkemedel.

Patrik Ringblom menar att i Sverige 
går det numera långsammare för nya 
innovativa läkemedel att komma ut till 
patienter än det gjort tidigare. I många 
andra jämförbara länder kommer nya 
behandlingar ut snabbare än hos oss.

– Att vi inte når ut tillräckligt fort 
med information till förskrivarna kan 
också innebära att när läkarna börjar 
skriva ut ett nytt preparat ökar risken 
att det inte används på ett optimalt sätt. 

Tillväxt igen
– Det var tuffa tider när flera viktiga 
patent gick ut för oss nyligen, säger Pat-
rik Ringblom. Men vi började växa igen 
i mitten på 2010 och vår förhoppning är 
att kunna fortsätta tillväxten med 10 
procent också under 2011.

Den goda prognosen beror bland an-
nat på att Janssen-Cilag under 2011 lan-
serar tre nya potentiellt storsäljande 
läkemedel. Ett av dem förväntas bli ett 
genombrott i behandlingen av prosta-
tacancer. Preparatet kan sättas in efter 
avslutad cellgiftsbehandling och ge yt-
terligare överlevnadschanser.

Det andra preparatet som kommer 
ut under året gäller behandling av te-
rapiresistenta patienter med hepatit C. 
Patienter som inte är terapiresistenta 
kan med det nya läkemedlet få en be-
tydligt kortare behandlingstid.

Det tredje läkemedlet som lanseras 
under nästa år, är ett antipsykosprepa-
rat.

Ännu en bit fram i tiden planeras för 
lansering av en ny produkt för behand-
ling av diabetes.

– Vi tar bara fram läkemedel med 
stor medicinsk höjd, säger Patrik Ring-
blom. Våra forskare ser till de vårdbe-
hov som inte redan är mötta och satsar 
på att få fram nya efterfrågade behand-
lingar. Flera läkemedelskandidater har 
plockats bort i tidig utvecklingsfas för 
att de inte haft tillräcklig innovations-
höjd.

Omsättningsmässigt är produkter 
inom CNS fortfarande störst inom Jans-
sen-Cilag. Men terapiområden som he-
matologi, onkologi och virologi (hiv) 
växer snabbt i Norden.

Stor forskningsavdelning
Janssen-Cilag tillhör de företag som 
satsar allra mest på forskning och ut-
veckling i relation till omsättningen. 
Många kliniska studier genomförs i 
Norden och Sverige.

– Huvuddelen av de läkemedels-
prövningar som görs i Norden genom-
förs i Sverige inom Janssen-Cilag, säger 
Kent Bergfors, nordisk forskningschef. 

Ett 40-tal studier görs på nordisk 
nivå och cirka 30 i Sverige. Forsknings-
avdelningen i Norden består av 44 per-
soner. Av dem arbetar 25 i Sverige.

– Sverige är uppskattat för hög kva-
litet på studierna och för att vi har en 
stark och öppen läkemedelsmyndighet.

Studierna i Sverige gäller företagets 
alla terapiområden, oftast i fas II och III.

– Inom Janssen-Cilag bedrivs en in-
tensiv forskningsverksamhet. Här pre-
mieras individualitet och nytänkande, 
säger Kent Bergfors.

– Men eftersom organisationen är 
stor och inte centraliserad kan saker 
och ting ibland ta litet längre tid att för-
ändra än man skulle vilja, fortsätter 
han.

Dock var det den pågående dyna-
miska förändringen inom Janssen-Ci-
lag som lockade honom dit för tre år 
sedan.

– En bekant till mig talade gott om 
Janssen-Cilag och eftersom jag då ar-
betade i en svensk organisation var det 
lockande att få vara med och bygga upp 
en nordisk verksamhet.

Åter till en nordisk organisation
I reportaget från år 2000 skrev vi om att 
Janssen-Cilag just tagit steget att lämna 

en nordisk organisation bakom sig och 
byggt upp en nationell verksamhet i 
respektive land. Det europeiska sam-
arbetet växte och �den nordiska orga-
nisationsformen kändes överflödig� 
hette det då.

Nu tar man ett steg tillbaka och byg-
ger upp en ny nordisk organisation.

– Vi behövde effektivisera oss och 
bygga upp organisationen, säger Niclas 
Holmquist. Samtidigt är det många nya 
kompetenser som behöver tillföras. Det 
är roligt med den här förändringen och 
få samla ihop nordiska arbetslag.

Konkret innebär förändringen att de 
nationella oberoende kontoren i Fin-
land, Norge, Danmark och Sverige har 
försvunnit. Vissa lokala säljfunktioner 
finns kvar. På kontoret i Sverige sitter 
en nordisk verkställande direktör och 
en nordisk administration för flera 
funktioner. I varje land finns sälj och 
medicinsk kompetens. 

– Lednings och marknadsfunktioner 
försöker vi generellt placera ut där 
kompetensen finns för att skapa en 
nordisk �vi-anda�. Samtidigt måste vi 
framhålla att på europeisk nivå är Jans-
sen-Cilag ovanligt decentraliserat, sä-
ger Patrik Ringblom. 

– Det finns inget huvudkontor för 
Europa. I stället är funktionerna är ut-
spridda i flera länder, bland annat här 
hos oss i Sollentuna, berättar han och 
pekar ut olika kontorsrum där perso-
ner med europaansvar sitter.

Ingen hjort längre
En radikal förändring av Janssen-Cilag 
är att alla receptfria läkemedel har flyt-
tats till Johnson & Johnsons dotterbo-
lag McNeil.

McNeils historia går tillbaka till 
1879 då Robert McNeil öppnade ett fa-
miljeägt apotek i Philadelphia, USA. 
Apoteket växte till ett internationellt 
läkemedelsföretag som 1959 köptes av 
Johnson & Johnson. I dag är McNeil 
Sweden AB ett marknadsledande före-
tag inom receptfria läkemedel och 
egenvård som omsätter 1 miljard kro-
nor.

Välkända varumärken i många 
svenska hem är Nicorette, Treo, Ipren, 
Listerine, Livostin, Imodium, O.B, Na-
tusan, Daktacort, Compeed och Neu-
trogena. På de förpackningarna, och 
flera andra, står det inte längre Jans-
sen-Cilag, utan McNeil.

Medmind AB • Barnhusgatan 16 • 111 23  Stockholm
Tel 08-411 21 11 • info@medmind.se • www.medmind.se

Behöver du:

-  Följa förändringarna på din marknad?

-  Förstå de avgörande faktorer som styr din försäljning?

-  Identifiera nya behov på din marknad?

-  Hitta nyckelpersoner på din marknad?

-  Förstå de styrande marknadskrafterna?

-  Hitta vägar in på marknaden?

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

-  Kartlägga rådande trender och attityder på din marknad?

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

Marknadsundersökningar – på dina villkor
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Det är till och med så att ingenstans 
kommer det att stå Cilag längre. Den 
delen av företagsnamnet kommer att 
fasas ut. Det blir bara �Janssen� kvar.

– Det har varit väldigt rörigt med 
olika namnkonstellationer världen 
över. Nu blir det en enklare kommuni-
kation med marknaden, förklarar Pat-
rik Ringblom. I koncernens alla före-
tagsnamn kommer dessutom Johnson 
& Johnson att synas tydligare.

Den gamla logotypen var en kombi-
nation av Janssens hjort och Cilags kva-
drat. I den nya logotypen syns ingen-
ting av det. Tror man.

– Med litet fantasi är det meningen 
att man ska kunna se litet av hjortens 
horn i den nya symbolen, framhärdar 
Patrik Ringblom. 

Han talar om den blåa facklan som 
sitter intill namnet Janssen. Johnson & 
Johnsons snirkliga röda bokstäver lig-
ger längst ned.

I formella juridiska dokument kom-
mer företagsnamnet i Sverige dock allt-
jämt att vara Janssen-Cilag AB.

Vi får se hur saker och ting har för-
ändrats om tio år igen. En sak är säker 
� credot som sätter patienterna först 
kommer att gälla, oavsett om det är en 
nationell eller europeisk organisation 
som är på gång och oavsett om logoty-
pen har fått en hel flock med hjortar.

Text: Jan-OlOf Smedberg, 
Smedbergs Skrifveri

foto: JeaneTTe Hägglund
Historiken bakom Janssen-Cilag
Historiken bakom dagens Janssen-Cilag är något snårig. Huvuddragen förtjänar dock 
att beskrivas.
 Det äldsta av de två är Cilag, Chemisches Industrielles Laboratorium AG, som grun-
dades 1936 i Schweiz av kemisten Dr Bernard Joos. Hans forskariver resulterade fram till 
1952 i sju nya kemiska substanser som blev nya produkter. Företaget fick internationella 
framgångar inom läkemedelsbranschen och införlivades med Johnson & Johnson 1959. 
  Dr Paul Janssen startade sitt företag i Belgien 1953. Naturen runt den första anlägg-
ningen var rik på hjortar, därför hamnade en hjort på logotypen. Företaget startade inte, 
som många inom läkemedelsbranschen, som en underavdelning till en kemisk industri 
utan var från början enbart inriktat på läkemedelsforskning. 
Redan under företagets första verksamhetsår utvecklades ett flertal banbrytande läke-
medel inom områden som anestesi, smärtlindring, psykiatri, mage/tarm och mykologi 
(svampinfektion). Koncentrationen på forskning har gjort Janssen till ett av de mest inno-
vativa läkemedelsföretagen i världen. Janssen blev en del av Johnson & Johnson 1961.
  I Europa slog Johnson & Johnson ihop Janssen och Cilag 1994 till ett företag, som 
nu utgör koncernens läkemedelsdivision. 

läkemedelsföretaget
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Försäljning Relationer

samarbete Resultat

Vi löser säljstyrkor, vakanser, förstärker 
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Mobilen 
– ett utmärkt verktyg för 
marknadsföring i kundens ficka
Med dagens moderna pekskärmstelefoner (smartphones) kommer man snabbare 
och enklare ut på internet än med de lite äldre mobilerna. Detta innebär att all 
världens information finns i mobilen, det verktyg som finns i vår ficka mer än 80 
procent av vår vakna tid. Det innebär nya möjligheter för läkemedelsbranschen 
att nå ut till kunder och användare – en mobil revolution. 
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Siffrorna talar sitt tydliga språk. Mobiltelefonen eröv-
rar världen snabbare än något annat fenomen. I dag 
finns det 5,3 miljarder mobiltelefoner runt om i värl-

den medan det ”bara” finns cirka 2 miljarder tv-apparater 
och cirka 1,7 miljarder datorer. Med andra ord är mobilte-
lefonen redan i dag världens överlägset vanligaste medi-
aplattform.

Mobiltelefonen har gett oss närapå total tillgänglighet 
och internet har ett informationsdjup som aldrig bottnar. 
Det intressanta är att mobiltelefonen och internet har ut-
vecklats och vuxit sida vid sida, skilda från varandra. I och 
med pekskärmstelefonerna gifts de samman och mobilte-
lefonen blir vårt absolut viktigaste fönster mot världen. Det 
är via mobilen som vi förväntar oss att få all den informa-
tion vi behöver. Studier har visat att vi har mobilen tillgäng-
lig mer än 80 procent av vår vakna tid. Vilken annan appa-
rat eller ens förhållande till en annan person kan konkur-
rera med det? 

Just nu går förändringen väldigt snabbt. Befintliga tjäns-
ter som till exempel Facebook används snart mer via mobi-
len än via datorn. Mobilens unika egenskaper som geogra-
fisk positionering och den ständiga tillgängligheten kom-
mer dessutom att skapa nya tjänster. Det är ingen vågad 
gissning att tro att mobilen kommer att fungera som plån-
bok i framtiden. Både för mikrobetalningar och som kund-
kort, rabattkuponger med mera.

Inom kort kommer till exempel alla apotekskedjor ha mo-
bila kundklubbar som ger bättre möjligheter att skräddarsy 
erbjudanden efter köpbeteende, geografisk position (när 
kunden är nära en viss butik) eller tidsmässigt mycket be-
gränsade specialerbjudanden (till exempel ett eftermiddags-
erbjudande mellan klockan fyra och sju). 

Mobiltelefonen är ett bra verktyg för att stimulera akti-
vitet hos kunderna, så kallad action marketing. Rätt använt 
kan en marknadsförare konvertera en marknadsinvestering 
till köp inom tio minuter och spåra beteendet hela vägen, 
ett önskescenario för marknadsekonomer som börjar bli 
verklighet.

Nya möjligheter för läkemedelsindustrin 
Precis som för alla branscher förväntar sig läkemedelsin-
dustrins kunder och användare att kunna få den informa-
tion de efterfrågar via mobiltelefonen. Detta ställer ökade 
krav på att mobilanpassa erbjudanden och existerande 
webbsidor.

Samtidigt öppnar det för en mängd nya möjligheter. I 
USA finns det redan en snabbt växande marknad – Mobile 
Health Market – som handlar om hur företag genom mo-
bila sajter, applikationer eller enkla sms-tjänster kan an-
vända sig av konsumenternas närvaro i mobiltelefonen. Hit-
tills har man delat upp beteendet i fyra områden. Personer 
som är generellt intresserade av hälsovård, de som framför 
allt är intresserade av sin egen hälsa, de som vill kunna 
hantera mediciniska tillstånd själva och behöver informa-
tion och stöd i detta samt de företag och organisationer som 
vill bistå med råd och tips, det vill säga vårdguider och 
apotek.

Studier har visat 
att vi har mobilen till-

gänglig mer än 80 procent 
av vår vakna tid. Vilken 
annan apparat eller ens 
förhållande till en annan 
person kan konkurrera 
med det?
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De viktigaste intäktskällorna spås inte komma från ner-
laddade applikationer utan från tjänster och försäljning av 
tjänster, information och produkter. Applikationerna och 
de mobila sajterna kommer vara plattformar för försäljning 
av dessa hälsotjänster. I slutet på 2015 kommer den totala 
Mobil Health marknaden i USA vara en miljardindustri. 
(Källa: Mobile Health Market Report 2010–2015.)

Redan i dag finns det tidiga versioner på sådana appli-
kationer som kan laddas ner till iPhone- eller Androidtele-
foner som är de dominerande operativsystemen för pek-
skärmstelefonerna. Applikationerna finns tillgängliga via 
App store för iPhone och Android Market för Androidtele-
foner.

Ett lysande exempel på en enkel och användbar mobil-
tjänst är Fass i mobilen. Med hjälp av mobilversionen kan 
man nu nå läkemedelstexterna i Fass, Patient-Fass och Fass 
Vet. I dag kostar det ingenting att använda Fass i mobilen. 
Däremot finns det en potential för fler bolag som kan byg-
ga vidare på Fass och med hjälp av mer användarvänliga 
tjänster kan kommersialisera produkter och skapa nya in-
täktsströmmar. 

Apotekets Pollenkoll är ett annat bra exempel som un-
derlättar sommaren för alla pollenallergiker. Användaren 
får dagsaktuella pollenprognoser baserad på SMHI:s mät-
ningar, råd och produktförslag som hjälp mot besvär samt 
en karttjänst för att hitta till närmaste apotek. 

Sju skäl för den mobila revolutionen
Nedan följer sju viktiga skäl till varför ett företag inom 
läkemedelsbranschen inte kan ignorera den mobila revo-
lutionen:

1Utnyttja den ökade användningen av pekskärmstele-
foner. Ditt företag kan nå fler konsumenter genom att 

ha en mobilanpassad sida eller applikation.

2 Visa att ditt företag ligger i framkant av utvecklingen 
genom att ha den bästa mobila sajten. Var bättre än 

dina konkurrenter.

3 Marknadsför dina produkter där dina konsumenter 
finns – i mobilen.

4 Ge bättre hjälp och information till dina kunder, till 
exempel en påminnelsefunktion via sms eller mot-

svarande i mobilen om när mediciner ska tas, om de ska tas 
eller hur de ska tas är alla perfekta tjänster att automati-
sera via mobilen.

5 Ta emot återkoppling från kunderna, det kommer att 
ge ditt företag ytterligare försprång gentemot konkur-

renterna eftersom du lär dig mer om dina konsumenters 
beteende. 

6 Spara kostnader genom att effektivisera kommunika-
tionen och hjälpen mot dina kunder. Ett enkelt och 

numera väldigt beprövat exempel är påminnelse via sms 
som många tandläkare använder i dag.

Mobiltelefonen är 
ett bra verktyg för att 

stimulera aktivitet hos kun-
derna, så kallad action mar-
keting. Rätt använt kan en 
marknadsförare konvertera 
en marknadsinvestering till 
köp inom tio minuter och 
spåra beteendet hela vägen, 
ett önskescenario för mark-
nadsekonomer som börjar 
bli verklighet.

Kunskap leder till förståelse –  
förståelse leder till framgång
Företag som inte planerar för framtiden har ingen. IMS  
har under mer än 50 år analyserat läkemedelsmarknaden.  
Vår strategiska och taktiska kunskap bygger på evidens-
baserad fakta. 

Konsult- och servicetjänster 
Vi tillämpar Evidence-Based ConsultingSM. Våra tjänster bygger på vår 
oöverträffade källa till information samt breda nätverk av experter inom 
den globala samt lokala sjukvårdsindustrin. Kontakta oss gärna för frågor 
kring lanseringar, portföljoptimering, försäljning eller affärsutveckling.

Marknadsundersökningar  
IMS/Medical Radar har lång erfarenhet av marknadsundersökningar 
globalt och i norden. Vår metodik säkerställer en ökad förståelse om 
marknaden. Vi utgår från din situation och dina specifika behov.

Market Access
Vi kan genom våra globala och lokala hälsoekonomer hjälpa er 
att öka förståelsen om betalaren och utveckla strategier för att 
säkerställa market access för nya och befintliga läkemedel.  

Kontakta Carl Belmadani på +46 (0)8 508 842 10,  
cbelmadani@se.imshealth.com eller besök www.imshealth.com
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7 Skapa direkta kommunikationsvägar till patienter/
konsumenter eller kunder ökar deras lojalitet och/el-

ler förtroende och din försäljning.
Många företag och branscher har blivit tagna på sängen 

av den kraftiga tillväxten av pekskärmstelefoner. Så det är 
hög tid sätta de mobila kommunikationsstrategierna för den 
som inte redan gjort det. 

Patrick törn, 
ability Mobile, ordförande i Sveriges annonsörers 

kommitté för mobil marknadsföring

Kommittén för mobilmarKnadsföring
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annat resulterat i en ”mobilbibel” – Kunskap om mobilmark-
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Kjell Legernaes, mångårig medlem i 
PI:s redaktionsråd, har utnämnt sig 
själv till tidningens tillfällige USA-
korrespondent och berättar här om 
sina intryck från en resa till Florida.

Efter två veckor tillsammans med familjen i Florida 
under julhelgerna försöker jag samla mina intryck 
och se besöket ur ett läkemedelsperspektiv. Även om 

jag har varit ledig från arbetet för att vara turist och upp-
täcktsresande, har det varit näst intill omöjligt att stänga av 
min läkemedelsblick”. Jag har helt enkelt varit allt för länge 
i den här branschen och har ett för stort intresse för läke-
medels- och hälsofrågor för att inte lägga märke till alla de 
signaler jag exponerats för. 

I USA finns allt – både det som vi tycker verkar normalt 
och alla ytterligheterna – på en och samma gång. Mycket 
av den skandinaviska livsstilen är hämtad från USA. Vi lig-
ger dock ständigt några år efter även om jag upplever att vi 
blivit allt snabbare att anamma det amerikanska. Och som 
självutnämnd USA-korrespondent, funderar jag över vilka 
av mina spaningar som vi är på väg att ta till oss i Sverige. 
Och vilka vi helst inte bör ta hit. 

Morgontidningen 
Största delen av vår vistelse i Florida bodde vi på ett lägen-
hetshotell på den västra kusten. Där fick vi varje morgon 
lokaltidningen levererad till ytterdörren. Det var mycket 
intressant att sätta sig med kaffet, en tallrik onyttiga flingor 
i regnbågens alla färger och dagens upplaga av St Peters-
burg Times. 

En morgon lade jag märke till en annons i tidningen där 
en vårdinrättning efterlyste patienter till en läkemedels-
prövning inom Typ II-diabetes. Det var inget märkligt med 
detta, sådana ser jag ibland i dagstidningen hemma också. 
Det som däremot fick mig att haja till var en annons från 
en advokatbyrå som specialiserat sig på att stämma läke-
medelsföretag. GlaxoSmithKlines läkemedel vid just Typ 
II-diabetes, Avandia, är sedan en tid tillbakadraget från 
marknaden i både USA och Europa. Nu annonserade advo-
katbyrån efter personer som varit behandlade med Avandia 
och lovade dem feta summor i skadestånd, om de bara an-
litade byrån som sin företrädare. Jag tyckte det var oseriöst 
och girigt. I Sverige har vi Läkemedelsförsäkringen och inte 
samma utbredda förfarande med att ideligen stämma före-
tag och jag hoppas att det kommer att förbli på det viset. 

Rapport från Florida:

Det mesta har vi redan här    – annat behöver vi inte 
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Rapport från Florida:

Det mesta har vi redan här    – annat behöver vi inte 
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En annan dag hade tidningen en årskrönika med de tio 
största nyheterna under 2010. Inte otippat var oljeläckan i 
Mexikanska golfen den största nyheten. Men med bland de 
tio största nyheterna fanns de i Florida så vanligt förekom-
mande så kallade pill mills – mottagningar där mer eller 
mindre nogräknade läkare skriver ut smärtläkemedel på 
löpande band. Flera av dessa läkemedel är beroendefram-
kallande och enligt St Petersburg Times har Florida under 
2010 upplevt en kris i nivå med crack-epidimin under 
1990-talet. Under 2009 dog sju personer om dagen av olika 
smärtpreparat i Florida och siffran för 2010 förväntades bli 
ännu högre. Orsakerna till utbredningen av pill mills är 
dels en liberal lagstiftning, dels att läkemedelspriserna är 
lägre i Florida. Enligt artikeln finns det fler skyltar med 
reklam om smärtkliniker vid gränsen till Florida än det 
finns skyltar för Disneyworld. Flera av de mest oseriösa 
smärtklinikerna är enligt tidningen inrättningar för pen-
ningtvätt. 

När jag kom hem till Sverige såg jag att Svenska Dagbla-
det hade haft en artikelserie om missbruket av smärtstil-
lande i kölvattnet av avskaffandet av Apoteksmonopolet. 
Här var det paracetamol som såldes receptfritt i livsmed-
elsbutiker och bensinmackar som man ondgjorde sig över. 
Utan att försöka bagatellisera detta missbruk måste jag ändå 
konstatera att allt är mycket större och värre i USA. 

En av mellandagarna hade St Petersburg Times en helsi-
desannons från företaget Health Fair. De hade en buss som 
vid givna tidpunkter skulle befinna sig på olika platser, ofta 
utanför olika storköpsbutiker. I bussen kunde man för 179 
dollar göra sex olika undersökningar av sitt hjärta/kärlsys-
tem inklusive ultraljud och EKG. På sjukhus kostade en mot-
svarande undersökning hela 2 300 dollar, allt enligt annon-
sen. Ville man dessutom ta ett blodprov för att få en kom-
plett ämnesomsättnings- och blodfettsanalys kunde man få 
detta för 79 dollar. Sist men inte minst, kunde man få en 
bentäthetsmätning på köpet. Jag tyckte annonsen var gan-
ska imponerande. I Sverige har sjukvården traditionellt va-
rit lite konservativa när det gäller större screeningprogram 
men detta är något som sakta håller på att förändras. Nu-
mera kan man ju faktiskt få hälsorådgivning på apotek. 

Tv
I vår hotellägenhet fanns det till barnens stora glädje en tv 
i varje sovrum. Tänk att Svampbob Fyrkant och Simpsons 
var lika roliga att titta på i USA som i Sverige! Det jag mest 
lade märke till när någon av tv-apparaterna stod på var re-
klamfilmerna för receptbelagda läkemedel som till exempel 
Symbicort och Lipitor. En ungdomlig farbror dök i vattnet 
från sin brygga, kramade om sin golden retriver när han 
kom upp och sken ikapp med solen när Lipitor kom upp 
på skärmen. Sedan kom alla varningar om allvarliga och 
ovanliga biverkningar man kan råka ut för. 
Om jag förstod en artikel av Tony Björk i Farmaceutisk Revy 
rätt, kommer vi inom en överskådlig framtid slippa se så-
dana reklamsnuttar i svensk tv. Ganska skönt, tycker jag.

Mataffärernas receptfria utbud
När vi handlade i vår lokala supermarket dröjde jag vid 
ett tillfälle länge vid de många hyllmetrarna av receptfria 

läkemedel. Vilket utbud! Hyllan var lika lång som hyllan 
med alla ölsorterna. Här fanns många läkemedel som vi 
inte har hemma. Jag hittade till exempel mina favoritta-
bletter mot huvudvärk – Excedrin Tension Headache med 
acetaminophen och koffein. Bredvid låg en annan bekan-
ting – Tylenol Extra Strength också den med acetaminop-
hen som aktiv substans. När jag bodde i USA för över tjugo 
år sedan tyckte jag att dessa två produkter fungerade bäst 
vid huvudvärk. När jag nu sökt på FASS.se märkte jag att 
acetaminophen är den benämning som används i USA för 
paracetamol! Hade jag vetat det där i butiken hade jag inte 
köpt Excedrin – tron spelar stor roll för ett läkemedels upp-
levda effekt, det vet de flesta. 

Men det fanns en massa annat spännande också; medel 
mot klåda, trög mage, överaktiv mage och så vidare. Just 
hyllan med medel mot sur mage var helt länsad vilket san-
nolikt förklaras av att även amerikaner frossar i den feta 
julmaten. 

Jag gillar att det finns mer att välja på bland de receptfria 
läkemedlen i vanliga mataffärer och hoppas att vi anammar 
mer av detta från USA. I artikelserien i Svenska Dagbladet 
hade man ett helt uppslag om riskerna med fler försäljnings-
ställen och om den dåliga kontrollen av läkemedelskunder-
nas ålder. Personligen tycker jag det verkar lite överdrivet. 

Drug stores
Självfallet var det med ett stort intresse jag besökte en 
Walgreen’s Drug Store. Dessa var nog vanligare än vad 
bensinstationerna är här hemma. Utanför dörren stod en 
skylt om att vaccineraren fanns på plats just den dagen för 
den som ville vaccinera sig mot säsongsinfluensa. Men jag 
blev faktiskt lite beklämd av skyltarna om vaccination. Där 
stod ”Why wait – get your shot today!” och ”Get one today” 
med en bild på en vaccinspruta. Det påminde lite om bond-
fångeri på en sommarmarknad på landsbygden. 

Inne på Walgreen’s kom jag ihåg att min mamma en gång 
hade fått kinin av sin bror i USA och att det hade hjälpt hen-
nes nattliga benkramper. I hyllorna fanns ingen kinin (som 
numera är avregistrerat i Sverige). Till slut frågade jag en 
kvinna bakom disken för receptbelagda läkemedel. 

Hon som gladeligen skulle sticka en spruta i skinkan på 
mig började med en omständlig utläggning om kinin. Det 
var som att gå in på ett apotek i Sverige och få se den där 
bekymrade receptarieminen från en person som, i stället 
för att sälja, försöker få dig att gå därifrån utan någon påse 
med apoteksloggan på. 

Det visade sig efter en stund och en massa ”å ena sidan 
och å andra sidan” att kinin fanns bland hälsokostprepara-
ten.

Jag tror inte att vi kommer att få apotek av det här slaget 
i vartannat gatuhörn i Sverige. Den närmaste motsvarighet 
vi kommer är det utökade utbudet av apotek som vi sett 
under det senaste året och det välkomnar jag. Jag tror inte 
att våra nya apotek kommer att börja sälja fryspizzor, lek-
saker och dvd-filmer också. Det finns det andra affärer för. 

Vägarnas reklamskyltar 
Jag älskar att köra bil i USA, det är som att befinna sig i 
en film. Det är spikraka vägar med tre filer i vardera rikt-
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ningen, snabbmatsrestauranter varannan kilometer och en 
massa småaffärer och Liquor Stores däremellan. Var som 
helst kan en uppretad Michael Douglas komma gående med 
ett basebollträ i handen eller en bil komma sladdande från 
en sidogränd med tre polisbilar efter sig. 

Sedan var det alla de där reklamskyltarna. Flera skyltar 
vände sig till folk som efter jul skulle behöva ta tag i sina 
liv och bli hälsosammare. Börja träna och gå ned vikt. Så-
dana annonser ser vi hemma också men jag har hittills inte 
sett annonspelare som erbjuder fettsugning eller antirynk-
behandlingar. Vid ett trafikljus såg jag en skylt med reklam 
för en organisation som erbjöd sig att hjälpa människor att 
bli av med sitt läkemedelsberoende. De hade ett frinummer 
man kunde ringa till och en webbsida. Detta var tänkvärt, 
tycker jag. För det är klart att det, precis som i Sverige, finns 
en överanvändning av läkemedel i USA. Parallell med un-
deranvändning och felanvändning. 

Vid ett tillfälle körde jag faktiskt förbi ett VA-hospital, 
ett sjukhus som drivs av Veterans Administration. Jag har 
många gånger läst i medicinska facktidskrifter om VA i 
samband med olika epidemiologiska studier och observa-
tionsstudier. De existerar alltså i verkligheten, tänkte jag. 
Inte så konstigt, för det finns väldigt många krigsveteraner 
i USA och en anledning för många att ta värvning är just 
att de får sina framtida behov av hälso- och sjukvård finan-
sierade av VA.

Hälsan minst lika viktig som här
Som en sammanfattning av mitt självpåtagna spaningsupp-
drag i USA konstaterar jag att ”hälsohajpen” är ännu större 

där än här hemma. Vi får nog se ännu fler nya tidskrifter om 
hälsa och ett ännu bredare utbud av träningsanläggningar 
i Sverige. Vår svenska trend med LCHF lyste med sin från-
varo i USA. Allting var low-fat och många livsmedel hade 
sockertillsatser. 

Jag gissar att utbudet och reklaminslagen för estetisk ki-
rurgi kommer att öka kraftigt. Jag tror, och hoppas faktiskt 
också, att vi kommer att bli mer öppna om de eventuella 
läkemedel vi behandlar oss med. Amerikaner pratar gärna 
om sina kolesterolsänkare eller sina antidepressiva eller vad 
det nu kan vara medan vi svenskar fortfarande ofta skäms 
över att berätta om att vi över huvud taget tar läkemedel. 

Jag tror inte vi får några drug stores, vi har redan alla 
nya apotek. Men jag hoppas att vi så småningom kan få ett 
större utbud av receptfria läkemedel i vanliga livsmedels-
affärer. Och det där med att anlita advokater för att stämma 
någon hit eller dit, hoppas jag att vi slipper se i Sverige. 

Kort sagt, det mesta av det jag såg i USA har vi faktiskt 
redan här hemma i olika stor utsträckning. Det är väl mer 
att allting blir så mycket mer iögonenfallande på något vis 
”over there”. 

Kjell legernaes
Konsult

stradvise
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Varför köper ett företag reklam? 
Det kan vara för att lansera en 
ny produkt, för att få fler att 

testa en befintlig produkt, för att fler 
ska uppskatta företagets produkter el-
ler liknande. I slutänden handlar det 
om att reklaminvesteringar ska bidra 
till företagets försäljning. Försäljnings-
resultaten följs upp varje månad, ib-
land varje vecka. Vikten av marknads-
föringsresultat har blivit mycket tydligt 
under de senaste åren och därmed har 
också kraven på att man aktivt arbetar 
med sin marknadsföring ökat. 

Ett verktyg inom marknadsföring är 
medieplanering, som i traditionell be-
tydelse innebär att planera för hur ett 
företag i tid och rum ska synas i olika 
köpta medier under en kampanj. Inne-
börden är fortfarande den samma i dag 
men med skillnaden att medieutbudet 
är mycket mer komplext. 

En annonsör har ofta en hel del egna 
kanaler för att nå ut till kunderna, till 
exempel en pr- och informationsavdel-
ning och företagets anställda. Med en 
bra medieplanering i dag kan man syn-
kronisera samtliga externa aktiviteter 
som företaget gör. En tv-kampanj stöt-
tas i butik med skyltning och informe-
rad personal. Reklamtrycket från ett 
företag är ofta större än vad man kän-
ner till. Det kan bli svårt att följa upp 
om man inte har koll på allt. 

Ett företag som köpt tv-reklam vet 
att man använder termer som reklam-
tryck per vecka (ratings per vecka). Vil-
ket tryck behöver just det här företaget 
per vecka för att öka försäljningen? Tror 
man på att reklam kan öka försäljning-
en då behöver man också satsa på re-
klam varje vecka. ”If you want daily 
sales, you need daily advertising”, sa 
Coca Cola:s marknadschef. 

En provokativ fråga till varje företag 
som funderar över sina reklaminsatser 
är om det finns någon vecka på året 
som det är ok att man inte säljer något. 
De flesta företag skulle förmodligen 
svara nej. Följdfrågan blir då det själv-
klara varför man i så fall inte mark-
nadsför sig varje vecka. En samman-
ställning per vecka på köpt och icke 
köpt reklam kan visa hur det ser ut i 
just detta företag.

När det gäller medieplanering har 
man framför allt fyra variabler att ar-
beta med: 
• Räckvidd – hur många personer i 

målgruppen behöver man nå?
• Frekvens – hur många gånger behö-

ver man nå målgruppen?
• Påverkan (impact) – hur starkt intryck 

behöver man göra på målgruppen?
• Tid – över hur lång tid behöver bud-

skapet synas/höras?
För varje enskild kampanj måste 

man göra en prioritering av dessa vari-

Medieplanering ett måste 
på en komplex mediemarknad

Begreppet recency planning handlar om att försöka 
vara närvarande för så många som möjligt i målgrup-
pen under så många veckor som möjligt. Men det finns 
många andra metoder för den som vill marknadsföra 
en vara. Thomas Juréhn på konsultnätverket Smart 
Company berättar hur man kan gå till väga.
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abler och bestämma vad som är vikti-
gast i just denna kampanj?

Det gäller att ringa in och nå 
målgruppen
Smart Companys engelske konsult Tim 
Lucas genomförde en studie för att ta 
reda på hur reklam egentligen kan 
fungera. Studien kom fram till följande:

Om du inte kan se ett reklaminslag 
har du ingen möjlighet att reagera på det.

Om du kan se ett reklaminslag har 
du en möjlighet att reagera på det.

Om du ser ett reklaminslag två gång-
er blir du inte dubbelt så intresserad.

Det här låter kanske banalt, men är 
avgörande. Om man inte kan se en an-
nons kan man inte heller bli informe-
rad/påverkad, men om man ser den så 
finns det en chans att reagera. Är man 
sedan tidigare intresserad av produk-
ten är chansen mycket större att man 
också kommer att se just denna annons. 
Å andra sidan betyder det inte att in-
tresset kommer att vara dubbelt så stort 
om man ser annonsen två gånger under 
en begränsad tid. 

Medieplaneraren och forskaren Er-
win Ephrons teori om recency planning 
handlar just om detta – att nå så många 
som möjligt i målgruppen under så 
lång tid som möjligt. Den som har ett 
läckande tak kommer att i större ut-
sträckning än andra att se annonser om 
takpannor. Och den som har slut på hu-
vudvärkstabletter kommer troligen 
lättare att se en annons för huvud-
värkstabletter. 

Målgruppen för hårschampo kan 
vara en som köper schampo minst nå-
gon gång per månad. Men denna mål-
grupp består av 2,3 miljoner personer 
(enligt databasen Orvesto Konsument 
2010:1). Men hur ska man veta vilka i 
målgruppen som står i begrepp att 
köpa just denna vecka som kampanjen 
ska äga rum? Ett förslag är att försöka 
nå så många som möjligt i målgruppen. 
Om man tror på recency planning så är 
det räckvidd och tid som är de mest ef-
fektiva variablerna att satsa på. Strate-
gin blir då att nå så många som möjligt 
under så många veckor som möjligt. 

Men man får inte glömma bort vari-
ablerna påverkan (impact) och frek-
vens. Hur många gånger per vecka eller 
månad behöver målgruppen se bud-
skapet? Vilken är den här produktens 

minsta effektiva frekvens (MEF)? För 
liten frekvens ger ingen effekt och för 
hög frekvens kostar mycket pengar. 
Här finns ingen standard även om 
många talar om frekvens 3. Ta till ex-
empel en annons om ”Rea på System-
bolaget”. Hur många gånger behöver 
man se den för att förstå och kanske 
även reagera? 

I stället för påverkan (impact) talar 
man numera ofta om att göra smart re-
klam som tränger igenom. Reklamen 
måste vara särskiljande för att ha en 
chans att bli ihågkommen. Det har all-
tid varit reklambyråernas utmaning. 
Att vara närvarande så länge som möj-
ligt är en strategi. 

En annan vanlig strategi är att ge-
nomföra så kallade burstkampanjer 
som innebär att man lägger den största 
insatsen i början av en kampanj för att 
försäkra sig om att alla ser kampanjen.

Innan man sätter ihop sin medieplan 
behöver man svara på några frågor. Ett 
förslag på en enkel mall är frågorna:

Vad ?
Vem ?
Varför?
Hur?
När?
Var?

Vad?
Vad är det som ska marknadsföras? 
Svaret kan i vissa fall vara självklart 
men inte alls givet i andra. 

Vem?
Vem ska köpa produkten eller tjänsten? 
Det är dessa som är målgruppen. Ofta 

finns det olika nivåer av målgrupper 
för en och samma produkt. En person 
köper produkten medan någon annan 
använder den. Det blir tydligt i fallet 
där barnet använder leksaken men det 
är en förälder som köper den. 

Personer som påverkar köp och de 
som gör det faktiska köpet behöver de-
finieras. Hur ser målgruppen ut och 
hur stor är den? Denna information 
hjälper till i kommande steg av medie-
planeringen. I till exempel databasen 
Orvesto Konsument hos undersök-
ningsföretaget TNS SIFO finns ett stort 
antal variabler som hjälper en att defi-
niera och beskriva en målgrupp. För att 
definiera en målgrupp är det bättre att 
utgå från ett visst beteende snarare än 
faktorer som kön och ålder. En mål-
grupp för kaffe är hellre de som köper 
kaffe minst någon gång per månad än 
”kvinnor mellan 25 och 45 år”. 

När man har fått fram en bra mål-
grupp får man även svar på hur stor 
den är. Till exempel finns det enligt Or-
vesto Konsument 2010 cirka 930 000 
personer som köper fläckborttagnings-
medel minst någon gång per kvartal. 
Härefter kan man få en beskrivning av 
målgruppen i könsfördelning ålder, bo-
endeort, penningutlägg och ett stort 
antal andra variabler.

Varför?
Varför gör företaget denna kampanj? 
Vilka är målen? Ska försäljningen öka 
med 10 procent, ska minst halva mål-
gruppen känna till en ny produkt? Har 
man inte satt upp några mål kan man 
inte följa upp och därmed inte heller 
veta om det blev en bra kampanj el-
ler inte. 

Målen ska sättas före kampanjen, 
inte efter den. 

Vikten av marknadsföringsresul-
tat har blivit mycket tydligt under 

de senaste åren och därmed har också 
kraven på att man aktivt arbetar med sin 
marknadsföring ökat.



   pharma industry nr 1 –11   45

Hur?
Hur ska kampanjen genomföras? Vad 
är viktigt för att lyckas? Vilket är det 
viktigaste budskapet och hur ska detta 
föras fram? Hur ska man kombinera 
rationella och emotionella argument 
för produkten? Vilka argument ska 
lyftas fram? 

Olika medier har olika styrkor, där-
för är det särskilt viktigt att anpassa 
formen och budskapet till respektive 
media. 

När?
När i tiden ska kampanjen genomföras? 
En genomsnittlig kampanj brukar vara 
mellan 2 och 6 veckor. Ska kampanjen 
genomföras när konkurrenterna också 
annonserar eller är det bättre att för-
söka hitta ett ledigt utrymme? 

I TNS SIFO:s databas Reklammät-
ningar får man fram per vecka hur oli-
ka produktkategorier har annonserat 
historiskt. Totalt sett ser det totala re-
klamtrycket ut som en måsvinge med 
ett lägre reklamtryck under januari–fe-
bruari, juli samt november–december. 

Något att tänka på är hur långt efter 
en kampanj som man beräknar att mål-
gruppen kommer ihåg budskapet. Det 
handlar om några veckor. Mängden re-
klam ökar ständigt så det gäller att bli 
ihågkommen. Ett sätt att göra det är att 
tillämpa recency planning-strategi, det 
vill säga att försöka vara närvarande 
för så många som möjligt i målgruppen 
under så många veckor som möjligt. 

Att du som person skulle fatta mer 
rationella beslut när det gäller ditt fö-
retag än när det gäller dig som privat-
person kan vara sant. Men det är abso-
lut inget man kan vara säker på. Därför 
behöver marknadsföring synas regel-
bundet och frekvent.

Var?
Den sista frågan man ställer sig är var 
man ska marknadsföra sina budskap. 
Vilka medier kan bära just det här 
företagets budskap? Vilka medier i 
kombination ger bäst effekt? Vilka an-
dra företag kan man samarbeta med i 
marknadsföringen? 

Det finns inget facit på vilka medier 
som fungerar allra bäst tillsammans. 
Vad som fungerar beror på svaren på 
frågorna i mallen ovan. Kommer det 
fram att man verkligen behöver nå en 
stor andel av målgruppen blir breda, 

stora medier användbara. Behöver man 
finnas med under en längre tid finns 
det medier som passar för detta, till ex-
empel tidskrifter. Dagspress och di-
rektreklam fungerar bra som köputlö-
sare. Tillsammans med tv-reklam som 
når in i magen (!) kan det bli en bra 
kombination. 

Det bästa är att samla på sig kun-
skap för varje genomförd kampanj. Sätt 
mål och mät av. Då lär man sig vad som 
fungerar för just denna produkt. Flera 
mediebyråer arbetar med ekonometris-
ka modeller som syftar till att mäta vad 
det är som skapar resultat. Solsken på-
verkar glassförsäljning och regn påver-
kar detaljhandeln. Undersökningsföre-
taget TNS SIFO har en multimediamo-
dul som ger mått på räckvidd och frek-
vens när man kombinerar flera olika 
medier.

Den bästa medieplanering görs i 
samråd med flera parter: annonsör, re-
klambyrå, mediebyrå och medieföre-
tag. Använd de olika parternas olika 
kompetenser men glöm inte att det är 
annonsören som har huvudansvaret.

Thomas Juréhn
smart Company
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Nationella läkemedelsstrategin

tema för årets läkemedelsriksdag
Generiska förskrivningar, ekonomistyrning, läkemedelstillverkningens miljö
påverkan och de framtida utmaningarna i arbetet med den nationella läkemedels
strategin var några av de ämnen som avhandlades på 2011 års läkemedelsriksdag 
som hölls i slutet av januari. Niclas Ahlberg, PI:s chefredaktör, rapporterar.
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Gunilla Hult Backlund, generaldi-
rektör för Tandvårds- och lä-
kemedelsförmånsverket (TLV), 

öppnade årets läkemedelsriksdag med 
temat nationella läkemedelsstrategin. 
Hon förklarade bakgrunden till beho-
vet av samordning och hur samarbetet 
vuxit fram. Det finns en förstudie som 
nu ska konkretiseras och anpassas. I 
det fortsatta arbetet deltar också Läke-
medelsindustriföreningen (LIF), Apo-
teksföreningen och läkarkåren. Arbe-
tet i den nya högnivågruppen startade 
24 januari.

Socialminister Göran Hägglund del-
tog för fjärde gången på läkemedels-
riksdagen. Han lyfte i sitt inlägg fram 

att en allt större andel av befolkningen 
blir äldre vilket innebär ett krav på att 
utveckla välfärdssystemet. Resurserna 
är dock begränsade. En felaktig läke-
medelsanvändning kostar pengar i 
form av biverkningar, felförskrivningar 
och liknande. 

Läkemedelsutvecklingen går framåt 
men det gör dessvärre bakterierna ock-
så. Göran Hägglund syftade förstås på 
det växande problemet med resistens 
mot framför allt antibiotika och ansåg 
att det krävs ett internationellt engage-
mang för att lösa denna fråga. 

– Sverige ska dock behålla ledartrö-
jan, sade han och frågan är en viktig del 
av läkemedelsstrategin. Göran Hägg-

Nationella läkemedelsstrategin

tema för årets läkemedelsriksdag
Läkemedels -
ut vecklingen 

går framåt men det 
gör dessvärre bak-
terierna också – det 
vill säga det väx-
ande problemet med 
resistens mot fram-
för allt antibiotika.
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lund tryckte också på att vård ska ske 
på lika villkor oavsett kön, ålder, sexu-
ell läggning, hudfärg eller boendeort. 

– En jämlik vård ska ta hänsyn till 
individens behov. Samtidigt visar IMS 
rapport om ojämlikheter i vården att 
det finns stora skillnader, inte minst 
mellan de olika regionerna och mellan 
patienter med olika utbildningsnivå. 

Även om det finns saker som inte 
fungerar perfekt var Göran Hägglund 
på det stora hela taget nöjd med avreg-
leringen av apoteken som lett till en 
ökad tillgänglighet. 

– Målet med den nationella läkeme-
delsstrategin är att ge rätt läkemedel, till 
rätt person och i rätt tid, avslutade han. 

Generisk förskrivning
Peter Aspelin, professor KI, var dagens 
moderator och påtalade att eftersom 
formatet är riksdag ska vi också vara 
delaktiga genom att votera med men-
tometerknappar. 

Första avdelningen handlade om ge-
nerisk förskrivning där Mikael Hoffman, 
chef för Nätverket för läkemedelsepi-
demiologi (NEPI), inledde med att 
ringa in området. 

– Vad är målet med generisk för-
skrivning, undrade han och svarade 
själv på frågan. Att spara pengar och 
förenkla för förskrivaren. Läkaren väl-
jer substans och apoteket väljer tillver-
kare. Mikael Hoffman kritiserade ock-
så Läkemedelsverket (LV) för att ver-

kets sammanfattning av utrednings-
rapporten om generisk förskrivning 
från 2006 är mer negativ än själva rap-
porten. 

– Generisk förskrivning är bra, men 
man måste ta bort kravet på att kryssa 
för handelsnamnet, avslutade han. 

I den efterföljande paneldebatten 
deltog Magnus Thyberg, TLV, Eva Ander-
sén Karlsson, ordförande i Stockholms 
läns läkemedelskommitté, Lena Björk, 
LV, Johan Waller, Sveriges apotekarför-
ening och Richard Bergström, LIF. 

Debatten blev lite avslagen då det vi-
sade sig att ingen var direkt mot gene-
risk förskrivning. Frågan handlade mer 
om när och hur än om. Richard Berg-
ström pekade på att Sverige, tillsam-
mans med Holland, är bäst i Europa när 
det gäller att använda generika. Sverige 
och Holland är särklass i topp när det 
gäller förväntade besparingar på kom-

mande patentutgångar. Richard Berg-
ström markerade också att frågan inte 
är av någon större vikt för LIF och tyck-
te man skulle fokusera på andra och 
viktigare frågor. 

Ekonomistyrning
I den andra avdelningen låg fokus på 
ekonomistyrning och Björn Wettermark, 
KI, inledde med att ge en bakgrund till 
området. Ekonomistyrning behövs för 
att göra prioriteringar och ta vara på 
besparingspotential. 

– Läkemedel är sjukvårdens högsta 
påverkningsbara kostnadspost, sade 
Mikael Hoffman. Det finns också olika 
styrmodeller där man kan använda pis-
ka, morot eller information. 

Efter inledningen följde en panelde-
batt med Jan Håkansson, distriktsläkare 
Krokom, Eva Nilsson Bågenholm, reger-
ingens äldresamordnare, Kristina Söder-
lund, Reumatikerförbundet och Karoli-
na Antonov, LIF. 

Karolina Antonov öppnade debatten 
med att tala om problemet med intro-
duktion av nya läkemedel. 

– Det rimmar illa att man säger att 
man inte har råd att använda nya dyra 
läkemedel när landstingen samtidigt 
tvingas betala tillbaka 600 miljoner 
kronor som de fått i statsbidrag speci-
ellt för läkemedel. 

Kristina Söderlund talade om revo-
lutionen av behandlingen av reumati-
ker men menade att man, trots bra lä-

Målet med 
den natio

nella läkemedels
strategin är att ge 
rätt läkemedel, till 
rätt person och i 
rätt tid.

reportage

Göran Hägglund

Peter Aspelin
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kemedel, inte får inte glömma bort an-
dra viktiga behandlingar som till exem-
pel sjukgymnastik och annan vård. 
Hon efterlyste också bättre information 
för patienter. 

– Det är ett stort problem att man 
som enskild läkare har svårt att sätta in 
sin förskrivning av läkemedel i ett sam-
hällsekonomiskt perspektiv, sade Eva 
Nilsson Bågenholm och ansåg att det 
behövs både piska, morot och informa-
tion i den här frågan. 

Jan Håkansson tyckte att reformerna 
varit nyttiga genom åren för att öka 
medvetenheten om kostnaderna men 
att det finns en risk för underanvänd-
ning av läkemedel. Där måste läkeme-
delskommittéerna ta ett ansvar även för 
detta.

Läkemedelstillverkningens 
miljöpåverkan
Efter lunch höll Joakim Larsson, forskare 
vid sektionen för fysiologi vid Göte-
borgs universitet, en bra och skräm-
mande föreläsning om miljöpåverkan 
av läkemedelsproduktion, både gene-
rellt men också specifikt i Indien. 

– Ett stort problem med läkemedel 
är att rester även på nanogramnivå kan 
ge biologiska effekter på fiskar, djur 
och människor, sade han. Det finns inte 
särskilt många lagar som reglerar ut-
släpp vid läkemedelstillverkning, vare 
sig i Sverige eller internationellt. 

Joakim Larsson beskrev en studie 

Richard Bergström

Eva Nilsson Bågenholm

Mikael Hoffman

Björn Wettermark 
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som gjorts vid ett reningsverk i centra-
la Indien i ett läkemedelsproduktions-
tätt område. I vattnet har man hittat 
upp till en miljon gånger högre koncen-
tration av olika kemikalier än i Sverige. 

– Vissa läkemedel, till exempel bred-
spektrum antibiotika, hittade man i en 
högre koncentration i reningsverkets 
vatten än i blodet hos en patient som 
står på läkemedlet, sade han. En stor del 
av de läkemedelssubstanser som ingår 
i svenska läkemedel är tillverkade i In-
dien just kring detta reningsverk. 
Grundvattnet i hela området är förgif-
tat. 

Man har också mätt bakteriers inne-
håll av resistensgener för antibiotika 
och hittat väldigt höga nivåer ned-
ströms reningsverket. 

– Även i den här frågan, avslutade 
Joakim Larsson med anknytning till 
Göran Hägglunds tidigare uttalande 
under dagen, borde Sverige sätta på sig 
ledartröjan. En möjlighet att påverka 
detta skulle kunna vara att utöka kra-
ven i Good Manufacturing Practice, 
GMP. 

Utmaningarna och framtiden
Nästa avdelning inleddes med en drag-
ning av Karin Johansson, statssekrete-
rare vid Socialdepartementet om de-
partementets syn på vilka frågor som 
är de stora utmaningarna inom läke-
medelsområdet och som tas upp i den 
nationella läkemedelsstrategin. Det är 
frågor som till exempel patientsäker-
het, ojämlik läkemedelsanvändning, 
antibiotikaresistens, miljöpåverkan, 
kostnadsutvecklingen och behovet av 
prioriteringar. Hon betonade också 
vikten av uppföljning av läkemedelsan-
vändning genom till exempel kvalitets-
register.

Debatten blev 
lite avslagen 

då det visade sig att 
ingen var direkt mot 
generisk förskriv-
ning. Frågan hand-
lade mer om när och 
hur än om.

Joakim Larsson

Karin Johansson

Anders Blanck
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Därefter höll Niklas Hedberg, TLV ett 
anförande om prioriteringar. 

– Det finns tre sätt att göra priorite-
ringar, sade han. Öppna prioriteringar, 
dolda prioriteringar och ransonering av 
tillgångar, till exempel att tillåta vård-
köer. 

Niklas Hedberg betonade också vik-
ten av att utarbeta ett system för utbyte 
av biologiska läkemedel till biosimilars 
(jämförbar biologisk aktivitet) som en 
viktig åtgärd för framtida besparingar. 

I paneldebatten deltog förutom Ka-
rin Johansson också Anders Blanck, LIF, 
Göran Stiernstedt, Sveriges Kommuner 
och Landsting, SKL, Christina Åkerman, 
LV, Måns Rosén, SBU, Lars-Erik Holm, So-
cialstyrelsen samt Gunilla Hult Back-
lund, TLV. Temat var hur man går vi-
dare i den nationella läkemedelsstrate-
gin. 

Läkemedelsriksdagen visade ett 
splittrat förtroende för att arbetet ska 
uppfylla målen. Det är inte någon större 
idé att i detalj gå in på de olika personer-
nas åsikter, eftersom det verkliga arbetet 
med den nationella läkemedelsstrategin 
ännu inte riktigt börjat. Alla parterna 
såg dock fram mot starten på det fort-
satta arbetet med ett första möte 24 ja-
nuari. Anders Blanck, LIF, kommer i 
framtida nummer av Pharma Industry 
återkomma med en mer noggrann redo-
görelse för arbetet med den nationella 
läkemedelsstrategin.

Niclas ahlberg

Ett mer utförligt referat finns på
www.lakemedelsrikstagen.se
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Riksstämman
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Aldrig har väl uppförsbacken varit så lång som inför årets riks-
stämma. Många dissade den redan innan den ägt rum men slut-
intrycken var inte enbart negativa. Om man delar in utställningen 
i tre kategorier: specialistområden, osorterade utställningen och 
PI-Village så går meningarna isär mellan dessa. 
När det gäller specialistområdena valde flera föreningar att svika 
Riksstämman som plats för sina interna föreningars möten. Det 
gör så klart att de företag som arbetar specifikt inom dessa tera-
piområden tappar intresset för Riksstämman. Fortfarande håller 
onkologiföretagen fanan högt och genomförde ett välorganise-
rat – om än inte lika välbesökt – arrangemang som tidigare år. 
 I den mer osorterade utställningen går meningarna isär. Jag 
har träffat åtminstone två företag som var väldigt nöjda. Det som 
är gemensamt för dessa utställare är att de har produkter som 
kan förskrivas av en stor del av läkarkåren. De behöver med an-
dra ord inte vara så selektiva. 
 I PI-Village var vi faktiskt positivt överraskade att det var så 
pass mycket folk som hittade in till oss. De flesta utställarna var 
nöjda och det känns som att det finns ett stort behov för bran-
schen att umgås socialt. Däremot verkar det som att branschen 
blir äldre. Det är ju ett antal år nu som gått utan att nya konsu-
lenter kommit in i branschen vilket nog gör att medelåldern sakta 
men säkert kryper uppåt. Det märktes inte minst på branschkväl-
len på Valand där besökarantalet gått ned drastiskt. Det positiva 
var att man nu såg vilka personer som var där mot tidigare år när 
man bara såg nackar på folk som var några centimeter från en. 
 Svenska Läkarsällskapet har för nästa år skrivit avtal med 
MCI som sköter nästa års projektledning och försäljning för Riks-
stämman.
 När det gäller besökarantalet ser vi faktiskt en uppgång när 
det gäller antalet unika läkare som är på plats. 3 000 förra året i 
år 3 812. Totala besökarantalet har gått ned en smula men ned-
gången står nog bland annat industrin för. 
Jag har till pressläggning försökt få fram besökssiffrorna per 
specialitet men dessvärre inte lyckats med detta.

Niclas Ahlberg
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I dag sysselsätter Life Science-indu-
strin i Sverige cirka 40 000 perso-
ner. Strukturen för dessa företag 

som ägnar sig åt läkemedelsutveckling 
har under de senaste 10–15 åren änd-
rats. Från att tidigare bestått av ganska 
få och relativt stora företag, består den 
i dag av några få stora och ett stort an-
tal små företag. 

Många av de små företagen startas 
vid de innovationskontor som finns vid 
universiteten och har som målsättning 
att hitta goda forskningsidéer som kan 
kommersialiseras och användas inom 
samhället. Förutsättningen för kom-
mersiell framgång är bland annat att 
forskningen är excellent, att forskarna 
förblir forskare och att entreprenörer 
utvecklar affären. 

En annan viktig komponent är att 
redan i tidig fas ha en regulatorisk stra-
tegi för att kunna uppfylla de krav som 
finns och därmed få en hög kvalitet på 
de resultat som tas fram, vilket i sin tur 
skapar ett högre värde på projektet. 

Det är ett stort steg att gå från pre-
kliniska studier till de första studierna 
på människa både utifrån ett säker-

hetsperspektiv och från ett ekonomiskt 
perspektiv. Många av de små företagen 
drivs av nödvändighet av ett fåtal per-
soner med hög specialistkompetens 
och begränsade resurser eftersom in-
vesteringsbolagen i dag företrädesvis 
är intresserade av att investera i bolag 
med projekt i klinisk fas. För att mins-
ka risken att de regulatoriska frågorna 
kommer in för sent kan man ta hjälp av 
innovationskontoren och/eller fristå-
ende konsulter. 

Läkemedelsverket har märkt av ett 
ökande antal frågor som rör dokumen-
tationskrav inför Fas I-studier, det vill 
säga när man för första gången testar 
en substans på människa. Det finns ett 
gemensamt intresse från Läkemedels-
verket och läkemedelsindustrin att öka 
kunskapen kring dessa frågor för att 
underlätta en rationell läkemedelsut-
veckling. Bland annat har Läkemedels-
verket, tillsammans med Läkemedels-
akademin, genomfört två endagsut-
bildningar under våren 2010 riktad till 
småföretag för att belysa olika fråge-
ställningar med anknytning till det 
prekliniska studieprogrammet. Ytter-

ligare en utbildningsdag genomförs 
den 29 mars 2011. 

Det prekliniska utvecklings
programmet är viktigt 
Ett självklart mål för det prekliniska 
utvecklingsprogrammet är att de re-
gulatoriska kraven ska vara uppfyllda, 
men det finns också andra intressenter 
som kommer att vilja utvärdera pre-
kliniska resultat, till exempel om den 
studerade substansen eller substansfa-
miljen ska säljas vidare. Många mindre 
läkemedelsföretag har inte tillräckligt 
med resurser för att driva projektet vi-
dare genom den kostsamma kliniska 
utvecklingsfasen och inte heller möj-
lighet att sätta upp en marknadsförings 
och försäljningsorganisation.

Konkurrensen om tillgängliga pro-
jekt med positiva kliniska data har va-
rit mycket hård och prislappen hög ef-
tersom många av de stora läkemedels-
företagen har relativt tunna projekt-
portföljer i sen fas. Kliniska effekt- och 
säkerhetsdata ökar säkerheten av in-
vesteringen men är ingen garanti för 
omedelbar framgång. Ett exempel är 

Viktiga frågor vid steget mot 
första studien på människa
Det är ett stort steg att gå från prekliniska studier på djur till studier på människa, 
både utifrån säkerhetsperspektiv och ekonomiskt perspektiv. Beslutet måste vara 
grundat på att försökssubstansen har genomgått en tillfredställande preklinisk 
utvärdering. Detta och andra viktiga frågor kring övergången från prekliniska 
till kliniska studier behandlades vid en studiedag ordnad av Läkemedelsverket 
och Läkemedelsakademin. Här är några av de ämnen som behandlades.

kliniska prövningar
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Pfizers köp av Dimebon som då var i 
Fas III för behandling av Alzheimers 
sjukdom. Dimobon rapporterade sena-
re negativa Fas III-data. 

Det inlicensierande företaget kan 
vara intresserat av en enskild substans 
men är oftare, speciellt när det gäller 
preklinisk fas, mer villig att investera i 
en substansfamilj under förutsättning 
att målreceptorn ligger inom ramen för 
företagets strategi och passar bra in den 
övriga portföljen. Anledningarna till 
köp kan vara många: den aktuella sub-
stansen kan generera en tidsvinst rela-
tivt till företagets egna substanser eller 
så har säljaren tagit fram en substans 
som adresserar ett känt problem med 
den aktuella verkningsmekanismen.

Det är vanligt att den första kontak-
ten mellan två parter tas av det mindre 
bolaget som vill sälja sin produkt, men 
de större bolagen är också ute och letar 
efter potentiella partners och kan 
mycket väl vara den part som inleder 
kontakten. Den potentiella köparen 
kommer sannolikt också att utvärdera 
data utifrån ett bredare perspektiv än 
vad en myndighet gör i sin säkerhets-
värdering. Man vill säkerställa att sub-
stansen har egenskaper som gör att den 
kan bli en produkt i framtiden, till ex-
empel att det går att göra en kommer-
siellt gångbar formulering eller att låga 
interaktionsrisker gör att produkten 
blir möjlig att använda i klinisk praxis. 

Avsaknaden av kliniska data gör ris-
ken större och de prekliniska effektmo-
dellernas relevans för den kliniska 
sjukdomssituationen blir desto vikti-
gare. Möjligheten till differentiering 
gentemot produkter på marknaden är 
viktig och den kommersiella analysen 
av hur substansen kan positioneras på 
en framtida marknad, som inte sällan 
kännetecknas av bred förskrivning av 
generika.

Även om det finns risker behäftade 
med inköpta projekt precis som med de 
egna projekten så kommer inlicensiera-
de projekt att bli en allt viktigare del av 
de stora företagens forskningsprojekt.

Följ rekommendationerna för GLP 
och GMP
Det är inte ovanligt med kvalitetsbris-
ter i prekliniska studier och vid till-
verkning av prövningsläkemedel. GLP 
(Good Laboratory Practise) gäller för 
prekliniska studier inför läkemedels-
prövningar och GMP (Good Manufac-
turing Practise) gäller vid tillverkning 
av prövningsläkemedel. 

Att följa GLP innebär att studierna 
måste vara utförda på ett GLP-labora-
torium som ingår i det nationella GLP-
inspektionsprogrammet och som har 
kunskap om hur studierna ska utföras 
med avseende på planering, utförande, 
övervakning, registrering, arkivering 
och rapportering. GLP är ett globalt 
kvalitetssystem som hålls samman av 
OECD. Studier som utförts i OECD:s 
medlemsländer accepteras av övriga 

länder, vilket begränsar antalet djur-
studier. GLP-laboratoriet och GMP-till-
verkaren har mycket större chans att 
snabbare och billigare ta fram studier 
och produkter om det finns en tydlig 
och strukturerad dokumentation om 
till exempel den aktiva substansen så 
långt tillbaka som möjligt. Det ökar 
också chansen att kunna ta till vara re-
sultat från tidigare studier. 

I de här sammanhangen är det vik-
tigt att veta vem som har ansvar, det är 
till exempel sponsorns ansvar att de fö-
retag som genomför uppdragen – Cont-
ract Research Organisation (CRO) och/
eller Contract Manufacturing Organi-
sation (CMO) – uppfyller GMP. Det kan 
vara bra att fråga om råd i dessa frågor 
och Läkemedelsverket har flera alter-
nativ. Korta specifika frågor besvaras 
av inspektionsenheten, men det finns 

Det är ett stort steg att gå från 
prekliniska studier till de första 

studierna på människa både utifrån ett 
säkerhetsperspektiv och från ett eko
nomiskt perspektiv.
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också möjlighet till vetenskaplig och 
regulatorisk rådgivning mot avgift och 
så kallad industridialog om GMP-frå-
gor. 

Den prekliniska säkerhets
utvärderingen 
De primära syftena med den prekli-
niska säkerhetsutvärderingen är att: 

• identifiera en säker startdos för den 
första studien på människa (etablera 
säkerhetsmarginaler), 

• identifiera målorgan för potentiell 
toxicitet samt 

• studera om identifierade toxiska ef-
fekter är reversibla. 

Rekommendationer för vilken prekli-
nisk information som bör finnas före 
den första studien på människa är ge-
mensamma för EU, USA och Japan och 
finns beskrivet i ICH-M3-riktlinjen 
uppdaterad 2009 (se ruta). 

Det är viktigt att poängtera att re-
kommendationerna är relaterade till 
vilka studier som behöver finnas med 
och inte hur studierna ska genomföras. 
I M3-riktlinjen finns hänvisningar till 
andra riktlinjer som mer i detalj disku-
terar ett specifikt område som till ex-
empel genotoxikologisk testning. Det 
bör poängteras att riktlinjer inte är le-
gala texter utan är just rekommenda-
tioner och att studierna bör anpassas 
till den substans/indikation som är ak-
tuell. Avvikelser från basrekommenda-
tionerna ska ha en bra vetenskaplig ra-
tional. Är man osäker så finns alltid 
möjlighet att begära vetenskaplig råd-
givning från Läkemedelsverket. 

Innan substansen prövas på 
människa
Det finns ett antal områden som måste 
belysas innan en ny substans kan ges 
till människa i en kortare singel och/
eller multipel dos-studie i enlighet med 
ICH M3 (R2) och som också finns be-
skrivna i andra prekliniska riktlinjer:

• Primärfarmakologi. Hur interagerar 
substansen med målreceptorn? Är 
den farmakologiska mekanismen ut-
redd och i vilken utsträckning är 
dessa resultat relevanta för människa?  
Från de farmakologiska försöken bör 
man kunna uppskatta den terapeu-
tiska koncentrationen i människa för 

att kunna göra en bedömning om sä-
kerhetsmarginalen till toxikologiska 
koncentrationer är tillräckligt stor. 

• Toxikologiska studier som täcker 
den planerade humanstudien både 
med avseende på studielängd och ex-
ponering .

• Säkerhetsfarmakologiska studier 
ska finnas med enligt ICH S7a. Här 
studeras bland annat substansens 
eventuella effekter på det kardiovas-
kulära och centralnervösa systemet.

• Genotoxicitet. Här kan man luta sig 
mot ICH S2b som rekommenderar 
vilka studier som bör göras innan 
dosering till människa.

• In vitro metabolismstudier samt 
plasma-proteinbinding i människa 
och i de djurslag som ingått i de tox-
ikologiska studierna. Den här infor-
mationen hjälper till att besvara frå-
gan om de resultat man sett i djur 
kan extrapoleras till människa.

Tidiga undersökande kliniska 
studier 
Tidiga undersökande kliniska studier 
(exploratory clinical trials) är ett sätt att 
ta fram tidig klinisk information från 
enkla och korta studier på människa 
understödd av begränsade prekliniska 
data. Syftet med dessa studier kan vara 
till exempel att bidra till kunskap om 
en specifik receptor eller att utreda 
farmakokinetiken på människa på ett 
tidigt stadium i läkemedelsutveck-
lingen, det vill säga långt innan man 
normalt startar humanstudier. Sådana 
kliniska studier kan aldrig ha syftet att 
behandla eller att studera klinisk tole-
rans för en substans. 

Inom ramen för begreppet explora-
tory clinical trials finns mikrodosering 
som PET-undersökningar eller singel 
och eventuellt upprepad dosering av en 
substans med målet att studera farma-
kologisk aktivitet och öka sin kunskap 
om substans och verkningsmekanism 
för att kunna ta bättre beslut med sig 
in i den fortsatta utvecklingen av sub-
stansen. 

I den nyligen uppdaterade ICH M3-
riktlinjen finns en rekommendation om 
prekliniska krav inför explorativa stu-
dier på människa och flera olika upp-
lägg diskuteras utifrån syftet med den 
kliniska studien. Kraven för att genom-
föra en mikrodosstudie skiljer sig från 
kraven inför en studie med syftet att 
uppnå en farmakologisk relevant expo-
nering på människa. Ett budskap från 
Läkemedelsverket till företagen är att 
dessa möjligheter finns och att man kan 
diskutera ett explorativt upplägg av pro-
grammet med Läkemedelsverket.

Misslyckad studie gav nya riktlinjer
TGN1412 (Tegenero) utgör ett obehag-
ligt exempel på när den första studien 
på människa gick fel. TGN1412 är en 
monoklonal anti-CD28 antikropp för 
vilken företaget hade gjort prekliniska 
studier, farmakologiska studier och sä-
kerhetsstudier i flera djurslag och start-
dosen sattes utifrån resultaten i dessa 
studier enligt gällande riktlinjer. Det 
var inte förväntat att en farmakologisk 
effekt skulle uppnås, men alla sex för-
sökspersonerna blev svårt sjuka redan 
efter den första dosen och samtliga 
krävde intensivvård. 

Den här allvarliga händelsen satte 
igång ett arbete med en ny riktlinje för 

Ett självklart mål för det prekliniska 
utvecklingsprogrammet är att de 

regulatoriska kraven ska vara uppfyllda, 
men det finns också andra intressenter 
som kommer att vilja utvärdera prekli
niska resultat, till exempel om den stude
rade substansen eller substansfamiljen 
ska säljas vidare.
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att hjälpa företag i övergången mellan 
prekliniska och kliniska försök (se län-
kar). Riktlinjen antogs i juli 2007 och 
fokuserar på hur man ska tänka för att 
identifiera och kontrollera riskfaktorer.  

Första gången på människa
Att ge en ny substans första gången till 
människa är ett stort steg i läkemedels-
utvecklingen utifrån många perspek-
tiv. Beslutet måste vara baserat på att 
den specifika försökssubstansen har 
utvärderats prekliniskt på ett adekvat 
sätt utifrån vetenskap och beprövad 
erfarenhet. Kliniska studier innebär 
också en avsevärd ökning i kostnader. 
Krav ställs också på kvaliteten på pröv-
ningsläkemedlet, med andra ord att det 
uppfyller GMP-krav.

Den första studien har som viktigas-
te mål att utvärdera tolerabiliteten och 
också få en uppfattning om substan-
sens farmakokinetik. Sekundära mål 
kan vara att lära sig om läkemedelsfor-
muleringen för att kunna förbättra den 
till senare studier. 

Men hur ska man veta om man med 
en tillräcklig säkerhet kan ge en sub-
stans till försökspersoner om substan-
sen aldrig getts till en människa tidi-
gare? Studien måste vara utformad så 
att man inte tar några onödiga risker 
och att det finns inbyggda system för 

att utvärdera och övervaka relevanta 
säkerhetsparametrar under studiens 
gång. Säkerheten för försökspersoner-
na är alltid den absolut viktigaste fak-
torn. 

En första studie, som ofta genomförs 
i friska frivilliga försökspersoner, ge-
nererar i regel inte heller någon tera-
peutisk nytta för individen. Riskhante-
ring består av riskanalys, riskutvärde-
ring och riskkontroll och i slutändan 
måste en risk-/nyttautvärdering göras 
för varje enskild studie. 

Risker kan hanteras och minimeras 
på olika sätt. Vanligtvis väljer man en 
så homogen grupp som möjligt (friska 
unga män) till den första studien. Start-
dosen ska vara så låg att säkerhetsmar-
ginalen till den dos vid vilken man för-
väntar sig en farmakologiskt relevant 
effekt är stor. Doserna trappas upp i 
små steg och efter varje dossteg utvär-
deras patientens hälsostatus innan 
man går upp ett dossteg. Det är viktigt 
att ha tydliga och relevanta kriterier i 
protokollet för när doseringen ska stop-
pas. Baserat på de prekliniska studier-
na har man kanske också identifierat 
speciella riskfaktorer som behöver föl-
jas upp i den kliniska studien.

Använd den hjälp som finns 
Eftersom Life Science-industrin till en 
stor del består av många små företag 
med begränsade resurser är det vik-
tigt att öka dessa företags medvetenhet 
om de krav som ställs på prekliniska 
studier och övergången till kliniska 
studier. Det finns riktlinjer att stödja 
sig mot och det finns alltid möjlighet 
att diskutera med Läkemedelsverkets 
experter om man av olika anledningar 
föreslår ett prekliniskt program som 
avviker från riktlinjerna. Kunskap om 
tidig läkemedelsutveckling är kritisk 
för att inte förlora möjligheten att ta po-
tentiella läkemedelskandidater vidare 
in i kliniska studier.

Marie GårdMark, 
Orexo

aGneta Larhed, 
Läkemedelsakademin

Länkar
ICH-M3-riktlinjen: http://www.ema.
europa.eu/docs/en_GB/document_li-
brary/Scientific_guideline/2009/09/
WC500002720.pdf 

Riktlinje om övergången mellan pre-
kliniska och kliniska försök: http://
www.ema.europa.eu/docs/en_GB/
document_library/Scientific_guide-
line/2009/09/WC500002988.pdf 

Men hur ska man veta om man 
med en tillräcklig säkerhet kan 
ge en substans till försöks -

personer om substansen aldrig getts 
till en människa tidigare

kliniska prövningar
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trender

I rapporten Biotech reinvented – where do you go from 
here diskuteras och analyseras trender i bioteknikbran-
schen. Enligt rapporten kommer det i framtiden finnas 

en ny form av samarbete kring forskning och utveckling. 
Man presenterar också två organisatoriska koncept som kan 
hjälpa företag inom bioteknikbranschen att bli mycket mer 
effektiva än i dag. Rapporten tar också upp frågeställningar 
som rör andra delar av värdekedjan för bolag i branschen. 

Den affärsmodell som bioteknikbranschen har förlitat 
sig på de senaste 30 åren verkar inte längre fungera. Förut-
sättningarna har förändrats: forskningsbasen flyttar öst-
erut, ”nya” ekonomier och marknader tävlar aggressivt och 
framgångsrikt om uppdragen, investerarna har blivit allt 
mer försiktiga och kapitalanskaffning har blivit ett verkligt 
problem. 

En allt mer sammanhållen industri
En annan pågående förändring som påverkar branschen är 
att bioteknik och traditionell läkemedelsindustri allt mer 
flyter ihop till en sammanhållen industri – bioläkemedel. 
Ett antal stora läkemedelsbolag har etablerat venture capi-
tal-avdelningar och några fokuserar även på att utveckla 
både biologiska- och specialistläkemedel. Dessutom är 
samtidigt flera av de äldsta bioteknikbolagen på väg att 
ompositionera sig till bioläkemedelsbolag (och kallar sig 

själva för forskande läkemedelsbolag eller liknande i sina 
affärsmodeller), samtidigt som ett antal läkemedelsbolag 
omstrukturerar sina forsknings- och utvecklingsfunktioner 
så att de ska efterlikna bioteknikbolagens mer entreprenör-
liknande ansats.

Men det finns en gräns för hur långt läkemedelsindustrin 
kan följa bioteknikbolagen. Läkemedelsindustrin kan inte 
kopiera bioteknikbolagens utvecklingsmetodologi fullt ut, 
och även om den kunde det så ligger bioteknikbolagens lika 
låga produktivitet dem i fatet. Alla bioläkemedelsföretag, 
oavsett om de i grunden är ett bioteknik- eller läkemedels-
bolag, behöver utveckla en ny och annorlunda affärsmodell. 

För att den nya modellen ska bli framgångsrik behöver 
den visa sig mer effektiv. Ett sätt att bli mer effektiv på är 

Samarbete nödvändigt för 
framtidens bioteknikföretag

Trots ett antal stora framgångar har den globala bioteknikbranschen inte lyckats 
med att minska den inneboende risken i arbetet med att upptäcka och utveckla nya 
läkemedel. Visst har branschen tagit fram några nya värdefulla plattformsteknolo-
gier och behandlingar men dessa har egentligen inte bidragit till någon bestående 
skillnad i läkemedelsindustrins produktivitet, mätt i antalet nya behandlingar som 
kommit ut på marknaden. Det visar en ny rapport från det globala konsultföretaget 
PwC, tidigare PricewaterhouseCoopers.

Den affärsmodell som 
bioteknikbranschen har 

förlitat sig på de senaste 30 
åren verkar inte längre fung-
era. Förutsättningarna har 
förändrats.
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att samarbeta mer. Samarbeten accelererar och underlättar 
innovation, upptäckter och utveckling. Detta kan i sin tur 
minska kostnader och öka nyttan för både små och stora 
bolag. PwC:s bedömning är att – givet genomsnittliga ut-
vecklingskostnader och ledtider – en 5-procentig ökning av 
lyckosamma utfall i varje utvecklingsfas och en 5-procentig 
minskning av ledtiderna för utveckling skulle kunna mins-
ka kostnaderna för forskning och utveckling med cirka 160 
miljoner USD på global basis samt snabba på marknadslan-
seringen med närapå fem månader. 

Två sätt att samarbeta
Rapporten presenterar två sätt att samarbeta i framtiden: 

Explorativa samarbeten (precompetitive discovery fede-
rations). En blandning av publika och privata partnerskap 
där bioläkemedelsföretag utbyter kunskap, data och resur-
ser både med varandra och med myndigheter, universitet, 
forskningssjukhus, forskningsinstitut och patientgrupper. 
(Figur 2.)

Utvecklingskonsortier (competitive development consor-
tia). Konkurrerande bioläkemedelsföretag slår sig ihop med 
varandra och med andra kontraktsforskningsorganisationer 
(CRO) och teknikleverantörer för att kunna förbättra utveck-
lingsprocesser. (Figur 3.)

Utmaningar
Att gå över till att samarbeta i stället för att konkurrera 
kommer inte att vara lätt. Rapporten har identifierat ett 
antal utmaningar som kräver uppmärksamhet och föränd-
ringar för att de två organisationsformerna ovan ska kunna 
bli framgångsrika.

Det behövs pålitliga datainsamlare som har kapaciteten 
att samla in och syntetisera data från alla deltagare i en 
specifik grupp. Den här typen av leverantör/organisation 
finns inte tillgänglig i dag och inte heller finns de verktyg 
som skulle behövas för att utföra arbetet att hantera stora 
mängder av biologiska och kemiska data. Men, det verkar 
som om lösningar långsamt är på gång på marknaden.

Det behövs en innovativ kultur. Med beaktande av de 
investeringar och risker som är förknippade med läkeme-

trender

Figur 1. Antalet nya registreringar hos FDA mellan 1950 och 2008 
 

Bioteknikbranschens påverkan på den totala läkemedelsindustrins produktivitet borde ha börjat visa effekt runt 1990 (mätt som antal nya läke-
medel som registreras). Grafen visar dock att någon sådan väsentlig förändring inte ägt rum. Däremot kan man se en väsentlig förändring kring 
1996, då FDA genom Prescription Drug User Fee Act fick medel för att arbeta med ansökningar. Källa: Bernard Munos: Lessons from 60 
years of pharmaceutical innovation, Nature Reviews Drug Discovery, Vol 8 (2009): 959-968.

I den här modellen samarbetar bioläkemedelsföretag både med 
varandra, forskningsinstitut, patientgrupper och med olika offentliga 
institutioner för att utbyta kunskap, data och resurser. Syftet är att få 
bukt med de flaskhalsar som ofta uppstår i tidig utvecklingsfas genom 
att lägga ihop olika vetenskapliga data. 

Figur 2: Explorativa samarbeten 

Alla bioläkemedelsföre-
tag, oavsett om de i grun-

den är ett bioteknik- eller läke-
medelsbolag, behöver utveckla 
en ny och annorlunda affärs-
modell.
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delsutveckling behöver alla medlemmar i samarbetet vara 
flexibla, villiga att utforska nya idéer och öppna för nya 
insikter som kan komma fram utanför deras egna väggar.

En ny anda av realism hos alla inblandade där man för-
står att olika parter har olika perspektiv och där man har 
ett ärligt förhandlingssätt. 

Både nytta och vinst
Nya samarbetsformer kommer inte bara att ge nytta till alla 
inblandade på marknaden utan också individuell vinst till 
dem som deltar. Det troliga är att de största bioläkemedels-
företagen blir ansvariga för att samordna och kapitalisera 
de samarbeten som de deltar i. Vinsten kommer från nya 
upptäckter, kostnadsbesparingar och förhöjd produktivitet, 
förbättringar som ger motargument till kritik mot höga pri-
ser från betalare och patienter. 

Mindre bioläkemedelsföretag, forskningsinstitut och 
akademiska samarbetspartners tar i de nya organisations-
formerna ansvaret för att generera originella idéer och för 
att tillhandahålla sjukdomsbiologin och plattformstekno-
logierna, där en ersättning relaterad till leverans av tjänster 
erhålls. Nyttan för dessa bolag och partners är att de får en 
ökad stabilitet, långtidsfinansiering, större möjligheter att 
jämföra värdet av sina bidrag med andra och tillgång till 

viktig regulatorisk- och marknadsföringskompetens. 
Men mer samarbete kommer inte bara krävas inom forsk-

ning och utveckling utan också i resten av värdekedjan. 
Möjligheterna att generera värde från nya läkemedel för-
ändras framöver. Därför måste bioläkemedelsföretagen ta 
till sig att den förändrade dynamiken inom hälsoindustrin 
innebär ett skifte från att leverera läkemedel till att hantera 
utfallen av behandlingar. Det kan bara hanteras genom om-
fattande samarbete med andra aktörer. 

Regeringar under hårt tryck kämpar med att möta efter-
frågan på vård från växande befolkningar och förändrade 
demografier. Mer effektiva och ekonomiska läkemedel är 
viktigare än någonsin, det är bara när hela hälsovårdsindu-
strin kan arbeta tillsammans som den kommer att kunna 
komma tillbaka på spåret att möta efterfrågan hos dagens 
omvärld. 

Mikael Scheja
ekonomie doktor, auktoriserad revisor, Pwc

mikael.scheja@se.pwc.com

Seminarier om rapporten
Rapporten kommer att diskuteras på seminarier i Stock-
holm och Uppsala den 10 och 11 mars 2011. 

På www.pwc.com/se/lifesciences finns rapporten för 
nedladdning. Här finns också andra rapporter i den närbe-
släktade serien Pharma 2020 om framtiden för läkemedels-
industrin. Se referat i Pharma Industry 2/2010.

Figur 3: Utvecklingskonsortier

Här slår sig konkurrerande bioläkemedelsföretag ihop med varandra 
och med andra kontraktsforskningsorganisationer (CRO) och tek-
nikleverantörer för att kunna förbättra utvecklingsprocesser. 
I dag är det inte ovanligt att ett flertal konkurrerande företag arbetar 
parallellt med att utveckla olika molekyler riktade mot samma sjuk-
dom. Om dessa företag kunde slå ihop sina resurser och välja de 
mest lovande läkemedelskandidaterna, oavsett vilket företag som 
tagit fram dem, skulle stora besparingar kunna uppnås.

Mer samarbete kommer 
inte bara krävas inom 

forskning och utveckling 
utan också i resten av värde-
kedjan.
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Generell subvention
Nexium (esomeprazol) från Ast-
razeneca samt Esomeprazol Krka 
från Krka och Esomeprazol ra-
tiopharm från Ratiopharm. Dessa 
preparat är så kallade protonpumps-
hämmare som verkar genom att mins-
ka mängden syra som produceras i 
magen.

Astrazeneca har på nytt ansökt om 
subvention och pris för Nexium 40 mg. 
Företaget anhöll om att beslutet ska 
gälla från och med den 15 januari 2011. 
TLV har avslutat sin omprövning av lä-
kemedlet Nexium och resulterade i ett 
beslut om att Nexium inte längre skul-
le ingå i läkemedelsförmånerna efter-
som läkemedlet var minst sex gånger 
dyrare än det alternativ som gav mot-
svarande effekt. Nexium ingår inte i 
förmånerna från och med den 15 janu-
ari 2011.

Sedan TLV fattade sitt beslut om att 
utesluta Nexium ur läkemedelsförmå-
nerna har Krka och Ratiopharm ansökt 
om pris och subvention för de generis-
ka produkterna Esomeprazol Krka och 
Esomeprazol ratiopharm.

Vid nyintroduktion av generika görs 
i normalfallet en prisjämförelse med 
den originalprodukt som innehåller 
samma verksamma substans. Eftersom 
ett beslut redan fattats om att utesluta 
originalet (Nexium) ur förmånen kun-
de inte detta förenklade förfaringssätt 
användas för att fatta beslut om Esome-
prazol Krka och Esomeprazol ratiop-
harm.

Vid beslut om subvention för ett nytt 
läkemedel jämför TLV i regel med det 

läkemedel som ger samma effekt till 
lägsta kostnad. När det gäller subven-
tionen för Nexium bedömdes generiskt 
omeprazol vara det mest kostnadsef-
fektiva jämförelsealternativet. TLV an-
såg mot den bakgrunden att det högsta 
pris generiskt esomeprazol kunde till-
låtas få ha inom förmånerna motsva-
rade det högsta pris som generiskt 
omeprazol har inom förmånerna i sam-
ma förpackningsstorlekar och styrkor. 

Sedan TLV beslutat om subvention 
och pris för Esomeprazol Krka och Eso-
meprazol ratiopharm från och med den 
1 januari 2011 finns en generisk utby-
tesgrupp för esomeprazol. Nexium är 
utbytbart mot generiskt esomeprazol. 
Det innebär att prövningen av om 
Nexium bör ingå i läkemedelsförmå-
nerna ska ske på samma sätt som om 
det gällde en ny generisk produkt med 
samma verksamma substans.

Mot den bakgrunden bedömer TLV 
att Nexium tabletter 40 mg i en förpack-
ning om 100 tabletter numera uppfyller 
förutsättningarna för att få ingå i läke-
medelsförmånerna till de priser som 
företaget begärt. 

Företaget har även ansökt om sub-
vention och pris för Nexium 40 mg i 
förpackningar om 56 respektive 14 ta-
bletter. Det begärda priset för dessa för-
packningar överstiger dock det högsta 
priset för motsvarande förpackningar 
av läkemedel som innehåller esome-
prazol. TLV avslår därför ansökan be-
träffande dessa förpackningar. Beslutet 
gäller från och med den 15 januari 2011. 

I besluten om subvention och pris 
för Esomeprazol Krka och Esomeprazol 

ratiopharm erinrade TLV om att om de 
förutsättningar som legat till grund för 
beslutet inte längre föreligger, kan det 
leda till att TLV omprövar beslutet. En 
förutsättning för besluten var att TLV 
förväntar sig en utbytesgrupp med re-
ell priskonkurrens, det vill säga att det 
finns mer än en generisk produkt inom 
utbytesgruppen och att det uppstår en 
priskonkurrens. 

Det är ännu för tidigt att kunna fast-
slå att det numera finns en reell pris-
konkurrens inom utbytesgruppen för 
esomeprazol. I avvaktan på att en så-
dan bedömning är möjlig att göra har 
TLV ansett att det är rimligt att jämföra 
priset för Nexium med priset för det 
dyraste av de läkemedel som ingår i 
den nya utbytbarhetsgruppen för eso-
meprazol. Om det visar sig att utveck-
lingen blir en annan än den som utgjort 
förutsättningen för detta beslut och de 
tidigare besluten om Esomeprazol Krka 
och Esomeprazol ratiopharm kommer 
TLV att ta upp samtliga beslut till ny 
prövning.

Alacare från Bayer innehåller 5-ami-
nolevulinsyra och används vid foto-
dynamisk behandling (PDT) av lind-
rig aktinisk keratos (AK). Vid aktinisk 
keratos uppstår hudförändringar i hu-
dens hornlager, vanligen i ansiktet, på 
hjässan eller på handryggarna. Sjukdo-
men orsakas av långvarig solexpone-
ring. Hudförändringarna kan övergå 
i skivepitelcancer och risken för detta 
har beräknats till 10 procent på 10 år. 
Vid PDT kombineras en lokal behand-
ling av lesionerna med ljusbehandling 

tlv 

Här följer de beslut om läkemedelssubvention som tagits 
av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och publicerats 
på webbplatsen under perioden 23 november–12 januari. 
Flitens lampa har lyst över TLV så det blev en lång rad med 
ärenden. Eftersom det på senare tid blivit allt vanligare med 
ändringar av beslut och överklaganden rekommenderar vi – 
för att få fullständig och aktuell information, – ett besök på 
verkets hemsida, TLV.se. 

Bifall och avslag i TLV 
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av en viss våglängd för att förstöra de 
förändrade cellerna. 

Alacare är ett medicinskt plåster för 
engångsbehandling av AK. Plåstret 
innehåller 8 mg av 5-aminolevulinsyra 
på 4 cm2. Ett maximalt antal av sex 
plåster kan användas för en behandling 
och de ska appliceras på hudföränd-
ringar som är skilda från varandra.

Fotodynamisk behandling (PDT) 
med Alacare har i studier visat sig vara 
effektivare än placebo och i alla fall inte 
mindre effektivt än behandling med 
kryoterapi. Dessutom är det kosmetis-
ka utfallet i form av ärrbildning eller 
pigmentförändringar, bättre vid be-
handling med Alacare jämfört med 
kryoterapi. En indirekt jämförelse vi-
sade att PDT med Alacare var signifi-
kant mer effektivt än kryoterapi. 

Aldara framstår inte som ett alter-
nativ till Alacare, eftersom Aldara en-
ligt indikationen ska användas när kry-
oterapi och andra lokala behandlings-
alternativ är kontraindicerade eller 
mindre lämpliga. Dessutom finns det 
stora praktiska skillnader mellan be-
handlingarna. 

Den indirekta jämförelsen visade 
även att PDT med Alacare var signifi-
kant mer effektivt än en PDT med 
Metvix men inte bättre än två PDT-be-
handlingar med Metvix. När Metvix 
inkluderades i läkemedelsförmånerna 
konstaterade TLV att Metvix var ett 
kostnadseffektivt behandlingsalterna-
tiv till kryoterapi vid AK. Eftersom Ala-
care och Metvix visat liknande effekt, 
täcker ungefär lika stor sammanlagd 
yta hud per behandling och används i 
samma slags behandling (PDT), bedö-
mer TLV att Metvix är det mest relevan-
ta jämförelsealternativet till Alacare. 

Jämförelsealternativet Metvix har 
bedömts vara kostnadseffektivt. Ala-
care är åtminstone inte sämre och kos-
tar inte mer än Metvix. TLV har därför 
bifallit ansökan.

Parnate (tranylcypromin) från 
Abcur är en så kallad monoaminoxi-
dashämmare (MAO-hämmare) och an-
vänds vid behandling av svår depres-
sion. För att en patient ska få Parnate 
måste Läkemedelsverket först bevilja 
ett särskilt tillstånd till försäljning av 
läkemedlet, så kallad licens. 

Licens beviljas endast om en patient 
inte uppnått tillfredställande behand-

lingsresultat med godkända läkeme-
del. Detta innebär att antalet patienter 
som kommer att använda läkemedlet 
blir begränsat. Därför ansåg TLV att det 
inte var rimligt att göra mer än en över-
siktlig bedömning. Vid en sådan be-
dömning fann TLV att ansökan skulle 
bifallas. Landstingens läkemedelsför-
månsgrupp har i ett yttrande förordat 
att Parnate inte skulle subventioneras.

Dibenyline (fenoxybensamin) 
från Abcur är en så kallad alfa-recep-
torblockerare. Läkemedlet används i 
blodkärlsvidgande (vasodilaterande) 
syfte under minst två veckor före ki-
rurgisk behandling av feokromocytom. 
Diagnosen feokromocytom är ovanlig 
och uppskattningsvis inträffar 2–8 nya 
fall årligen per miljon invånare. För att 
en patient ska få Dibenyline måste Lä-
kemedelsverket först bevilja ett särskilt 
tillstånd till licensförsäljning av läke-
medlet. Licens beviljas endast om en 
patient inte uppnått tillfredställande 
behandlingsresultat med godkända 
läkemedel. Detta innebär att antalet 
patienter som kommer att använda lä-
kemedlet blir begränsat. Därför ansåg 
TLV att det inte var rimligt att göra mer 
än en översiktlig bedömning. Ansökan 
bifölls. Landstingens läkemedelsför-
månsgrupp förordade i ett yttrande att 
Dibenyline inte skulle subventioneras.

Lutinus (progesteron) från Fer-
ring är en vaginaltablett som inne-
håller progesteron. Supplementering 
med progesteron är en av läkeme-
delsbehandlingarna som ingår i ART. 
Progesteron är nödvändigt för att öka 
äggledarens (endometriets) mottaglig-
het för implantation av ett embryo. När 
embryot är implanterat verkar proges-
teron för att bevara graviditeten.

Lutinus har i den pivotala studien 
visat jämförbar effekt med Crinone va-
ginalgel vilket även EMA konkludera-
de i sin Assessment Report. I studien 
identifierades inga allvarligare biverk-
ningar av Lutinus. Crinone 8 procent 
vaginalgel är för närvarande det enda 
registrerade läkemedel i Sverige som 
innehåller progesteron och som an-
vänds för lutealfasstöd. Crinone vagi-
nalgel är därför det relevanta jämförel-
sealternativet till Lutinus.

Kostnaden per behandlingsdag är 
detsamma för Lutinus och Crinone. Ef-

tersom förpackningsstorlekarna skiljer 
sig åt mellan preparaten kan behand-
lingskostnaden per cykel variera bero-
ende på hur lång behandlingstid det 
rör sig om. Behandlingstiden varierar 
dock i praktiken och den optimala be-
handlingstiden är okänd. 

Därför bedömde TLV att kostnad per 
behandlingsdag i detta fall var ett 
lämpligt sätt att jämföra behandlings-
kostnaderna mellan preparaten. Efter-
som Lutinus alltså åtminstone inte är 
sämre och inte kostar mer än det Cri-
none bifölls ansökan.

Votrient (pazopanib) från Glax-
oSmithKline kan användas som för-
sta linjens behandling av avancerad 
njurcellscancer (RCC) och som andra 
linjens behandling till patienter som ti-
digare fått cytokinbaserad behandling 
för avancerad RCC. 

Votrient är en ny VEGFR-hämmare 
som kan användas i första och andra 
linjens behandling av avancerad njur-
cellscancer. Votrient ska användas av 
en svårt sjuk patientgrupp med stora 
medicinska behov där det fortfarande 
finns ett behov av fler behandlingsal-
ternativ. Votrient erbjuder ett ytterli-
gare behandlingsalternativ till en lägre 
kostnad än befintliga alternativ. 

För ett läkemedel som har likvärdig 
effekt som det relevanta jämförelseal-
ternativet räcker det ofta att göra en 
kostnadsjämförelse. Företaget har ut-
fört en sådan. I denna jämförs priset för 
Votrient med priset för andra läkeme-
del som används mot metastaserad 
njurcellscancer. 

Direkt jämförande studier mellan 
Votrient och annan aktiv behandling 
saknas. Företaget har utfört en indirekt 
jämförelse mellan Votrient och övriga 
läkemedel mot RCC. Utifrån den indi-
rekta jämförelsen är den rimligaste be-
dömningen att Votrient åtminstone inte 
är sämre än andra VEGFR-hämmare. 
Osäkerheterna är dock mycket stora. 
Det pågår en direkt jämförande studie 
mot en annan VEGFR-hämmare. Resul-
taten från denna kommer att vara en 
viktig komponent för att svara på hur 
effektförhållandena egentligen ser ut. 

Sammantaget bedömde nämnden att 
ansökan skulle bifallas. Med anledning 
av de stora osäkerheter om kostnadsef-
fektiviteten som råder bör beslutet för-
enas med ett villkor om att företaget, 
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när den direkt jämförande studien är 
avslutad, visar att Votrient är kostnads-
effektivt i förhållande till annan VEG-
FR-hämmare.

Metolazon Abcur från Abcur är 
ett vätskedrivande läkemedel (ett diu-
retikum) som används vid ödem vid 
njursjukdom då andra terapier inte 
har effekt. Läkemedlet är därför avsett 
att användas som sistahandsalterna-
tiv. Av utredningen framgår att meto-
lazon använts vid specialistförskriv-
ning under lång tid och att det finns 
en etablerad behandlingspraxis för en 
tydligt avgränsad patientgrupp. Läke-
medelsverket har i Public Assessment 
Report gjort bedömningen att metola-
zon tydligt visar effekt vid behandling 
av svåra ödem vid njursjukdom. Meto-
lazon kan öka effekten av andra diure-
tika och var i vissa fall effektiv också 
gällande patienter som var resistenta 
mot annan läkemedelsbehandling. De 
studier som finns gäller främst patien-
ter som har behandlats för hjärtsvikt. 

Företaget har emellertid visat på sam-
bandet mellan hjärtsvikt och den indi-
kation som läkemedlet har fått. 

Det finns vetenskapliga belägg för 
att Metolazon Abcur har effekt på den 
godkända indikationen men dessa be-
lägg har en något lägre vetenskaplig 
nivå än vad TLV normalt sett kräver. 

Utredningen visade att TLV fått del 
av bästa tillgängliga dokumentation av-
seende Metolazon Abcur och att någon 
ytterligare utredning inte finns att till-
gå. Det begränsade patientantalet och 
den förväntat låga totala försäljningsvo-
lymen gör att dyra studieprogram rim-
ligtvis inte heller kommer att genom-
föras. Mot bakgrund av detta menade 
TLV att inte kan ställas krav på ytterli-
gare bevis angående den medicinska ef-
fekten än de som TLV redan fått del av. 

Sammantaget fann TLV att utred-
ningen visade att Metolazon Abcur har 
effekt vid den aktuella indikationen. 

Företaget har också gjort en kost-
nadsminimeringsanalys. Analysen ba-
seras på en studie som visade att cirka 

70 procent av de patienter med svår 
hjärtsvikt som behandlades med meto-
lazon kunde lämna sjukhuset. Företa-
get har utifrån denna studie beräknat 
hur de direkta vårdkostnaderna påver-
kas om Metolazon Abcur kan minska 
eller förskjuta behovet av andra dyra 
sjukvårdsinsatser, framför allt dialys-
behandling. Enligt analysen räcker det 
med att mindre än 5 procent av de be-
handlade patienterna kan förskjuta be-
hovet av dialys för att Metolazon Abcur 
ska vara kostnadsbesparande. 

Enligt de hälsoekonomiska beräk-
ningar som är möjliga att göra i detta 
fall framstod kostnaden för behandling 
till det av företaget begärda priset som 
rimlig från medicinska, humanitära 
och samhällsekonomiska synpunkter. 
TLV ansåg därför att Metolazon Abcur 
ska tas in i förmånen. TLV kommer att 
följa användningen av läkemedlet i kli-
nisk praxis. Resultatet av en sådan upp-
följning kan leda till att frågan om fort-
satt subvention blir föremål för pröv-
ning.
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 Ett nytt sätt 
att mötas
Yasuragi Hasseludden utgör en perfekt miljö för idéer som 
ger säljkonferenser, möten och event en extra dimension tack 
vare en fridfull men ändå kreativt stimulerande omgivning. 
Hos oss får ni inspiration och ny energi vilket gör er konferens 
mer effektiv. Vi har mötesrum som passar sällskap från 2 
personer ända upp till 400 personer. 
Ett nytt sätt att mötas, helt enkelt.

Läs mer på www.yasuragi.se/mote eller hör av dig så kan vi 
berätta mer. Tel. 08-747 63 00, mejl: mote@yasuragi.se

Onbrez Breezhaler från Novartis, 
administrerat en gång dagligen i doser 
om 150 eller 300 mikrogram, är en ny 
långverkande beta-2-receptoragonist 
(LABA) som används för behandling 
av patienter med kroniskt obstruktiv 
lungsjukdom (KOL). 

Onbrez har i studier jämförts mot 
Spiriva (tiotropium) hos patienter med 
medelsvår – svår KOL vilket är det re-
levanta jämförelsealternativet. Totalt 
inkluderades 1 683 patienter. Efter 26 
veckors behandling var FEV (ett mått 
på lungfunktionen) förbättrad för On-
brezbehandlade patienter i jämförelse 
mot placebo och även i jämförelse med 
Spiriva. Livskvalitetsförbättringen var 
efter 26 veckor bättre i båda Onbrez-
grupperna än i Spirivagruppen. Bi-
verkningarna skilde sig inte mellan 
grupperna. Utredningen visade såle-
des att Onbrez är minst lika bra eller 
bättre än Spiriva. 

Läkemedelsverket anger i sina nu-
varande behandlingsrekommendatio-
ner om Farmakologisk behandling av 
kroniskt obstruktiv lungsjukdom – 
KOL långverkande antikolinergika (dit 
Spiriva hör) som förstahandsalternativ 
och långverkande beta-2-agonister (dit 
Onbrez numera hör) som alternativ el-
ler tillägg. Avgörande för Läkemedels-
verkets rekommendationer har varit att 
Spiriva hade bättre effekt än då till-
gängliga långverkande beta-2-agonis-
ter. Onbrez har dock tillkommit efter 
det att rekommendationerna utfärda-
des. 

I den nu aktuella situationen, när 
Onbrez visats vara minst lika bra eller 
bättre än Spiriva, måste Spiriva anses 
vara det mest relevanta jämförelseal-
ternativet. Onbrez har en lägre pro-
duktkostnad än Spiriva. Onbrez är allt-
så uppenbart kostnadseffektivt jämfört 
med Spiriva eftersom det är billigare 
och har en bättre effekt. TLV ansåg där-
för att Onbrez Breezhaler ansökan 
skulle bifallas. 

Konakion Novum (fytomena-
dion) från Roche innehåller vitamin 
K1 som är nödvändigt för att blodet ska 
kunna levra sig (koagulera). Konakion 
Novum används i öppenvården av pa-
tienter med kronisk leversjukdom och 
cystisk fibros. Dessa patientgrupper 
har ett tillstånd som kan leda till låga 

nivåer av de koagulationsfaktorer som 
är beroende av vitamin K, vilket med-
för en blödningsrisk som är i nivå med 
den för en blödarsjuk. 

TLV bedömer att angelägenhetsgra-
den av att behandla denna blödnings-
risk är hög. Av Läkemedelsverkets ut-
talande framgår att det finns det en väl 
etablerad behandlingspraxis av dessa 
patientgrupper. Genom tillförsel av vi-
tamin K kan låga nivåer av de vitamin 
K-beroende koagulationsfaktorerna 
kompenseras åtminstone delvis. Ge-
nom laboratoriemått (protrombinkom-
plexnivån) kan både patienternas be-
hov av K-vitamintillskott som effekt av 
sådant tillskott mätas. 

Företaget har åberopat expertutlå-
tanden där det framgår att vetenskap-
liga studier beträffande läkemedlets 
effekt är behäftade med stora, både 
etiska och praktiska svårigheter. Före-
taget bifogade också referenser och ett 
expertutlåtande som stöd för att läke-
medlet utgör en väl etablerad behand-
lings praxis för denna patientgrupp, 
vilket också stöddes av ett yttrande 
från Läkemedelsverket. 

Det finns vetenskapliga belägg för 
att Konakion Novum har effekt på den 
godkända indikationen men dessa be-
lägg har en något lägre vetenskaplig 
nivå än vad TLV normalt sett kräver. 
Utredningen visade att TLV fått del av 
bästa tillgängliga dokumentation avse-
ende Konakion Novum och att någon 
ytterligare utredning inte finns att till-
gå. Mot bakgrund av detta menade TLV 
att det i förevarande fall inte kan ställas 
krav på ytterligare bevis angående den 
medicinska effekten än de som TLV re-
dan fått dela av. Sammantaget fann 
TLV att utredningen visade att Kona-
kion Novum har effekt vid de aktuella 
indikationerna. 

Med anledning av att Konakion No-
vum har varit en väl etablerad behand-
ling under lång tid i klinisk praxis och 
då för behandling av tydligt avgrän-
sade patientgrupper, bedömde TLV att 
det för närvarande inte fanns risk för 
indikationsglidning. Enligt de hälso-
ekonomiska beräkningar som är möj-
liga att göra i detta fall framstår kost-
naden för behandling till det av företa-
get begärda priset som rimlig från 
medicinska, humanitära och samhälls-
ekonomiska synpunkter. 

TLV ansåg därför att Konakion No-
vum ansökan skulle bifallas. TLV kom-
mer att följa användningen av läke-
medlet i klinisk praxis. Resultatet av en 
sådan uppföljning kan leda till att frå-
gan om fortsatt subvention blir föremål 
för prövning.

Begränsad subvention
Monofer från Pharmacosmos är ett 
järnpreparat som är avsett för behand-
ling av järnbristanemi. Det innehåller 
järn i form av järn(III)isomaltosid, det 
vill säga järn bundet till en kolhydrat-
struktur. Monofer är en injektions-/
infusionslösning som används när 
oral terapi (järntabletter) inte är effek-
tivt eller inte kan användas på grund 
av intolerans samt vid behov av snabb 
tillförsel av järn. Det finns andra in-
jektions-/infusionspreparat som också 
innehåller järn. Ferinject är ett sådant 
preparat. TLV har i ett tidigare beslut 
beviljat Ferinject begränsad subvention 
(dnr 975/2008). Sett till användning och 
effekt, samt utifrån det faktum att Fe-
rinject bedömts vara kostnadseffektivt 
vid en jämförelse med övriga relevanta 
preparat bedömde TLV att Ferinject 
är det mest relevanta jämförelsealter-
nativet. 

Jämfört med Ferinject har Monofer 
vissa fördelar när det gäller möjlighe-
ten att ge högre doser järn samtidigt 
som kostnaden per milligram järn är 
lägre. Detta kan leda till färre sjuk-
vårdsbesök. För de flesta patienter är 
dock infusionstiden per besökstillfälle 
cirka 15–45 minuter längre än vad som 
är fallet med Ferinject. 

Med beaktande av att Monofer kan 
leda till färre sjukvårdsbesök och be-
tingar ett lägre pris än Ferinject bedöm-
de TLV att läkemedlet trots den längre 
infusionstiden inte medför en högre 
totalkostnad än Ferinject. Detta gäller 
framför allt när Monofer ges som total-
dosinfusion. 

Även med hänsyn taget till att Ferin-
ject finns tillgängligt i en mindre för-
packning än Monofer, vilket potentiellt 
sett skulle kunna leda till en större kas-
sation med Monofer och därmed en ex-
tra kostnad (då allt läkemedel inte går 
åt vid köp av stor förpackning), så blev 
TLV:s slutsats att Monofer är kostnads-
effektivt. Monofer bör därför beviljas 
subvention. 
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Företaget har inte visat att produk-
ten är kostnadseffektiv för patienter i 
hemodialys. Därför bör Monofer, i lik-
het med Ferinject, vara subventionerat 
endast för patienter som inte genomgår 
hemodialys.

Valdoxan (agomelatin) från Ser-
vier är ett läkemedel mot depression. 
Egentlig depression är ett heterogent 
tillstånd för vilket ingen behandling 
kan anses vara den bästa för alla pa-
tienter, vare sig effekt- eller biverk-
ningsmässigt. Det finns ett behov av 
alternativa behandlingar, särskilt med 
alternativa verkningsmekanismer. 

Valdoxan är ett antidepressivt läke-
medel med en ny verkningsmekanism 
för vilket en annorlunda och potentiellt 
fördelaktig säkerhetsprofil har doku-
menterats. Även med en antidepressiv 
effekt som på populationsnivå kan vara 
något sämre än tillgängliga alternativ 
kan ett sådant läkemedel vara fördel-

aktigt för en del deprimerade patienter. 
Kostnaden är väsentligt högre än kost-
naden för generiska SSRI-läkemedel. 
Valdoxan är därför inte ett kostnadsef-
fektivt läkemedel om det används som 
ett förstahandsalternativ i behandling-
en av depression. Det har dock i likhet 
med andra antidepressiva vissa särskil-
jande egenskaper som går att dra nytta 
av i behandlingen. 

Det framstår vidare som osannolikt 
att Valdoxan skulle vara kostnadseffek-
tivt som generellt andrahandsmedel 
jämfört med venlafaxin. Däremot är 
Valdoxan kostnadseffektivt jämfört 
med att inte behandla alls. I genom-
gången av gruppen läkemedel mot de-
pression har Läkemedelsförmåns-
nämnden kunnat konstatera att förut-
sättningarna för att nå avsett behand-
lingsresultat är beroende av bland an-
nat hur väl patienten tolererar behand-
lingen. Valet av läkemedel bör ske med 
hänsyn till detta. 

Nämnden bedömde att behandling 
med Valdoxan är kostnadseffektivt för 
patienter som behöver Valdoxans bi-
verkningsprofil för att få en fungeran-
de behandling. Under förutsättningen 
att användningen av Valdoxan begrän-
sas till patienter som på grund av bi-
verkningar inte tolererat och därför 
inte förmått genomföra behandling 
med andra antidepressiva fann TLV att 
Valdoxan får ingå i läkemedelsförmå-
nerna till det begärda priset.

Gonapeptyl depot (triptore-
linacetat) från Ferring. Läkemedlet 
är en så kallad gonadotropinfrisät-
tande hormonanalog (GnRH-analog). 
Gonapeptyl har fyra godkända indi-
kationer: prostatacancer, endometrios, 
uterusmyom och behandling av för 
tidig pubertet (pubertal praecox). I lä-
kemedelsförmånerna finns sedan tidi-
gare flera andra GnRH-analoger. För 
samtliga indikationer bedömde TLV att 
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behandling med depotberedning med 
annan GnRH-analog är det mest rele-
vanta jämförelsealternativet och att de 
har likartad effekt.

Till stöd för antagandet om likvär-
dig effekt finns en metaanalys. Avsik-
ten med behandlingen med en GnRH-
analog är att sänka testosteronkoncen-
tration hos män och östrogenkoncen-
tration hos kvinnor till kastrations - 
respektive postmenopausala nivåer. 
Hos barn med för tidig pubertet är må-
let att minska hormonnivåerna till pre-
pubertal nivå. 

Kostnadseffektiviteten beror på vil-
ken indikation som avses. Detta beror 
på att de olika GnRH-analogerna har 
olika godkända indikationer och att 
administreringsfrekvensen skiljer sig 
åt mellan preparaten.

TLV fann att Gonapeptyl depot inte 
är kostnadseffektivt för behandling av 
prostatacancer, som också är det störs-
ta användningsområdet. Det bör också 
förtydligas att användningen av Gona-
peptyl depot inte generellt sett är kost-
nadseffektivt alternativ för behandling 
av för tidig pubertet. TLV bedömde 
därför att ansökan skulle bifallas men 
att subventionen ska begränsas till be-
handling av endometrios, uterusmyom 

och till behandling av för tidig pubertet 
hos barn där behandling med Suprefact 
depot inte är lämplig. För att bidra till 
att begränsningen får genomslag ska 
företaget i all marknadsföring och an-
nan information tydligt informera om 
begränsningarna.

Pradaxa (dabigatran) från Bo-
ehringer-Ingelheim, är i dag godkänt 
som profylax av venös tromboembolisk 
sjukdom hos patienter som genomgått 
elektiv (i förväg planerad) total protes-
operation i höft- eller knäled. Företaget 
meddelade TLV den 13 januari 2010 att 
man ansökt om en ny indikation för 
Pradaxa hos EMA (European Medici-
nes Agency). Ansökan avsåg behand-
ling av patienter med förmaksflimmer. 

TLV:s beslut i september 2008 om 
subvention och pris för Pradaxa grun-
dades på tidigare godkänd indikation. 
Den indikation som EMA nu prövar 
innebär en användning för en patient-
grupp som väsentligen avviker från 
den patientgrupp som omfattas av den 
indikation som nu gäller. Därtill kom-
mer att denna patientgrupp är många 
gånger fler än den ursprungliga pa-
tientgruppen och omfattar avsevärt 
mer än hundratusen patienter. 

Läkemedelsförmånerna är ett pro-
duktbaserat system. Det innebär att ett 
läkemedel normalt sett är subventione-
rad för hela sitt användningsområde. 
Om inte annat sägs är ett tidigare sub-
ventionerat läkemedel således subven-
tionerat även för användning enligt nya 
indikationer. Enligt 11 § lagen (2002:160) 
om läkemedelsförmåner m m får TLV 
besluta att ett läkemedel ska ingå i för-
månerna endast för ett visst använd-
ningsområde. 

Med denna paragraf som stöd tog 
TLV beslut om en begränsning av sub-
ventionen till att avse enbart den nu 
godkända indikationen till dess företa-
get visat att behandling med Pradaxa 
är kostnadseffektiv för hela sitt an-
vändningsområde eller för delar av 
detta. För att sådan begränsning ska få 
genomslag i praktiken bör företaget 
åläggas att i all sin marknadsföring och 
annan information redogöra för be-
gränsningen.

Daxas (roflumilast) från Nycomed 
ska användas till patienter som lider av 
svår kroniskt obstruktiv lungsjukdom 
(KOL grad 3 och 4) som samtidigt har 
kronisk bronkit och upprepade försäm-
ringsepisoder (exacerbationer) i sjuk-
domshistorien. Daxas är ett läkemedel 
som dämpar inflammationen i lung-
orna och ska användas som tillägg till 
luftrörsvidgande behandling.

Företaget har studerat vad Daxas 
har för effekt på lungfunktion och på 
risken att drabbas av exacerbationer. I 
studierna har man jämfört Daxas som 
tillägg till långverkande luftrörsvid-
gande och jämfört med att bara lägga 
till placebo. 

TLV ansåg att det mest relevanta 
vore att jämföra Daxas som tillägg till 
standardbehandling av KOL-patienter 
grad 3 och 4, det vill säga som tillägg 
till en kombination av inhalationsste-
roid och långverkande luftrörsvidgare.

Det finns resultat från studier som 
visar att Daxas har effekt som tillägg 
till vart och ett av de olika läkemedlen. 
Det saknas däremot kliniska data som 
visar att Daxas har effekt som tillägg 
till en kombination av inhalationsste-
roid och långverkande luftrörsvidgare. 
TLV kan därför inte få någon uppfatt-
ning av kostnadseffektiviteten för Dax-
as som tillägg till gängse behandling.

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

Bland våra kunder fi nns Abbott, Astra Tech HealthCare, Boehringer Ingelheim, 
Cederroth International, CSL Behring, Etac, Ferrosan, Getinge International (MAQUET), GSK, 
Johnson & Johnson, Kvalitetsmässan, Mundipharma, Mölnlycke Health Care, Orion Pharma, 

Pfi zer, Procter & Gamble, Risenta, Roche Diagnostics, Semper och UCB Nordic.

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

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

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

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

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

Nämnden fann därför att kriterierna 
för subvention endast är uppfylld för 
patienter som tidigare använt inhala-
tionssteroid i kombination med lång-
verkande luftrörsvidgare men som av-
brutit behandlingen med inhalations-
steroid på grund av att de inte tolererat 
läkemedlet, eller där man av annan or-
sak bedömt att fortsatt behandling med 
inhalationssteroid inte är lämplig. Be-
slutet om subvention bör därför förenas 
med en begränsning till dessa patienter. 

Det pågår en direkt jämförande stu-
die där man studerar effekten av Daxas 
som tillägg till en fast kombination av 
inhalationssteroid och långverkande 
luftrörsvidgare. Företaget ska senast 
den 1 december 2015 ge TLV resultaten 
från den studie som de enligt villkor 
vid godkännandet ålagts att göra, jäm-
te en till studien kopplad hälsoekono-
misk analys. Den hälsoekonomiska 
analysen ska bygga på effektdata från 
långtidsanvändning i klinisk vardag, 
samt faktiska kostnader från svensk 
klinisk praxis och dessutom omfatta 
samtliga relevanta samhällsekonomis-
ka kostnader enligt TLV:s allmänna råd 
om hälsoekonomiska utvärderingar.

Avslag
Nexium (esomeprazol) från Ast-
razeneca. Företaget har fått generell 
subvention för Nexium 40 mg i 100-för-
packning. De har även ansökt om sub-
vention och pris för Nexium 40 mg i 
förpackningar om 56 respektive 14 ta-
bletter. Det begärda priset för dessa för-
packningar överstiger dock det högsta 
priset för motsvarande förpackningar 
av läkemedel som innehåller esomepra-
zol. TLV avslog därför ansökan beträf-
fande dessa förpackningar.

Niclas ahlberg
chefredaktör 
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branschstatistik

Nedan presenteras försäljningsstatistiken till och med 
december månad, det vill säga försäljningen för hela 
2010. Rader i tabellerna som är markerade i grönt har 
avancerat uppåt i tabellen sedan sist. Vi tackar Peter 
Kogg och Bengt Anell, IMS Health Sweden, för att de 
försett oss med statistiken och kommentarer. 

Redaktionen 

Föga förvånande hittar vi fortfarande TNF-hämmare 
i topp på årets lista där framför allt Humira har ökat 
sin försäljning under 2010. Intressant är det dock att 
notera att inom området luftvägar så har Spiriva ökat 
kraftigt i jämförelse med Symbicort och Seritide. Bio-
gens produkt Tysabri för behandling av MS har också 
ökat sin försäljning kraftigt och gjorde sitt inträde på 
Top 20 i oktober. Nu kom dessutom företagets andra 
produkt mot MS, Avonex, in på listan. 

I Top 20-listan har det inte skett så stora förändringar 
under 2010. Däremot måste man ta tillväxten för de 
olika företagen med en nypa salt då en betydande del 
av försäljningen har flyttat från apotek ut i dagligvaru-
handeln. GSK:s produkt Alvedon/Panodil är ett så-
dant exempel och det påverkar naturligtvis siffrorna i 
tabellen. Siffrorna på OTC i dagligvaruhandeln för sista 
kvartalet 2010 är inte färdiga ännu hos Apoteket Ser-
vice AB i skrivande stund, men IMS Health bedömer 
att de finns tillängliga första veckan i februari. Då med 
samma höga täckningsgrad som Apoteket Service AB 
har, det vill säga cirka 90 procents täckning. Inte helt 
oväntat dyker Biogen-Idec upp som nytt företag på 
listan. Framfarten på produktlistan med Tysabri och 
Avonex avspeglar sig nu på företagsnivå.

En historiskt låg tillväxt i Sverige på blygsamma 0,87 
procent för humanläkemedel! Enligt Karolina Antonov 
på LIF är detta helt unikt. Vid en noggrannare under-
sökning visar det sig att volymtillväxten i marknaden 
ligger över 2 procent men att den svaga utvecklingen 
framför allt beror på priseffekt och patentutgångar. Till-
växten i marknaden skiljer sig kraftigt mellan de olika 
läkemedelsgrupperna. Till exempel växer L-gruppen 
med sina TNF-hämmare och cancerpreparat fortfa-
rande i värde. IMS analyser visar att det framför allt 
är en förskjutning inom gruppen till användning av nya 
innovativa läkemedel som bidrar till kostnadsökningen, 
snarare än en underliggande volymtillväxt. C-gruppen 
har däremot tappat kraftigt i värde i och med patent-
utgången av Cozaar.

Branschstatistik 
för hela 2010

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   763  735    3,7  11,6
2 3 2 Humira  666  542  22,8  10,1
3 4 3 Symbicort  580  578     0,4  8,8
4 3 4 Remicade  524  486     7,8  8,0
5 6 5 Atacand  362  350     3,6  5,5
6 5 6 Lipitor   337  344    -2,2  5,1
7 8 7 Zyprexa  327  317      3,1  5,0
8 9 8 Herceptin  301  282      6,8  4,6
9 15 9 Mabthera  267  228    17,1  4,1
10 22 11 Lyrica   254  222    14,1  3,9
11 11 10 Nexium  254  255     -0,5  3,9
12 23 12 Spiriva   239  205    16,5  3,6
13 14 13 Advate   234  223      4,7  3,6
14 13 14 Seretide  224  236     -5,0  3,4
15 18 16 Lantus   219  216      1,7  3,3
16 17 15 Pulmicort  219  220     -0,6  3,3  
17 20 18 Glivec   210  203       3,3  3,2
18 21 19 Tysabri   207  169     22,2  3,1
19 12 17 Alvedon  200  256    -21,8  3,0
20 23 Ny Avonex  199                     183                     8,9  3,0

Totala läkemedelsmarknaden inkl vet         30 643          30 358        0,9             100
                                     ( 6 585            6 449         2,1  21,5)*

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       
* Si�rorna i parentes är de 20 största produkternas försäljning och andel av totalen.      

   

 

Produkttopplista december 2010 (MAT)

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

1 1 1 P�zer   3305  3377  -2,1             14,9
2 15 2 MSD   1942  2077  -6,5  8,8
3 4 3 Novartis  1877  1711   9,7  8,5
4 2 4 Astrazeneca  1743  1722   1,2  7,9
5 3 5 GlaxoSmithKlein 1505  1685  10,6  6,8
6 6 6 Roche   1281  1229    4,2  5,8
7 8 7 Orifarm  1209  1080  11,9  5,5
8 9 8 Johnson & Johnson 1148  1237   -7,2  5,2
9 10 9 Sano�-aventis    932  960   -2,8  4,2
10 12 10 Novo Nordisk    905  875    3,4  4,1
11 14 12 Abbott     887  815    8,8  4,0
12 11 11 Meda     878  892  -1,6  4,0
13 13 13 Baxter Medical   821  825   -0,4  3,7
14 16 14 Boehringer Ing.  735  678    8,5  3,3
15 17 15 Lilly    651  652   -0,2  2,9
16 18 16 Bayer Schering  519  528  -1,8  2,3
17 19 18 Medartuum   503  360  40,0  2,3
18 20 17 Merck-Serono   481  497   -3,1  2,2
19 19 19 Biophausia   419  508              -17,6  1,9
20 22 NY Biogen-Idec   406  347  16,9  1,8

Totala  försäljningen inkl. vet.          30 643               30 358    0,9             72,3

 

Koncernstopplista december 2010 (MAT)

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. 5949  5570  6,8
2 2 2 N Centrala nervsystemet 5638  5517  2,2
3 3 4 J Infektionssjukdomar  3090  3034  1,9
4 4 3 A Matsmältning/Ämnesoms. 2837  2914  -2,7
4 7 7 R Andningsorganen  2506  2486  0,8
6 6 5 C Hjärta och kretslopp  2330  2665  -12,6
7 5 6 B Blod och blodbildande org. 2104  2145  -1,9
8 8 8 G Urin och könsorgan etc. 1449  1409  2,8
9 9 9 M Rörelseapparaten  803  819  -1,9
10 13 13 S Ögon och öron  729  656  11,2
11 10 10 H Hormoner exkl. könshorm. 712  705  1,1
12 12 12 D Hud    696  670  3,9
13 14  K Hospital Solutions  520  514  1,2
14 15  T Diagnostic Agents  326  304  7,4
15 11 11 V+P Övrigt    304  332  -8,5
16 16  P Antiparasitära medel  46  44  5,8
 
Totalt humanläkemedel     30 040  29 782  0,87
Veterinärläkemedel      603  576  4,69
Läkemedelsmarknaden totalt    30 643  30 358  0,94

Terapiområdeslista december 2010 (MAT)

 



LEO Pharma seeks a passionate Product Manager 
to strengthen our successful coagulation team. 
This is your opportunity to join an independent 
research based pharmaceutical company and 
work with a strategic product within the LEO 
Pharma portfolio.

The Danish/Swedish affiliate of LEO Pharma is 
situated in Malmö, Sweden. You will report to  
the Business Unit Manager Coagulation and work 
closely together with our two present Product 
Managers, the Sales Manager and our Key 
Account Managers in both Denmark and Sweden. 
You will be responsible for various marketing 
activities such as:

• Development of marketing plans
• Forecasts and budgets
• Development of promotional materials
• Contact with advertising- and PR agencies
• Contact with key customers
• Responsibility for our participation in national  
 and international meetings
• Co-visits with our key account managers

If you are looking for a job with a high 
degree of individual responsibility and

 

research based, people driven

LEO® 900017 PN © LEO JAN 2011 CVR. NO. 556075-4318. ALL LEO TRADEMARKS MENTIONED BELONG TO THE LEO GROUP. www.leo-pharma.se

the opportunity to challenge yourself and 
develop your professional and personal 
competences, this is your chance!

Your qualifications
You have a masters degree in Natural 
Science and/or Commerce, and at least  
3 years of profound experience within  
the pharmaceutical industry preferably 
within hospital sales. Experience in the 
Danish and Swedish markets and know- 
ledge from tender business will be  
favoured. You are fluent in written and 
spoken English.

On a professional level, you have pro- 
found commercial and strategic know- 
ledge and understanding, project mana- 
gement experience as well as excellent 
communication and presentation skills, 
and have shown your ability to work 
pragmatically and independently. Your 
analytical skills will help you identify 
problems and solutions, and your plan-  
ning skills ensure that you meet dead-  
lines and high quality demands in a  
dynamic environment. You are 

flexible also with respect to travelling.

On a personal level, you have a strong 
business mindset, are self-driven, pro- 
active and dynamic. You are as well a  
strong team player.

LEO offers
A career opportunity in a growing, global 
pharmaceutical company plus an attractive 
salary and benefit package as well as 
continued professional and personal 
development.

Any questions regarding the position can  
be answered by Business Unit Manager  
Niklas Eriksson, phone +46 703 33 76 74.  
You may also contact our HR Consultant 
Jörgen Telg, phone +46 708 70 63 28

Please apply not later than 23 February,  
2011 to monica.nilsson@leo-pharma.com
  

What if your ideas 
could really fly?

CHALLENGE | YOUR AMBITIONS

Product Manager, Denmark and Sweden – Coagulation

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.

Just nu söker vi konsulter inom bl a följande områden:

•  Onkologi

•  Infektion

•  Astma/Andningsvägar

•  Diabetes

•  Neurologi

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

För mer information kontakta Åsa Rune, 0733-17 41 01 
eller asa.rune@medhouse.se



Passionate about Healthcare  
Proud of our People

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

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

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

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

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

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

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

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



Anmälan är bindande men får överlåtas.

Pharma Industry Publishing AB, Tyra Lundgrens väg 6, 134 40 Gustavsberg, Tel 08 - 570 10 520, Fax 08 - 570 10 521, 
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Vem har nytta av kursen? 
Denna kurs vänder sig till personer som på något sätt i sitt arbete är berörda av hälsoekonomiska diskussioner. 
T ex KAMs som diskuterar med läkemedelskommittéer, personer på regulatoriska och medicinska avdelningar, 
marknadspersoner som använder hälsoekonomiska argument i marknadsföring samt inte minst företagsledningen.

Vad får deltagarna med sig?
Deltagarna på kursen kommer att lära sig: hur man gör en hälsoekonomisk utvärdering, genomför en HE plan 
i praktiken, vilka HE modeller som finns och när de är lämpliga att använda, att läsa HE artiklar, omTLVs  HE 
rekommendationer mm.

Kostnad
Kursen kostar 26.500:- exkl moms.  
Priset inkluderar kursdokumentation, kost och logi. 

C:a 170 personer har nu genomgått vår utbildning. Alla utom en person har ansett att kursen har motsvarat eller  
överträffat förväntningarna. Samtliga utom en har angett att de gärna rekommenderar kursen till en kollega.

Anmäl dig redan idag!

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

Kan du tillräckligt mycket om HE?

Grundkurs i Hälsoekonomi
Yasuragi Hasseludden 

10 - 12 maj 2011

För mer info se www.pharma-industry.se  
eller kontakta oss på 08-57010520



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!



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

Ge din verksamhet extra energi

Äpple

Även för den som känner sig lite 
trött och hungrig kan ett äpple 
göra under.

Designstol

Med snygga stolar får kontoret ett 
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.

Även för den som känner sig lite 

Designstol

Med snygga stolar får kontoret ett 

MEDHOUSE KONSULTER

Vi erbjuder säljdrivna läkemedelskonsulter, 

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



pi

n
u

m
m

e
r

 1
/

2
0

1
1

          P
H

A
r

m
A

 In
D

u
S

T
r

Y
 –

 T
id

n
in

g
e

n
 fö

r s
v

e
n

s
k

 lä
k

e
m

e
d

e
ls

in
d

u
s

tri  
 

 
 

 
 

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

t i d n i n g e n  f ö r  s v e n s k  l ä k e m e d e l s i n d u s t r i 
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Medieplanering ett måste på 
en komplex mediemarknad

Viktiga frågor inför fas I

Nationella läkemedelsstrategin

Janssen-Cilag
Ett steg tillbaka och flera steg framåt




