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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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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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Efter nästan 9 år som VD för LIF så lämnade Richard Bergström den 1 april sin post för att ta över rodret som VD för den europeiska 
branschföreningen Efpia i Bryssel. 
 Utnämningen var inte särskilt överraskande. Alla som lärt känna Richard vet vilka unika egenskaper han besitter, egenskaper som 
kommer att komma väl till pass i hans nya – och för branschen extremt viktiga – roll. Däremot var utnämningen glädjande, inte bara för 
att det är bra att lilla Sverige har kompetenta personer på ledande positioner internationellt. Utan det är också ett erkännande av det 
förändringsarbete som drivits av branschen både i Sverige och utomlands och där Richard har varit en starkt lysande stjärna.  
 Här i Sverige lämnar Richard nu efter sig en bransch och en branschförening som befinner sig i en helt annan situation än den som 
rådde när har tillträdde hösten 2002. Under dessa år har läkemedelsbranschen utvecklats till att bli en ansvarsfull och trovärdig partner 
inom hälso- och sjukvårdsområdet. LIF och medlemsföretagen bjuds numera in till de flesta utredningar, samtal och överläggningar inom 
området och våra idéer välkomnas och uppskattas. Så var definitivt inte fallet i början av 2000-talet!
 Inför rekryteringen av ny VD till LIF har styrelsen i LIF uttalat att ambitionen är att fortsatt ligga i framkant och vidareutveckla 
läkemedelsbranschen som en partner till sjukvården. Och visst finns det fortfarande mer att göra för att förbättra branschens förutsättningar 
i Sverige och för att säkerställa att svenska patienter tidigt får tillgång till nya läkemedelsbehandlingar. 
 I nuläget pågår och planeras många olika aktiviteter och initiativ som har potential att bidra till en förbättrad situation för läkemedels-
branschen: arbetet med den Nationella läkemedelsstrategin, den utlovade s.k. Innovationsstrategin, den kommande Forsknings- och 
innovationspropositionen m.fl. LIF kommer att arbeta intensivt för att branschens viktiga frågor - och förslag till lösningar - lyfts fram 
i samtliga dessa sammanhang. 
 Min förhoppning är att vi ska få till stånd en utveckling som är positiv för såväl svensk sjukvård och svenska patienter som för 
läkemedelsbranschen!

Steinar Höeg 
Ordförande LIF

Med anledning av att Richard Bergström fått nytt jobb på Efpia har vi i detta nummer en gästledarskribent. 
Steinar Höeg ordförande i LIF skriver nedan om vad som är på gång. (Niclas Ahlberg, chefredaktör)

ledare
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Har du utmaningar 
med market access?

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

Som ett led i vår strävan att vara med och driva utvecklingen emot ökad tillgänglighet och 
följsamhet vid behandling lanserar Adxto en ny kategori säljare. 
 Genom att kombinera våra omfattande kunskaper inom försäljning och marknadsföring 
med våra erfarenheter att bedriva sjukvårdsprojekt och adherence-program, kan vi hjälpa 
dig att ytterligare påverka användningen av dina produkter samt öka förtroendet mellan ditt 
företag och svensk sjukvård. Vi erbjuder:

	 •	 Terapiområdesspecialister

	 •	 Patientsupport

	 •	 Vårdsupport

Kontakta oss så berättar vi hur du kan lyckas bättre med ditt försäljningsarbete oberoende av 
om du är i behov av enskilda terapiområdesspecialister eller ett helt säljteam. 

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

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

AdxtoannonsPI.original2.indd   1 2011-03-29   07.38
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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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Ny vd i A+ Science Holding 
Ulf Skough är sedan 1 mars ny verkställande direktör för A+ Science Holding 
AB med placering i Stockholm. Ulf Skough har tidigare arbetat på ledande posi-
tioner både nationellt och internationellt på stora läkemedelsföretag, senast som 
landschef för Baltikum på ScheringPlough. Han var dessförinnan affärsområdes-
chef och internationell marknadsdirektör på Pharmacia.

Källa: A+Science.

300 svenska KOL-patienter i internationell studie

Mer än en halv miljon svenskar är drabbade av kroniskt obstruktiv lungsjukdom, 
KOL. Sjukdomen ökar bland svenska kvinnor. Nu ska 300 svenska patienter ingå 
i en stor internationell studie som genomförs på 13 platser i Sverige. Studien ska 
pågå i tre och ett halvt år och syftet är att studera effekt och säkerhet av den nya 
behandlingen.

I studien som har totalt 16 800 patienter ska man jämföra effekt och säkerhet 
med Spiriva mellan inhalatorn HandiHaler och Respimat. 

Spiriva Respimat är en ny typ av inhalator där Spiriva inhaleras som en lösning 
i sprayform i luftvägarna. Sprayen medför att patienterna inte behöver inhalera så 
kraftigt. Behandlingen blir också bekväm genom att den nya inhalatorn endast 
laddas en gång i månaden i stället för varje dag. Detta kan medföra att fler patien-
ter fullföljer sin behandling. Läkemedlet inhaleras en gång per dag, två puffar per 
tillfälle. 

I den svenska delen av studien kommer 300 KOL-patienter att delta. Studien 
är brett upplagd med deltagande från många delar av landet. De är fördelade på 
13 platser med ett 20-tal patienter på varje ort. Studien genomförs i Brämhult, Ek-
sjö, Gullspång, Göteborg, Höllviken, Järfälla, Kil, Lidingö, Luleå, Sigtuna, Solna, 
Uddevalla och Örebro. Svensk huvudprövare är dr Kerstin Romberg, allmänläka-
re i Höllviken, Skåne.

Källa:Boehringer-Ingelheim.

Maria Carell avgår som vd för Q-Med
I mars avgick Maria Carell som verkställande direktör för Q-Med AB. Styrelsen 
har utsett bolagets chefsjurist sedan 2002, Carina Bolin, som tillförordnad verk-
ställande direktör. 

– För mig känns det naturligt att lämna nu när Galderma tar över, säger Maria 
Carell. Rollen som verkställande direktör för ett börsnoterat företag, som jag re-
kryterades till, finns inte längre kvar. 

Q-Med kommer nu att integreras och bli den estetiska divisionen av Galderma. 
– Q-Med är ett fantastiskt företag med stor samlad kompetens och jag är stolt 

över vad företaget har åstadkommit. Det sammanslagna bolaget har framtiden för 
sig, det är jag säker på, avslutar Maria Carell.

Carina Bolin, som nu tillträder som tillförordnad verkställande direktör, anställ-
des på Q-Med i januari 2000 som bolagsjurist. Hon har varit verksam som chefs-
jurist sedan 2002. 

Q-Med har ansökt om avnotering av bolagets aktier och kallat till en extra bo-
lagsstämma den 28 mars.

Källa: Q-Med.

Riddartecken till Lars Wengström på Orion Pharma 

Lars Wengström, Orion Pharma, har av Finlands president Tarja Halonen tillde-
lats Riddartecknet av första klass av Finlands Lejosorden.

Finlands ambassadör i Stockholm, Markus Lyra, överlämnade ordenstecknet. 
Lars Wengström har varit anställd vid Orion sedan 1981. Han har framgångsrikt 
deltagit i uppbyggandet av Orions verksamhet i Sverige och visat sitt engage-
mang i olika befattningar inom företaget.

Richard Bergström blir chef för euro-
peiska läkemedelsindustriföreningen, 
EFPIA 

Den 1 april tillträdde Richard Bergström pos-
ten som verkställande direktör för The Europe-
an Federation of Pharmaceutical Industries and 
Associations (EFPIA) i Bryssel. EFPIA företrä-
der, liksom Läkemedelsindustriföreningen, LIF, 
den forskande läkemedelsindustrin och organi-
serar de nationella industriföreningarna i hela 
Europa. EFPIA leds av en styrelse med globala 
verkställande direktörer från företagen.

Inledningsvis kommer LIF:s vice verkställan-
de direktör Anders Blanck att träda in som vd 
under det att LIF:s styrelse rekryterar en efter-
trädare. Richard Bergström ska fortsätta repre-
sentera LIF i den högnivågrupp som regeringen 
tillsatt för att före halvårsskiftet ta fram en natio-
nell läkemedelsstrategi.

Källa: LIF.

notiser och pressklipp

 Richard Bergström

Anders Blanck
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notiser och pressklipp

Affärsområde blir eget bolag
Sedan 1 mars 2011 drivs Pharmexx Nordic AB:s 
affärsområde Solutions helt i egen regi. Det här 
innebär att Pharmexx inte längre kommer att mark-
nadsföra och sälja tjänster inom eMarketing och 
eLearning. 
Thomas Zenkert (tidigare anställd av Pharmexx 
och affärsområdesansvarig för Solutions) driver af-
färsområdets tjänster vidare i ett nytt företag. 

Källa: Pharmexx

Läkemedelsgenomgångar via webben
Farmaceutisk rådgivning över nätet hjälper vården 
att öka nyttan med läkemedel och samtidigt spara 
tid och pengar. Det var budskap som Apoteket 
AB:s dotterbolag Apoteket Farmaci lyfte fram på 
Primärvårdens dag den 9 februari. Då lanserades 
också den nya tjänsten Apotekets FarmaciDirekt®. 

Apotekets FarmaciDirekt är kombinationen av 
ett unikt webbverktyg och farmaceutisk expertkun-
skap och syftar till att göra läkemedelsgenomgång-
ar mer effektiva och tillgängliga. 

Specialutbildade apotekare analyserar patient-
data och lämnar rekommendationer över nätet. 
Processen med läkemedelsgenomgångar blir mer 
effektiv och ökar tillgången till apotekare, vilket gör 
det enklare för aktörer i primärvården.

Källa: Apoteket AB.

Läkemedelsindustrin har duktiga 

reklambyråer 

Relevans blev årets bästa byrå 2010. Heart kom 
som god tvåa. Lindh & partners och Ellermore var 
också bland de nominerade. Slutsatsen är att vi 
faktiskt kan vara stolta över att läkemedelsindustrin 
har duktiga reklambyråer. Grattis till allihop men 
störst grattis till Relevans. 

Årets Byrå är en branschstudie som består av 
flera undersökningsdelar. Bland annat kartläggs 
hur nöjda Sveriges största kommunikationsköpare 
är med sina byråer och vad som är avgörande vid 
inköp av kommunikationstjänster. 

Det är för elfte året i rad som Regi genomför 
branschstudien. I studien Årets Byrå 2009 kom cir-
ka 2 400 respondentsvar in. 

Källa: Regi.

Nya konsulter hos Rekryteringsspecialisten
Marie-Louise Borg Zetterberg har erfarenhet från olika positioner inom      
Life  Science sedan 1990 varav de senaste tio åren som rekryteringskonsult. 
Agneta Andersson är disputerad molekylärbiolog och har erfarenhet sedan 
1983 från olika positioner inom Life Science varav de senaste åren som rekry-
teringskonsult.

Källa: Rekryteringsspecialisten

TLV ska se över apoteksmarknaden 

Inför att det svenska apoteksmonopolet togs bort 2009 fick Tandvårds- och lä-
kemedelsförmånsverket, TLV, i uppdrag att skapa förutsättningar för en funge-
rande apoteksmarknad. Då höjdes den ersättning som apoteken får för att sälja 
läkemedel i högkostnadsskyddet, den så kallade handelsmarginalen. Kostna-
den för att höja handelsmarginalen beräknades till omkring 460 miljoner kronor 
och finansierades genom skärpta regler för utbyte av läkemedel och genom en 
prissänkning på originalläkemedel.

Nu startar TLV en översyn för att se om målet för den nya apoteksmarknaden 
nåtts och om nivån på handelsmarginalen behöver justeras. I översynen ska 
TLV följa upp den svenska apoteksmarknaden och även ta del av andra länders 
erfarenheter, exempelvis från Norge och Danmark. 

– Vi ska granska om statens ersättning till apoteken ligger på rätt nivå så att 
Sveriges apotek har förutsättningar att ge god tillgänglighet och service till sina 
kunder. Vi räknar med att vara klara med översynen under våren 2012, och en 
eventuell förändring av handelsmarginalen kan träda i kraft i januari 2013, säger 
Magnus Thyberg, chef för Apoteksavdelningen på TLV.

Källa: TLV.

Läkemedelsbranschen storsatsar på applikationer för smartphones 

Läkemedelsindustrins investeringar i sociala och digitala medier har ökat dra-
matisk det senaste året. Mest pengar satsar företagen på appar för så kallade 
smartphones, webbsidor för att utbilda patienterna och plattformar för sociala 
medier. Det visar den nya studien Progressions: Pharma 3.0 från Ernst & 
Young. 

Läkemedelsindustrins investeringar i sociala och digitala medier har ökat 
med 78 procent det senaste året. Majoriteten av dessa investeringar, totalt 41 
procent, handlar om olika applikationer för smarta telefoner. Men även investe-
ringar i plattformar för sociala medier, webbsidor i utbildande syfte och olika 
stödprogram är viktiga områden för att läkemedelsbranschen ska kunna möta 
de nya behoven och kraven i en patientstyrd, datadriven och resultatorienterad 
vård. 

Mobila lösningar är det område som ökar snabbast. Från att ha stått för en-
dast 16 procent av branschens investeringar inom digitala lösningar, under 
2006–2009, är siffran nu uppe i 50 procent. 

Källa: Ernst & Young.

Marie-Louise Borg Zetterberg    Agneta Andersson
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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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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

      

Johan Järte ny vd för 
SwedenBIO

SwedenBIO:s styrelse ut-
såg i mars läkaren Johan 
Järte till ny verkställande di-
rektör. Johan Järte har för 
närvarande en deltidstjänst 
som vd för CathPrint och är 
dessutom verksam som 
överläkare på röntgenavdel-
ningen vid Norrtälje sjuk-
hus. Han tillträder sin nya 
tjänst den 1 juni 2011.

Johan Järte har en gedi-
gen bakgrund inom Life Sci-
ence-industrin från flera bo-
lag, bland annat Pharmacia, 
Janssen-Cilag, Serono och 

SentoClone. Han har varit engagerad i olika branschföreningar 
såsom LIF och IML (Innovativa Mindre Life Science Bolag) .

– SwedenBIO har byggt ett starkt varumärke. För mig känns 
det mycket stimulerande att jag i den här organisationen får möj-
ligheten att påverka miljön för att ge våra medlemsbolag förutsätt-
ningar till fortsatt framgångsrik utveckling, säger Johan Järte. 

Källa: SwedenBIO.

AstraZeneca påbörjar klinisk prövning i fas III för 

utvärdering av NKTR-118 

Den första patienten har rekryterats till det kliniska fas III-pro-
grammet för NKTR-118, en oralt tillförd antagonist mot opioider 
med perifer verkningsmekanism, under utveckling för behandling 
av opioid-inducerad förstoppning (OIC). 

Det kliniska fas III-programmet består av två randomiserade, 
placebokontrollerade 12-veckorsstudier (med cirka 630 randomi-
serade patienter i varje) för att utvärdera effekt samt en öppen 
randomiserad långtidsstudie för att utvärdera säkerhet där kon-
trollgruppen får ”normal vård”. 

Under de 12 veckorna i effektstudierna jämförs patienternas 
svar på behandling med placebo och behandling med två olika 
doseringar av NKTR-118. Ett primärt effektmått kommer att regist-
reras vecka 4. En förlängning på tre månader för säkerhetsutvär-
dering följer på en av de två 12-veckorsstudierna. 

De första ansökningarna om registrering baserade på pro-
grammet planeras till 2013.

Källa: Astrazeneca.

Ny webbaserad förskrivarmatrikel för apoteken

ApoSök erbjuder apoteken komplett och uppdaterad information 
om samtliga förskrivare, till exempel läkare, tandläkare och sjuk-
sköterskor som har förskrivningsrätt. Apotekaren kan enkelt och 
snabbt kontrollera receptet, receptutfärdarens status, eventuella 
dispenser eller begränsningar av förskrivningsrätten för känsliga 
läkemedelsgrupper.

Databasen är sökbar på läkarens personuppgifter, tjänsteställe 
och liknande.

Källa: Cegedim

notiser och pressklipp

Johan Järte
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Ge din verksamhet extra energi

Träd

Alla medarbetare mår bra av mer 
grönska på kontoret. Med doftfria 
krukväxter kan även kontorets 
allergiker njuta av växtligheten.

Energidryck

Om kaffe hade en kusin skulle 
det vara energidryck på burk. 
Den smakar som läskedryck men 
vissa av dem innehåller koffein 
precis som kaffe gör.

MEDHOUSE KONSULTER

Vi erbjuder säljdrivna läkemedels-
konsulter, enskilt eller i team. Vi har 
dessutom konsulter med expertkun-
skap som KAM, CRA, produktchef 
och försäljningschef. Vi arbetar i 
samtliga Nordiska länder.

Vi hjälper barn att le mot världen!

Medhouse stödjer Operation Smile och 
bidrar därmed till att barn i utvecklings- 
länder som föds med ansiktsdeformiteter får 
en ny chans i livet.
Läs mer på www.operationsmile.se
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Medicinsk teknologiutvärde-
ring, HTA (Health Techno-
logy Assessment) har som 

huvuduppgift att objektivt och med 
tillförlitlighet visa om en föreslagen 
förändring i sjukvårdens rutiner är för-
delaktigare än nuvarande praxis. HTA 
används för att ge råd om nya teknolo-
gier ska införas i hälso- och sjukvården 
och även för att bedöma äldre teknolo-
giers värde. 

Medicinsk teknologi eller sjukvårds-
teknologi definieras i detta samman-
hang som ”användning av systematisk 
kunskap i form av tekniker och meto-
der i primärt syfte att förebygga och 
behandla sjukdom...” Det kan till exem-

pel röra sig om medicintekniska pro-
dukter, läkemedel och procedurer. Men 
man kan också utvärdera mer övergri-
pande metoder där en mängd olika tek-
niker och läkemedel ingår, till exempel 
rehabiliteringsprogram och vårdrefor-
mer. Sådana utvärderingar efterfrågas 
i regel först när införandet redan skett 
och har som mål att ge svar på vad för-
ändringen fört med sig. 

I Sverige görs utvärderingar ofta i ett 
samhällsperspektiv, man gör alltså en 
bedömning av både medicinska effek-
ter och fördelar i samhället inklusive 
effekter i själva vårdprocessen. Kostna-
der och hälsoeffekter, överlevnad, pro-
duktivitet med mera analyseras för att 

finna den mest kostnadseffektiva me-
toden av två eller flera tänkbara vår-
dalternativ.

Krav på högt evidensvärde 
Utvecklingen har gått mot alltmer ut-
talade krav på att utvärderingar ska 
baseras på kliniska studier med högt 
evidensvärde. Om en ny metod ska 
kunna rekommenderas för användning 
i hälso- och sjukvården krävs väl ge-
nomförda studier, helst randomiserade, 
dubbelblinda, multicenterstudier med 
hög inre validitet och som visar signi-
fikant positiva resultat. 

En sådan modell är anpassad till 
teknologier som: 

Att utvärdera medicintekniska produkter     är som att skjuta på rörliga mål

 I dag presenteras många innovativa produkter på sjukvårdsmarknaden utan att 
följas av ett kunskapsunderlag som gör det möjligt att ens göra en uppskattning 
av teknologins värde i termer av patientnytta, vårdprocessnytta eller samhällsnytta. 
Det beror bland annat på en rad svårigheter att utvärdera medicintekniska produk-
ter. Kerstin Roback, universitetslektor vid Linköpings universitet, föreslår att man 
i stället borde använda sig av en ordnad införandeprocess och frångå kraven på att 
informationen alltid ska vara statistiskt signifikant och fastställd i randomiserade 
kontrollerade studier.

hälsoekonomi
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1. Kan jämföras med placebo. 
2. Kan testas på ett stort antal patienter. 
3. Inte kommer att vidareutvecklas ef-

ter utvärderingstillfället. 
4. Vars effektivitet inte är beroende av 

handhavarens (den som använder 
produkten) skicklighet och den om-
givande vårdmiljön. 

De flesta läkemedel har dessa egenska-
per, men detta gäller dessvärre oftast 
inte för medicintekniska produkter. 
Följden har blivit att medicinsk teknik 
inte utvärderas i samma utsträckning 
som läkemedel och om de utvärderas 
blir omdömet ofta att evidens saknas 
och att mer forskning behövs. Detta har 
lett till ett osystematiskt och slump-
artat införande av medicintekniska 
produkter i vården och att kraven på 
kostnadseffektivitet inte tolkats lika 
stringent som för läkemedel. 

Läkemedel har, till skillnad från 
medicintekniska produkter, sedan 
länge omfattats av ett gediget regel-
verk. Inte för att behovet varit större 
utan förmodligen på grund av att grup-
pen medicintekniska produkter är 
mycket heterogen och varit svårare att 
reglera.

Krav på klinisk utvärdering för 
medicinsk teknik
Under 2010 har regelverket stramats 
upp något och för att kunna regist-
rera en medicinteknisk produkt på 
den europeiska marknaden krävs nu 
att en klinisk utvärdering ska ingå i den 
dokumentation som visar produktens 
överensstämmelse med regelverkets 
väsentliga krav för CE-märkning. Det 
innebär att:

• Produktens prestanda ska motsvara 
den av tillverkaren angivna prestan-
dan. 

• Produkten ska inte utsätta vårdtaga-
re eller slutanvändare för oskälig sä-
kerhetsrisk. 

• Eventuella risker med användningen 
av produkten kan accepteras i förhål-
lande till uppnådd nytta för patien-
ten.

(Krav enligt Europakommissionens 
riktlinjer, Guidelines on Medical De-
vices, MEDDEV. 2.7.1, 2009).

Begreppet klinisk utvärdering ska i 
detta sammanhang inte förväxlas med 
klinisk prövning eller klinisk studie. 
Utvärdering innebär här en samman-
ställning och analys av vetenskaplig 

evidens för att kunna bedöma om re-
gelverkets krav uppfylls eller inte. 

Kliniska prövningar/studier kan be-
hövas för att göra denna bedömning 
men ska inte utföras om överensstäm-
melsen med Europakommissionens 
riktlinjer går att visa på annat sätt, till 
exempel genom litteraturstudier och 
dokumentation från användning av 
produkten eller liknande produkter. 

Inga krav på kostnadseffektivitet
Det europeiska regelverket ställer 
inga krav på att produkten också ska 
vara kostnadseffektiv jämfört med de 
alternativ som finns. Att, utöver CE-
märkningen, också kunna visa att pro-
dukten ger god valuta per investerad 
krona ökar chansen att få den accepte-
rad i vården men är ingen garanti för 
en lyckosam spridning. Ett problem är 
att det saknas en instans där medicin-
tekniska produkter bedöms med tanke 
på hälsoeffekter, kostnader och behov 
så att de mest värdefulla teknologierna 
kan slussas vidare till användning i 
vården. Frånvaron av en instans för all-
sidig utvärdering av medicinsk teknik 
innebär att det är företagens ekonomis-
ka resurser, kontaktnät och slump som 

Att utvärdera medicintekniska produkter     är som att skjuta på rörliga mål
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avgör vilka medicintekniska innovatio-
ner som kommer patienterna till del – 
inte innovationernas bevisade värde.

I Sverige har man sedan en tid dis-
kuterat och undersökt möjligheten att 
inrätta en förmånsnämnd med uppgift 
att ge rekommendationer om vilka me-
toder som ska subventioneras med all-
männa medel, på samma sätt som i 
Tandvårds- och läkemedelsförmåns-
verket TLV, (tidigare Läkemedelsför-
månsnämnden). En sådan nämnd skul-
le kunna öka tillgängligheten till vär-
defull ny medicinteknik men kommer 
att ställa väsentligt högre krav på do-
kumentation av teknologiernas förde-
lar och nackdelar än vad nuvarande 

regelverk gör. Och utvärderingarna 
måste presentera resultat över de para-
metrar som är viktigast för hälso- och 
sjukvårdens beslutsfattare, vilket för-
utsätter kännedom om sjukvårdens 
system och införandeprocesser.

Varför är det så svårt? 
Att utvärdera medicintekniska pro-
dukter är svårt och ger ofta osäkra 
resultat. Detta beror främst på två om-
ständigheter: 

• Svag evidens för klinisk effekt på 
grund av att det är svårt att genom-
föra studier med högt bevisvärde. 

• Produkterna fortsätter ofta att ut-
vecklas under hela sin livscykel och 
förutsättningarna för användningen 
ändras. Det brukar beskrivas som ett 
”moving target”-problem, det vill 
säga som att försöka skjuta på rörliga 
mål. 

Grunden för en bra utvärdering är till-
förlitliga kliniska data. Sammanställ-
ningen i tabell 1 visar att tillförlitliga 
data för medicintekniska produkter 
inte lätt kan samlas in via stora ran-
domiserade och kontrollerade studier. 
En orsak är att produkten ständigt ut-
vecklas och förbättras och att varje ver-
sion endast finns i ett begränsat antal 
exemplar, vilket omöjliggör stora stu-
dier. Utveckling av nya produkter sker 
dessutom ofta i små företag som inte 
har resurser att sjösätta stora studier.

Ett annat problem är att studierna 
kan ge olika resultat beroende på var 
de utförs. Jämfört med läkemedel är 
medicintekniska produkter betydligt 
mer beroende av i vilket sammanhang 
de används. Omhändertagandet och 
motiveringen av försökspersonerna 
kan skilja mellan olika kliniker och det 
kan också vara svårt att kontrollera 
handhavarnas inflytande på produk-

Problem när man utformar kliniska studier

svårt att göra stora studier. Produkten finns endast i ett begränsat antal exemplar och tillverkaren (ofta små företag) har begränsade 
resurser.

studier kan ge olika resultat beroende på var de utförs. studiemiljön påverkar.

svårt att kontrollera för handhavarnas inflytande på produktens prestanda.

Placeboalternativ kan vara omöjligt att hitta eller är inte etiskt försvarbart, till exempel placebokirurgi.

svårt att göra blindtester. både handhavare och patient vet oftast vilket behandlingsalternativ som används.

försökspersonerna kan ofta inte att avbryta sin medverkan om försöket visar dåliga resultat. Gäller till exempel kirurgiska instrument.

långtidsstudier med en version av produkten kan vara oetiskt eftersom bättre versioner snabbt blir tillgängliga.

Problem när man utvärderar 

teknologin förändras under hela livscykeln.

Handhavarnas skicklighet ökar när produkten används i klinisk praktik.

vårdmiljön anpassas och får teknologin att fungera bättre.

viljan att använda teknologin optimalt kan minska efter en tids användning.

utvidgad användning kan ske genom behandling av sjukare patienter och andra patientgrupper.

minskad användning kan ske om studiens jämförelsealternativ (den tidigare teknologin) har förbättrats eller en ny fördelaktigare 
teknologi introducerats.

Tabell 1. Vanliga problem vid utvärdering av medicintekniska produkter.

Läkemedel har, till skillnad från 
medicintekniska produkter, sedan 

länge omfattats av ett gediget regelverk. 
Inte för att behovet varit större utan 
förmodligen på grund av att gruppen 
medicintekniska produkter är mycket 
heterogen och varit svårare att reglera.

hälsoekonomi
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Typ av studie Typ av försökspopulation Primära syften med studien

Laboratorietest (Ingen försökspopulation.) Datorsimulering, 
mekaniska test.

Prestanda, design.

Prototyptestning Försöksdjur, friska frivilliga försökspersoner. Säkerhet, prestanda, design.

Pilotstudie Selekterade patienter. Säkerhet, biverkningar, användarvänlighet, 
prestanda, design.

Klinisk studie Selekterade patienter. Säkerhet, biverkningar, användarvänlighet, 
prestanda, design, marknadstillträde.

Uppföljande studie Patienter i sjukdomsgrupp. Säkerhet, biverkningar, användarvänlighet, 
effektivitet, kostnadseffektivitet.

tens prestanda och därmed behand-
lingsresultatet. 

Det är överlag svårt att göra en kon-
trollerad studie där patienterna rando-
miseras (slumpas) till olika behand-
lingsgrupper. Att hitta ett placeboalter-
nativ kan vara omöjligt och är ibland 
inte heller etiskt försvarbart. Man får 
till exempel inte utföra placebokirurgi 
som jämförelsealternativ för att testa 
implanterbara produkter eftersom man 
då utsätter patienten för onödiga risker. 
Och även om man hittar ett bra jämfö-
relsealternativ vet oftast utföraren/
handhavaren vilken patient som får 
vilket alternativ. Ofta är det även omöj-
ligt att hålla patient ovetande om vilket 
alternativ han/hon får.

Tabell 1 är en översikt över några 
vanliga problem vid utvärdering av 
medicintekniska produkter. Problemen 
finns även för andra typer av sjuk-
vårdsteknologier, till exempel procedu-
rer och program (det vill säga icke-lä-
kemedelsteknologier) och vissa av pro-
blemen drabbar även läkemedel.

Olika typer av studier
Etiska aspekter är ibland avgörande 
för om en studie går att genomföra el-
ler inte. Man måste redan innan för-
söken startas vara relativt säker på att 
försökspersonerna inte utsätts för risk 
att felbehandlas. Om försöket visar då-
liga resultat kan man ofta inte avbryta 
sin medverkan, till exempel vid försök 
med kirurgiska instrument. Informa-
tion för att identifiera komplikationer 
och incidenter samt möjliga förbätt-
ringar måste därför inhämtas via la-
boratorieförsök och djurförsök (tabell 
2). Mycket kunskap inhämtas också i 
efterhand, efter att produkten inträtt 

på marknaden till exempel via regis-
ter, incidentanalys och undersökning 
av felaktiga exemplar av produkten. 

Långtidsstudier av medicintekniska 
produkter förekommer sällan innan 
produkten finns på marknaden, dels av 
ekonomiska skäl men också av prak-
tiska och etiska. Eftersom bättre versio-
ner snabbt blir tillgängliga när produk-
ten används i studiesyfte kan det vara 
oetiskt att inte låta patienterna få nytta 
av förbättringarna. Långtidsuppfölj-
ning bygger därför till stor del på ana-
lys av vad som händer när produkten 
används i klinisk praktik. Detta ger en 
ganska god bild av vad som händer då 
produkten används i hela den aktuella 
målgruppen av patienter, men många 
störande faktorer kan påverka resulta-
tet. 

Regelverket kräver att avvikelser/
incidenter med produkter registreras 
och i många fall består därför uppfölj-
ningen enbart av analys av de fall där 
behandlingen på något sätt misslyck-
ats. Därmed missar man att få kunskap 
om de fall där metoden fungerat bättre 
än förväntat och vilka kriterier som 
kännetecknar dessa fall. 

Utvärdering – skott mot rörligt mål 
Fenomenet med förändringar av pro-
dukten och de kliniska förutsättning-
arna brukar beskrivas som ett ”moving 
target”-problem. Utvärderingsnätver-
ket INAHTA (www.inahta.org/) har 
gjort följande definition av begreppet:

”Förändringar i hälso- och sjukvård som 
kan göra resultaten av utvärderingar in-
aktuella, ibland innan resultaten kan im-
plementeras. Dessa omfattar förändringar 
i den utvärderade teknologin, förändringar 
i alternativa eller kompletterande teknolo-
gier som används för att hantera ett visst 
hälsoproblem, uppkomsten av ny konkur-
rerande teknologi, och förändringar i till-
lämpningen av teknologin (t.ex. använd-
ning i andra patientgrupper eller för andra 
hälsotillstånd)”.

Problemen gäller inte uteslutande för 
medicintekniska produkter men för-
ändringar i teknologin och förändring-
ar i tillämpningen är mycket vanligt i 
denna grupp av teknologier för hälso- 
och sjukvård.

Den generation av en produkt som 
undersökts i en klinisk utvärdering 

Tabell 2. Olika typer av studier under medicintekniska produkters utveckling. 

Frånvaron av en instans för all  -
sidig utvärdering av medicinsk 

teknik innebär att det är företagens eko-
nomiska resurser, kontaktnät och slump 
som avgör vilka medicintekniska innovatio-
ner som kommer patienterna till del – inte 
innovationernas bevisade värde.
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innan den kommer ut på marknaden är 
oftast inte samma generation som se-
nare marknadsförs i sjukvården. Medi-
cinska effekter har förmodligen fast-
ställts i en klinisk studie. Under studien 
upptäcker man problem med konstruk-
tion och/eller handhavande och har 
möjlighet att optimera produkten och/
eller användargränssnittet. Men utvär-
deringar – som ju ska bygga på veten-
skapliga studier med högt evidensvär-
de – kan inte väga in dessa förbättring-
ar i analysen. Vårdens beslutsfattare 
presenteras därmed ett beslutsunderlag 
som är föråldrat redan från början.

Under en mer rutinmässig använd-
ning ökar dessutom handhavarnas 
skicklighet, vilket för vissa produkter 
kan ha stor betydelse för behandlings-
resultatet. Behandlande läkare och 
sjuksköterskor anpassar sitt arbetssätt 
och små förändringar görs i vårdmiljön 
så att förutsättningarna för produktens 
funktionalitet förbättras. Men det om-
vända kan också förekomma – att pro-
dukten används mindre optimalt i ru-
tinmässig vård än i den kliniska stu-
diens kontrollerade miljö.

Förändringar i tillämpningen av en 
produkt är också vanligt. Högst effek-
tivitet uppnås då man begränsar pa-
tientgruppen och bara behandlar dem 
som förväntas ha störst nytta av meto-
den. Kliniska studier har därför ett mer 
selekterat urval av patienter än den se-
nare rutinanvändningen. Utvidgad an-
vändning sker ibland också till nya 
sjukdomsgrupper, något som helt änd-
rar förutsättningarna i en beräkning av 
produktens effektivitet och kostnadsef-
fektivitet.

Det är också vanligt att det äldre 
jämförelsealternativet genomgår en ut-
veckling när en ny konkurrerande tek-
nologi införs på marknaden. Starka 
krafter verkar ofta för en fortsatt an-

vändning av en inarbetad metod och 
ansträngningar görs då för att den me-
toden ska bli så bra som möjligt. Detta 
innebär att den nya teknologin inte an-
vänds i den utsträckning som var tänkt 
och ibland hamnar i ett fack där den 
undantagsvis används, antingen för 
mycket lindriga fall eller för fall som 
inte svarat på någon annan behandling. 

Det händer också att ytterligare en 
konkurrent introduceras med fördelar 
som gör att den sprids lättare. Därmed 
blir utvärderingsrapporten inaktuell 
eftersom man inte har med den nya 
konkurrenten i jämförelsen. 

Upprepade utvärderingar ger säk-
rare resultat 
Att utvärdera medicintekniska pro-
dukter enligt HTA-principer är oftast 
av värde men kräver ett något annor-
lunda angreppssätt jämfört med utvär-
dering av läkemedel.

Ett svar på problemet med att den 
produkt man ska utvärdera hela tiden 
förändrar sig är att göra iterativa (upp-
repade) utvärderingar, något som ock-
så rekommenderas i Europakommis-
sionens riktlinjer för CE-märkning. 

Enligt riktlinjerna ska uppföljande 
utvärderingar göras även efter intro-
duktion på marknaden och under hela 
teknologins livscykel. Det är dock 
oklart hur dessa uppföljande utvärde-
ringsrapporter kommer att användas, 
vilka utfallsmått de bör ha och om till-
synsmyndigheten (Läkemedelsverket) 
kan återkalla en produkts marknads-
tillstånd om det visar sig att den kli-
niska nyttan i rutinmässig användning 
inte motsvarade förväntningarna. 

Iterativa utvärderingar är nödvän-
diga för att informera om teknologins 
aktuella status men att basera varje 
uppdatering på kliniska studier är 
knappast realiserbart och hur man än 
gör kommer rapporterna ofta att vara 

ett steg efter utvärderingsobjektets ut-
veckling.

Praktiskt användbar information 
för beslutsfattare
Vad vill då vårdens beslutsfattare ha? 
Jo, de vill ha praktiskt användbar in-
formation som underlättar beslutsfat-
tandet. Att med traditionella HTA-me-
toder utvärdera ett undflyende mål är 
snudd på omöjligt och både utvärde-
rare och beslutsfattare måste kanske 
tänka i andra banor där scenarier och 
modeller får ett större utrymme. 

En enkel modell bör ställas upp re-
dan på idéstadiet för att informera äga-
ren till idén om vilken förutsättning en 
innovation har att generera hälsoeffek-
ter, bli kostnadseffektiv och få accep-
tans i vården. I modellen kan man in-
tegrera fler typer av information än 
den från regelrätta kliniska studier, till 
exempel praktikerkunskap och be-
handlingsresultat från närliggande tek-
nologier. Modellen kan ge information 
om hur teknologin kommer att preste-
ra under olika förutsättningar. Man 
kan tidigt avgöra vilka parametrar som 
har störst inflytande och var säkrare 
ingångsdata behöver genereras via kli-
niska studier.

I dag presenteras många innovativa 
produkter på sjukvårdsmarknaden 
utan att följas av ett kunskapsunderlag 
som möjliggör ens en skattning av tek-
nologins värde i termer av patientnytta, 
vårdprocessnytta eller samhällsnytta. 
Ett gemensamt mål för de medicintek-
niska företagen, kommunerna, lands-
tingen och vårdprofessionerna borde 
vara en införandeprocess som är ord-
nad och stöds av bästa tillgängliga in-
formation i varje beslutspunkt, även 
om delar av informationen inte alltid 
är statistiskt signifikant och fastställd 
i randomiserade kontrollerade studier.

Kerstin robacK
Universitetslektor

institutet för medicin och hälsa, 
Linköpings universitet
kerstin.roback@liu.se

Att utvärdera medicintekniska pro-
dukter enligt HTA-principer är oftast 

av värde men kräver ett något annorlunda 
angreppssätt jämfört med utvärdering av 
läkemedel.

hälsoekonomi
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Apoteken slåss om kundernas 
tillfredsställelse och lojalitet
Sällan eller aldrig har en så stor marknad som apoteksmarknaden öppnats för så 
många nya aktörer samtidigt. Där slåss nu olika varumärken om att locka kunder 
och skapa kundlojalitet. Marknadsstrateg Per Hedlund har intervjuat några av 
aktörerna om deras recept för framgång.

marknadsföring
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Under hösten 2010 har man kunnat se tydliga tecken 
på att apoteksföretagen verkligen satsat seriöst på 
upplevelsen för kunden. I tidningen Markets årliga 

undersökning av detaljhandeln hamnar Apotek Hjärtat på 
fjärde plats för sin service bland 350 detaljhandelsföretag. 
I Svenskt Kvalitetsindex, SKI, får apoteksmarknaden, till-
sammans med Systembolaget, generellt högst kundnöjdhet 
inom detaljhandeln. Att Apoteket AB ligger högt i image 
och kundnöjdhet är inte särskilt förvånande, man har ju 
sedan många år etablerat sig som en pålitlig och ansvars-
full aktör. Mer förvånande är att de nya aktörerna enligt SKI 
lyckats skapa sig en så positiv bild på marknaden så snabbt.

Satsning på varumärket
Apoteket AB har kunnat arbeta långsiktigt med sitt varu-
märke inför omregleringen. Ett kvitto på det arbetet fick 
man då man tilldelades första pris i kategorin ”Långsiktigt 

Målet har varit 
att hela Sverige ska 

gilla Apoteket” Vi kommer 
fortfarande att vara många 
aktörer om ett par år och 
flera kommer att erbjuda 
e-handel.
  
 Eva Fernvall, 
 varumärkesdirektör      
 Apoteket AB 
 Foto: Hans-Erik Nygren
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varumärkesbyggande 2010” i Sveriges Annonsörers tävling 
100-wattaren i december 2010. I tävlingen belönas de delta-
gande företagen för att från början ha haft en tydlig upp-
fattning om vad de vill uppnå och efteråt kunna bevisa att 
de nått önskat resultat.

– Vårt mål har varit att hela Sverige ska gilla Apoteket, 
säger Eva Fernvall, varumärkesdirektör på Apoteket AB. Vi 
har hållit vår linje under hela omregleringen och på det sät-
tet bidragit till att lägga hela apoteksbranschen på en hög 
nivå. Det arbetet tror jag hela branschen med alla dess nya 
aktörer har glädje av.

Eva Fernvall berättar att arbetet med att utveckla varu-
märket Apoteket inleddes 2006 med ett stort internt varu-
märkesbyggande projekt. Under åren 2006–2009 arbetade 
man också mycket intensivt med att utveckla hur företaget 
skulle uppfattas externt i framtiden.

– Genomgående utgår vi från vår starka position för va-
rumärket och vår höga trovärdighet, säger hon. Vi har ut-
vecklat vårt sortiment och våra butiker och satsat på hälso-
tjänster. 

Att ändra ett invant beteende
En utmaning för de nya aktörerna på apoteksmarknaden är 
att bevisa för kunderna att alla apotek inte är lika. I stället 
för det invanda beteendet – att gå till sitt närmaste apotek 
– måste apoteksföretagen locka kunderna till just sig, med 
tydliga koncept och tankar.

Apotek Hjärtat, som är Sveriges näst största apoteksked-
ja med omkring 250 apotek över hela Sverige, arbetar kon-
sekvent efter den tanken. Det första Apotek Hjärtat enligt 
det nya konceptet öppnade i april 2010.

– Våra ledord är ett öppnare, varmare och mer personligt 
apotek, utan någon framtoning av myndighet, säger Bodil 
Eriksson, vice verkställande direktör på Apotek Hjärtat, om 
hur upplevelsen för kunden ska vara. 

– Kunderna ska ha förtroende för oss och trivas med det 
mottagande vi ger dem. Vi utgår i vårt arbete från hur kun-
den ser sin egen hälsa.

– De senaste decennierna har Apoteket varit en intim del 
av vårdapparaten. Vår inställning är att alla kan må lite 
bättre, oavsett hälsostatus, och det vill vi hjälpa våra kunder 
med. Till våra apotek ska man vilja komma även när man 
är frisk. Samtidigt som vi satsar på utvecklad rådgivning 
kring läkemedelsanvändning och andra hälsotjänster, sat-
sar vi också på exempelvis hudområdet och kost.

Bodil Eriksson vill att Apoteket Hjärtat ska vara framti-
dens apotek. Det handlar om ett förhållningssätt. Apoteket 
Hjärtat ska alltid stå på tå och arbeta för att förstå kund och 
konsumentkrav, även utifrån ett samhällsperspektiv. Vilka 
produkter och tjänster man erbjuder styrs ytterst av dessa 
krav. Det handlar också om att vara i tiden, att vara modern. 
Just nu är Apotek Hjärtat till exempel de enda som chattar 
med sina kunder.”

– För att kunna vara nära våra kunder har vi en decen-
traliserad organisation med stort lokalt ansvar för apoteks-
cheferna, fortsätter Bodil Eriksson. Ett exempel är hur man 
lokalt förändrat öppettider efter kundernas behov och hur 
den lokala marknaden ser ut.

Till våra apotek ska 
man vilja komma även 

när man är frisk.”Under våren 
lanserar vi vårt lojalitetspro-
gram som ska knyta kunderna 
ännu starkare till oss.
	 Bodil	Eriksson,	
	 vice	verkställande	direktör	
	 Apotek	Hjärtat
	 Foto:	Fredrik	Persson
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Under 2010 har Apoteket Hjärtat arbetat intensivt för att 
få processer på plats och i drift. Man har vridit och vänt för 
att se vad som kan göras bättre och vad som kan utmanas. 
Ett exempel på en sådan fråga är delbetalningar, där det 
funnits kunder som behövt ansöka om ny kredit och ibland 
inte beviljats det automatiskt om de haft betalningsanmärk-
ningar. Det har man löst genom att alla kunder får kredit 
på sitt första inköp.

– Nu är vi klara att gå vidare för att få kunderna att kom-
ma till oss, säger Bodil Eriksson. Under våren lanserar vi 
vårt lojalitetsprogram som ska knyta kunderna ännu star-
kare till oss.

Sortiment och service
Verksamheten att driva apotek är till stor del är lika för de 
olika aktörerna, vilket begränsar möjligheten att profilera 
sig själv på marknaden. Men precis som Apotek Hjärtat 
arbetar flera andra aktörer målinriktat med de konkur-
rensmedel man ändå har till hands – sortiment, kompetens 
och service.

Fredrik Söderberg, verkställande direktör på Medstop, be-
rättar:

– Vi vill uppfattas som läkemedelsexperter och tar vår 
ansats utifrån kärnverksamheten kring läkemedel och lä-
kemedelsrådgivning. Kompetensen hos våra medarbetare 
är något vi är särskilt stolta över och vi satsar stort på kom-
petensutveckling för att ha branschen bästa personal. Våra 
stora apotek möjliggör ett brett sortiment av läkemedel i 
lager vilket gör att vi har en hög servicegrad vad gäller re-
ceptexpediering. Hos oss ska kunden alltid gå hem med 
uträttat ärende.

Medstop arbetar även medvetet med att utveckla sitt sor-
timent. 

– Vi har ett brett sortiment av både receptbelagda läke-
medel och egenvårdsprodukter i våra apotek i förhållande 
till våra konkurrenter, säger Fredrik Söderberg. Våra egna 
produkter, Medstop Swiss Pharmacy, är naturligtvis våra 
hjältar och något vi särskilt är stolta över.

Specialisering för framgång
Apotek Hjärtat och Medstop, har tagit över befintliga apo-
tek och utvecklat verksamhet och medarbetare för att passa 
in i nya koncept medan DocMorris Apotek har valt en an-
nan väg i kriget om kunderna.

– Vi är en helt ny apotekskedja på den svenska markna-
den och har inte tagit över några gamla apotek, berättar 
Märit Wikström, kommunikationschef på DocMorris Apo-
tek. Därför har vi också kunnat bygga upp vårt koncept 
utifrån kunden. Vi har fokus på korta väntetider och snabb 
service, generösa öppettider samt en inriktning mot hud-
vård. I våra apotek finns hudterapeuter att fråga om råd och 
ett brett hudvårdssortiment. I några av våra apotek erbjuder 
vi även hudvårdsbehandlingar.”

Även Vårdapoteket, som driver 24 apotek vid sjukhus i 
södra och mellersta Sverige, har en tydlig idé och profil för 
sin verksamhet.

– Vårdapoteket har valt att positionera sig som en vård-
nära apotekskedja där vi strävar efter ett mycket nära sam-
arbete med hälso- och sjukvården, säger Tony Rydberg, verk-

Hos oss ska kunden 
alltid gå hem med 

uträttat ärende. ”Över tiden 
blir det säkert färre apoteks-
kedjor. Vi kommer också att 
se tydligare skillnader i 
erbjudandena.
	 Fredrik	Söderberg,	
	 verkställande	direktör	
	 Medstop
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ställande direktör på Vårdapoteket. Alla våra nuvarande 
öppenvårdsapotek ligger vid sjukhus i mellersta och södra 
Sverige. Utifrån den positionen har vi också ambitionen att 
vara med och tävla om de entreprenadaffärer som lands-
tingen upphandlar. Dessa handlar om läkemedelsförsörj-
ning och tillverkningsservice till sjukhusens behov.

Den inriktning som Vårdapoteket valt är den mest 
nischade just nu, något som Tony Rydberg tror kommer att 
ge fortsatt framgång:

– Vårdapoteken och dess ursprung har en unik fördel i 
dess historia, kundgrupper och lokalisering. Vår syn är att 
det finns en potential i att fokusera enbart på denna typ av 
öppenvårdsapotek för att ta till vara dess unika fördelar.

Att följa kunderna
Alla de intervjuade apoteksföretagen mäter och följer upp 
sina resultat noga inom kundnöjdhet och lojalitet. Flera har 
egna system för att följa varumärkesförflyttning, kundnöjd-
het och kundlojalitet. 

– Vi gör många kundundersökningar för att förstå hel-
heten, säger Bodil Eriksson på Apotek Hjärtat. Länge såg 
vi att platsen var viktigare än varumärket. Det börjar änd-
ra sig nu, men det har tagit tid för kunderna att ta till sig 
omregleringen.

Eva Fernvall på Apoteket AB berättar att de varje kvartal 
mäter ett antal parametrar: övergripande varumärkesför-
flyttning, kampanjeffekter samt olika typer av kundnöjd-
hetsmätningar. 

– Det hjälper oss i arbetet att utveckla marknadens bästa 
kunderbjudande och stärka vår roll som hälsoaktör, säger 
hon.

Bilden av framtiden
Apoteksmarknaden har förändrats mycket under 2010. Un-
der det gångna året startade, enligt en rapport från Kon-
kurrensverket, ungefär 200 nya apotek i Sverige och 20 nya 
apoteksaktörer etablerade sig. 

Enigheten är stor om att den snabba förändringstakten 
kommer att bestå under de närmaste åren.

Märit Wikström på Doc Morris Apotek anser att mark-
naden kommer att bli ännu mer kundorienterad, med nya 
tjänster och produkter vilket gör att apotekskunderna kom-
mer att bli ännu mer nöjda med den svenska apoteksmark-
naden.

Eva Fernvall på Apoteket AB tror att kunderna hittar och 
ser skillnaderna bättre. 

– Vi kommer fortfarande att vara många aktörer om ett 
par år och flera kommer att erbjuda e-handel, säger hon.

Inom både Medstop och Apotek Hjärtat är man överens 
om att antalet kedjor kommer att minska över tiden. 

– Det kommer säkert att hända mycket, några aktörer 
faller ifrån och nya kommer att försöka, säger Fredrik Sö-
derberg på Medstop. Över tiden blir det säkert färre apo-
tekskedjor. Vi kommer också att se tydligare skillnader i 
erbjudandena.

Bodil Eriksson på Apotek Hjärtat tror att antalet kedjor 
kommer att minska eftersom Sverige är ett relativt litet land 
och man arbetar på en tuff och konkurrensutsatt marknad. 

– Apoteken måste helt enkelt bli mer relevanta för kun-

derna. Det finns utrymme för alla koncept – både för apo-
teksföretag som närmar sig vården och för sådana som väl-
jer annan inriktning.

Även Konkurrensverket förutspår fortsatt snabba föränd-
ringar. Enligt en enkätundersökning planeras ytterligare 
200 nya apotek under de kommande två åren. Exempelvis 
hävdar den brittiska kedjan Boots att man är på väg att öpp-
na 70–100 apotek i Sverige.

Att kunderna är vinnare i den här utvecklingen tycks 
klart. Tillgänglighet, sortiment och service utvecklas stän-
digt. 

Att aktörerna på marknaden inser var slaget står är ock-
så tydligt – det handlar om kundnöjdhet och kundlojalitet.

Per Hedlund 
Marknadsstrateg 

HCO Hedlund & Co AB

LänkAr
Markets årliga undersökning av detaljhandeln finns på www.
market.se/konsumentstudier/
Undersökningen hos Svenskt Kvalitetsindex, SKI, finns på kva-
litetsindex.se/images/stories/resultat/2010/trade/SKI_detalj-
handel_2010.pdf
Konkurrensverkets rapport om omreglering av apoteksmark-
naden finns på www.konkurrensverket.se/upload/Filer/Tryck-
saker/Rapporter/rap_2010-4.pdf 

marknadsföring



ÖVERRASKAD. Ett kvalitetsjusterat levnadsår är värt behandling för runt 2,6 miljoner kronor anser läkare enligt en ny studie. Socialstyrelsen och 

TLV sätter gränsen runt en miljon. Läkaren Inge Eriksson i Västmanland är förvånad över skillnaden. 

Läkare värderar 

levnadsår högre

Prioriteringar Ett kvalitetsjusterat levnadsår är värt 

betydligt mer om man frågar läkarna än myndigheterna.

NYHETER

Piercade unga ställer 

till det för vården 

Flera patienter har vägrat ta ut sina piercingsmycken vid anestesi.    

Personalen får inte ingripa, slår Socialstyrelsen fast.μ sid 8

NYHETER

Samordnaren 

Kjell Asplund 

öppnar för tids-

gränser inom 

cancervården i 

hela landet.

μ sid 6–7

NR 18 ONSDAG 5 MAJ 2010      
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INTERVJU

Ny S-topp vill röra 

om i Stockholm

Han vill ha mindre byråkrati 

och en blocköverskridande 

överenskommelse om vårdvalet i 

Stockholm. Frågan är om Ilija Batljan 

får med sig sina partikamrater och 

samarbetspartier. μ sid 12–13

NYHETER

Läkemedel till 

döende samordnas 

Döende patienter ska ha rätt till 

samma lindring oavsett var de vår-

das.  Nu ska en baslista över läkeme-

del tas fram på EU-nivå. μ sid 10 

NYHETER

SBU ger inga svar 

om diabeteskost

Den som hoppats på tydliga svar när 

SBU:s rapport ”Mat vid diabetes” pre-

senteras i dag blir besviken. Besked 

om vilken kost som är bäst ges inte. 

Enligt SBU saknas bra långtidsstudier 

både för den kost som rekommen-

deras i dag och för den omstridda 

högfettskosten LCHF. μ sid 9 

DEBATT

”Läkarna måste

 få tycka om IT”

Enskilda förskrivande läkare och 

deras företrädare måste få vara med 

när IT-system utvecklas eller anpas-

sas, skriver tre debattörer. 

μ sid 26–27

Rättvist schema
med webbtjänst
Vrinnevisjukhuset i Norrköping låter 

datorn sköta schemaläggningen. μ sid 3
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NR 18 ONSDAG 5 MAJ 2010

FO
TO

: S
YL

F

På nytt jobb
Marwin Hariz har anställts vid Umeå 

universitet som adjungerad professor 

i stereo taktisk neurokirurgi.

Ulf Näslund har anställts vid Umeå 

universitet som adjungerad professor 

i kardiologi.

Ola Andersson blir marknads- 

och affärsutvecklingschef och 

Tommy Wahlberg ekonomi chef 

för den blivande apotekskedjan 

Apoteksgruppen. Ola Andersson 

kommer närmast från Unilever där 

han bland annat varit marknads-

direktör inom egenvård. Tommy 

Wahlberg har närmast varit nordisk 

chefscontroller på snabbmatskedjan 

McDonalds.

Utmärkelser
Sofia Barakat, chef för 

häl lsenheten inom

Folk i vården

08-598 981 50
lakarbemanning@adecco.se

Adecco söker fler specialister i 

allmänmedicin och internmedicin
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TEMA SMÄRTA

Smärta efter backhand 

berodde på blödning
Tennisspelaren hade ont vid svanskotan, men orsaken var en 
blödning flera decimeter därifrån – i ländryggen. μ sid 19
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NYHETER

Dråputredning 

tillbaka på noll 
Rättegången mot den dråpmisstänkta 
läkaren på Astrid Lindgren skjuts 
upp tills efter sommaren. Nu hamnar 
ärendet i knät på Socialstyrelsens 
vetenskapliga råd – igen. μ sid 6

NYHETER

Tidig upptäckt mål 

för cancercentrum
Västra sjukvårdsregionen, med Nils 
Conradi (bilden) i spetsen, vill att 
primärvården ska bli bättre på att 
hittta cancer tidigt. Det framgår 
av ansökningarna om att få starta 
regionala cancercentrum.  μ sid 9

NYHETER

Primärvård kan få 

ansvaret för äldre
Alliansen vill att huvudansvaret för 
de mest sjuka äldre ska tas av pri-
märvården och vårdvalen utformas 
så att vården hålls samman. μ sid 6 

DEBATT

”Riktlinjer menlösa 

när de inte följs”
Företrädare för förmaksflimmer-
registret anser att fler patienter 
bör behandlas med Waran. Då kan 
antalet fall av stroke minska och liv 
räddas, menar de. μ sid 22–23 

SKL laddar för strid 
om läkarscheman
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Fler drabbade av parkinson  Sjukdomen är vanligare i Sverige än vad man tidigare trott. μ sid 11hjärna & psykiatri

 Elektroder 
i hjärnan

testas hos 
deprimerade 

μ sid 4

Onsdag 26 maj 2010

Kärlteori sätter MS i ny dagerEn omstridd hypotes har lett till att patienter behandlas på nytt sätt. μ sid 8–9

Sållar fram de mest behövande Robert Claeson har varit med och utvecklat triage för psykakuten.  μ sid 5

Ser värkmedicin

Test på fi ngertopp mäter suicidrisken    Läkare vill ta hjälp av ett reaktionstest för att bedöma självmordsrisk. μ sid 6

NÖJDA. Kerstin Skog Tigerström (i mitten), överläkare och läkarchef på akuten i Linköping, samtalar med ST-läkarna Diana Hasselqvist och 
Maurce Said. Alla läkare på akuten går på treskiftsscheman och enligt Kerstin Skog Tigerström vill ingen ha tillbaka joursystemet. μ sid 4–5

Arbetstid På fredag möts landstingen för att diskutera 
läkarnas arbetstider. SKL vill se schemaläggning dygnet runt. 
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En banner på nätet har sina givna fördelar men 
kan aldrig ersätta en printannons. En printannons 
tar för sig på ett helt annat sätt och rätt formu-
lerad och utformad glöms den inte bort i första 
taget. Med en annons i Dagens Medicin når du 
ut till alla tongivande yrkesgrupper i branschen 

inte mindre än 41 gånger per år och räckvidden är 
hela 128 000 läsare per nummer. 
 Vill du veta mer om vad en annons i Dagens 
Medicin kan göra för ditt företag gör du klokt i att 
ringa Aki Kupila på 08-566 241 38, så bjuder han 
på en fi ka och en macka.
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Tydligare krav och 
regler i förslaget till ny 

biobankslag
I slutet av november 2010 överlämnades en översyn av Biobankslagen till 

regeringen. Utredningen föreslår bland annat ökad tillgänglighet och spårbarhet 
till de prover som finns i biobanker och en förstärkning av provgivarens rätt att 
bestämma över sina egna prover. För de prover som tas i samband med läkeme-

delsföretagens kliniska prövningar, kommer hanteringen att underlättas betydligt. 
Sammantaget stärker förslagen Sveriges position som forskningsnation. 

Karin Eriksson, Läkemedelsindustriföreningen, har deltagit i utredningen 
och redogör här för de viktigaste ändringsförslagen.

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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Varje år sätts flera miljoner 
prov in på Sveriges biobanker. 
Dessa prover behövs främst för 

hälso- och sjukvårdens utredningar 
och behandlingar av patienter, men 
de har också ett stort värde för forsk-
ning och utbildning. I dag finns cirka 
860 biobanker registrerade hos Social-
styrelsen varav cirka 600 är aktiva och 
bedriver verksamhet inom hälso- och 
sjukvården. De flesta läkemedelsföre-
tag har i dag en egen biobank för pro-
ver som tas i samband med kliniska 
prövningar.

Den nuvarande biobankslagen (La-
gen om biobanker i hälso- och sjukvår-
den 2002:297) trädde i kraft för åtta år 
sedan – den 1 januari 2003. Det var en 
helt ny lag som kom till för att kunna 
reglera hanteringen av mänskliga väv-
nadsprover i hälso- och sjukvården, nå-
got som tidigare hade saknats i lagstift-
ningen. Landstingen fick två år på sig 
att implementera lagen i sina verksam-
heter. För att underlätta implemente-
ringen tog dåvarande Landstingsför-
bundet initiativ till Landstingens bio-
banksprojekt för att bland annat sam-
ordna, kvalitetssäkra och ta fram prin-

ciper för tillgång till prover. Projektet 
övertogs 2005 av Nationella biobanks-
rådet som bildades på uppdrag av Sve-
riges Kommuner och Landsting (SKL). 
Rådet ska verka för en nationell sam-
ordning och enhetliga rutiner kring 
Biobankslagen och dess praktiska till-
lämpning. Rådet ska också verka för ett 
enhetligt it-stöd av olika biobanksre-
gister så att sparade prover lätt ska 
kunna återfinnas. I biobanksrådet finns 
representanter från de sex sjukvårdsre-
gionerna, för de medicinska fakulteter-
na och från läkemedelsindustrin. Mer 
information finns att läsa på www.bio-
banksverige.se. 

Många tolkningar
Tyvärr visade sig lagen vara otydlig 
på flera punkter och det fanns många 
olika tolkningar vad som egentligen 
gällde och inte. Socialstyrelsen, som 
är tillsynsmyndighet för biobankerna, 
skickade år 2005 en rapport till Soci-
aldepartementet om brister i lagstift-
ningen. Förutom LIF har även SKL 
skickat in en skrivelse till regeringen 
om att en genomgripande revidering 
av lagen bör ske.

Det tog dock ända till maj 2008 inn-
an regeringen beslutade att tillsätta en 
utredning för att göra en översyn av 
den befintliga biobankslagen. Till utre-
dare utsågs Margit Kärrström, som 
även är ordförande för en av Göteborgs 
etikprövningsnämnds medicinska av-
delningar. Till sin hjälp hade hon, för-
utom huvudsekreterare Johan Ruben-
son, experter och sakkunniga från aka-
demin, sjukvården, departement, Soci-
alstyrelsen, Datainspektionen, SKL, en 
patientorganisation och industri. Ut-
redningen har haft möten med flera 
forskargrupper som både har varit för 
och emot en biobankslag. Utredaren 
och sekreteraren har även genomfört 
flera studiebesök bland annat på Ast-
raZenecas anläggning i Mölndal. Efter 
två och halvt års arbete överlämnades 
den 29 november 2010 betänkandet 
med förslaget om en ny biobankslag till 
Socialdepartementet (SOU 2010:81).

Förslagen i korthet
Så vad är det då som det nya förslaget 
främst skiljer sig från nu gällande lag? 
Betänkandet är över 600 sidor men 
väldigt kort kan förslagen – med fokus 

Rekryteringsspecialisten bidrar med stöd i er rekryteringsprocess för att stärka er position på marknaden. Det gör vi 
genom vår specialistkompetens inom rekrytering, vår långa och breda erfarenhet från branschen och inte minst vårt 
personliga engagemang. Rekryteringsprocessen anpassas helt efter era specifika behov, vilket innebär att ni kan välja 
de steg ni behöver.
 
Vi finns till för att tillsättningen av nya medarbetare ska bli en positiv upplevelse för våra kunder – såväl  
uppdragsgivare som kandidater.  

Läs gärna mer om oss på www.rekryteringsspecialisten.se 

Birger Jarlsgatan 41A   /   111 45 Stockholm   /   08-551 119 19   /   info@rekryteringsspecialisten.se

Vi ger dig stöd i processen  
– exakt där du behöver det
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på forskning inklusive kliniska pröv-
ningar – sammanfattas så här:

• Utvidgat tillämpningsområde. Bio-
bankslagens tillämpningsområde ut-
vidgas och omfattar prover från an-
dra verksamheter än hälso- och sjuk-
vården som till exempel forskning, 
utbildning och framställning av lä-
kemedel och medicintekniska pro-
dukter. Rent praktiskt innebär det att 
prover från friska frivilliga i fas I stu-
dier kommer att omfattas vilket, de 
inte gör i dag.

• Nytagna vävnadsprover för klinisk 

prövning hör till företagets biobank. 

Vävnadsprover som samlas in i häl-
so- och sjukvårdens verksamhet men 
är avsedda för klinisk prövning vid 
ett läkemedelsföretag anses ha sam-
lats in till företagets biobank och inte 
till hälso- och sjukvården. Sådana 
prover ska alltså inte anses ha läm-
nats ut från hälso- och sjukvården. 
Praktiskt innebär det att inga särski-
da biobanksavtal bör upprättas mel-
lan biobanksansvarig i sjukvården 
och läkemedelsföretaget vilket leder 
till minskad administration.

• Lagen inte tillämplig på vävnadsprover 

som endast bevaras i avvaktan på ana-

lys. Biobankslagen ska dock vara till-
lämplig om proverna bevaras längre 
än sex månader från provtagnings-
tillfället eller om de bevaras eller an-
vänds för något annat ändamål än för 
vilket de tagits. Detta gäller både 
prover för vård och behandling och 
forskningsändamål. 

• Ändrade regler för information och 

samtycke. Vävnadsprover kan sam-
las in och bevaras så länge provgiva-
ren inte motsätter sig det. Det inne-
bär att provgivaren inte uttryckligen 
behöver ge sitt samtycke var gång 
prover sparas för vård och behand-
ling och vissa angränsade ändamål. 
Observera att detta inte gäller när 
prover samlas in och bevaras för 
forskningsändamål där etikpröv-
ningslagen och läkemedelslagen na-
turligtvis gäller.

• Provgivarens rätt förstärks. Provgiva-
ren ska när som helst få anmäla att 
ett insamlat vävnadsprov ska förstö-

ras eller endast användas för vissa 
ändamål. I dag finns det inget krav 
att provet ska förstöras utan det räck-
er med att det avidentifieras och på 
så sätt inte omfattas av lagen. Det 
tycker inte utredningen är tillräck-
ligt då provet, om än avidentifierat, 
fortfarande kan användas. Vävnads-
provet ska förstöras så snart det är 
möjligt, till skillnad från dagens lag-
stiftning när det står att det ska ske 
omedelbart vilket har visat sig vara 
svårt praktiskt. Bestämmelserna gäl-
ler även för forskningsprover. Det 
ska också finnas en möjlighet att ett 
insamlat prov kan på provgivarens 
ansökan lämnas åter till denne, om 
det inte finns särskilda skäl mot det.

• Regler om spårbarhet införs. Det ska 
bli en skyldighet för alla vårdgivare 
– men inte för andra – att lämna upp-
gifter till Svenska Biobanksregistret. 
Det är ett nationellt register som ska 
lagregleras och innehålla uppgifter 
som är tillräckliga för att varje väv-
nadsprov ska kunna återfinnas. Det 
ska vara frivilligt för provgivaren att 
vara med. Det Svenska Biobanksre-
gistret finns redan i dag, även om det 
inte är obligatoriskt och har börjat 
användas i några landsting. Mer in-
formation om registret finns att läsa 
på www.biobanksverige.se.

• Reglering av biobankernas personupp-

giftsbehandling införs. Biobankslagen 
ska innehålla ett integritetsskydd för 
den enskilde som gäller vid person-
uppgiftsbehandling, Dessa bestäm-
melser ska gälla för all behandling 
av personuppgifter som sker i bio-
bankens verksamhet. Huvudmannen 
för biobanken ska vara personupp-
giftsansvarig.

• Information och samtycke för beslut-

soförmögna. Ett vävnadsprov ska få 
samlas in och bevaras i en biobank 
även om provgivaren på grund av 
sjukdom, psykisk störning, försvagat 
hälsotillstånd eller något annat lik-
nande förhållande inte kan ta ställ-
ning till frågan. Ett sådant prov ska 
få användas för vård och behandling, 
kvalitetssäkring, utvecklingsarbete 
och utbildning inom ramen för häl-
so- och sjukvårdsverksamhet. Vidare 
får vävnadsprovet bevaras för att se-

nare kunna användas för forskning. 
Utredningen konstaterar också att 
problemen med tillämpningen av 
etikprövningslagen och läkemedels-
lagen vid forskning i akutsituationer 
är mycket angelägen att lösa men de 
kan inte lösas genom en ändring av 
biobankslagen. 

• Friare former men tydligare krav för 

utlämnande av vävnadsprover. Det ska 
finnas en sammanhängande regle-
ring för alla de situationer när väv-
nadsprover görs tillgängliga för ut-
omstående. Förbudet mot att lämna 
ut vävnadsprover som redan en gång 
lämnats ska upphävas. Den utläm-
nande biobanken ska vara skyldig att 
uppställa som villkor att mottagaren 
endast får bevara och använda de ut-
lämnande vävnadsproverna för de 
ändamål för vilka de lämnades ut till 
denne. Vävnadsprover som lämnas 
ut ska vara kodade, om det inte finns 
särskilda skäl mot det.

• Lättare att skicka vävnadsprover utom-

lands. De nuvarande hindren för att 
sända vävnadsprover till mottagare 
i andra länder upphävs. De ersätts av 
en bestämmelse om att vävnadspro-
ver som hör till en biobank inte ska 
få göras tillgängliga för en utomstå-
ende mottagare om detta medför att 
personuppgifter behandlas i strid 
med Personuppgiftslagens (PUL) 
regler om överföring av personupp-
gifter till länder utanför EU och EES.

• Forskning på tidigare insamlade prover 

uppmuntras. Ett vävnadsprov som 
samlas in för provgivarens vård- och 
behandling ska få bevaras också för 
att senare kunna användas för forsk-
ning. När det blir en fråga om att an-
vända ett sådant vävnadsprov för ett 
specifikt forskningsprojekt ska en 
etikprövningsnämnd pröva forsk-
ningen och besluta om det ska in-
hämtas samtycke för forskningspro-
jektet eller inte. Provgivaren ska ha 
möjlighet att särskilt motsätta sig att 
vävnadsprovet bevaras för att senare 
användas för forskningsändamål.

• Möjligheter till forskning på insamlade 

vävnadsprover stärks. I de fall det är 
tillåtet enligt biobankslagen att läm-
na ut ett vävnadsprov för forsknings-
ändamål bör huvudprincipen vara 

 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
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att provet ska lämnas ut, om inte den 
del av provet som begärs utlämnad 
måste bevaras för den enskildes vård 
och behandling eller något annat 
motstående intresse av stor vikt. En 
annan princip är att varje vävnads-
prov ska kunna komma till största 
möjliga nytta

• Socialstyrelsens (SoS) nya roll. Beslut 
om utlämnande av vävnadsprover 
ska inte längre anmälas till SoS. Inte 
heller ska vävnadsprovernas förva-
ringsplats anmälas. Det ska dock 
krävas tillstånd från SoS för överlå-
telse av biobank. Det ska vara hu-
vudmannens beslut om en biobank 
ska läggas ner. Kravet på tillstånd 
från SoS för nedläggelse av biobank 
avskaffas. En anmälan om nedläg-
gelse ska ske av huvudmannen till 
SoS inom en månad.

Det finns också en rad andra för-
slag med i betänkandet som inte rör 
forskning.

• Identifiering av avlidna. Vävnadspro-
ver från en biobank ska kunna läm-
nas ut för identifiering av avlidna, 

både när behovet har uppstått vid en 
stor katastrof och vid ett enstaka 
dödsfall. Utlämnandet ska endast 
ske om de avlidnas identitet är preli-
minärt fastställd.

• Utredning av faderskap. Vävnadspro-
ver ska kunna lämnas ut för utred-
ning av faderskap men endast om 
vävnadsprovet kommer från någon 
som är avliden eller vistas på okänd 
ort.

• Inte tillåtet för brottsutredning. Väv-
nadsprover från biobanker som om-
fattas av biobankslagen får inte an-
vändas för utredning av brott.

För den som vill veta mer om öv-
riga förslag och ta del av diskussio-
nen kring bakgrunden till utredning-
ens förslag finns betänkandet i sin 
helhet att ladda ner från http://www.
regeringen.se/sb/d/108/a/156567. 

Ny lag tidigast 2012
Det ska dock påpekas att det är en lång 
väg kvar innan de nya förslagen kan, 
om de antas, träda i kraft. Tidigast den 
1 januari 2012 kan vi se den nya lagen 

på plats. En remiss har precis kommit 
från Socialdepartementet och den ska 
vara besvarad senast den 1 april 2011. 
Efter det ska en proposition skrivas och 
lagrådet ska säga sitt. Sedan gäller det 
att majoriteten av riksdagsledamöterna 
tycker det är ett bra förslag. 

Från industrins sida är vi väldigt 
nöjda med utredningens förslag som 
tydligt markerar behovet av tydliga 
krav och regler. Förutom ökad tillgäng-
lighet och spårbarhet till de vävnads-
prover som finns i biobanker, stärks 
samtidigt provgivarens rätt att bestäm-
ma över sina egna prover. För de prover 
som tas i samband med läkemedelsfö-
retagens kliniska prövningar, kommer 
hanteringen att underlättas betydligt. 
Sammantaget stärker förslagen Sveri-
ges position som forskningsnation så 
nu får vi hålla tummarna att den fort-
satta processen går snabbt och smidigt.

Karin EriKsson, 
LiF, industrins representant i utredningen

 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
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Som man uppfattar medarbetarna så uppfattar man också företaget. Och den 
bild omvärlden har av medarbetarna påverkar på ett avgörande sätt dess kund
relationer och affärsmöjligheter. Med andra ord är det hög tid att fokusera på 
medarbetarens personliga varumärke. Per Frykman och Karin Sandin, konsulter 
som arbetar med personal branding (personliga varumärken), förklarar.
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Den bild omvärlden har av medarbetarna påverkar på 
ett avgörande sätt dess kundrelationer och affärs-
möjligheter. Ändå bygger både företag och indivi-

der sin framtid på nyckelfaktorer som man i grunden oftast 
inte är medvetna om – medarbetarnas professionella rykte.

Enligt många experter är grunden i ett personligt varu-
märke (personal branding) något relativt okomplicerat: det 
handlar om ditt professionella rykte eller hur du uppfattas. 
Ett rykte som sprids på olika sätt och som sprids snabbt. 

Enligt marknadsanalytiker grundas 90 procent av de köp 
vi gör på rekommendationer. Av detta och en mängd andra 
skäl är det hög tid att fundera på vad man säger om just dig 

och ditt företag. För ditt professionella rykte avgör vem man 
rekommenderar och väljer. 

Den amerikanske författaren och konsulten Tom Peters 
skrev för tio år sedan en trendsättande artikel i tidningen 
Fast Company med rubriken ”A Brand Called You”. Detta 
var första gången begreppet personligt varumärke använ-
des. Tom Peters och många andra experter uttalar sig på 
samma sätt – framgång handlar om att ta reda på och värna 
om sitt personliga varumärke. Den brittiske entreprenören 
och äventyraren Richard Branson sade nyligen i en tv-in-
tervju att hans absolut främsta tillgång är hans professio-
nella rykte.
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Personliga varumärken handlar inte om vad en person 
säger om sig själv utan om hur andra bedömer personens 
professionella agerande. Det är detta som skapar grunden 
för ett personligt varumärke och genom detta får man ock-
så en mycket trovärdig beskrivning. För det är först när man 
känner till sitt professionella rykte som det är möjligt att 
utveckla detta

Det personliga varumärket hänger inte ihop med en titel 
eller viss position utan 
med det som ligger gömt 
bakom titeln eller posi-
tionen. Dessutom är det 
personliga varumärket 
en extrem färskvara och 
förändras i rask takt 
med det som medarbeta-
ren presterar. 

Det är det professio-
nella ryktet och person-
liga varumärket som avgör någons framgång som entrepre-
nör, medarbetare eller chef. Och som avgör vem kunderna, 
lyssnar på och har förtroende för.

Hur väl känner du ditt professionella rykte? Det är för-
modligen den viktigaste fråga du kan ställa dig, eftersom 
svaret högst sannolikt kommer att påverka både din och 
företagets framgång.

Som man uppfattar medarbetaren
Det finns också en företagsekonomisk dimension i resone-
manget. Alla verksamheter är en förlängning av medarbe-
tarnas personliga varumärken. Som man uppfattar medar-
betarna så uppfattar man företaget.

Många företag investerar miljoner i att bygga sitt varu-
märke, utforma sin grafiska profil och arbeta med sina kärn-
värden. Men det är till syvende och sist i kundkontakterna 
som företagets varumärke verkligen testas. Och hur många 
chanser får man i dag att reparera dåliga kundkontakter 
när en negativ kundupplevelse med blixtens hastighet kan 
spridas via Twitter, Facebook, bloggar och hemsidor? 

Den företagsledare som inte känner till sitt eget och med-
arbetarnas professionella anseende famlar i blindo. Det blir 
svårt för honom/henne att på allvar utveckla de kundrela-
tioner som leder till framgång och lönsamhet. Men genom 
att utveckla medarbetarnas personliga varumärken stärks 
både företagets kultur och potential – och företagets värde 
ökar. Det har större betydelse än traditionell reklam och 
marknadsföring.

Den bortglömda kunden 
När man arbetar med personliga varumärken finns det tre 
vinnare: företaget, kunderna och medarbetarna. Det låter 
kanske som en managementfloskel, men nyckeln till att både 
företaget och dess kunder ska bli vinnare är utan tvekan den 
individuella medarbetaren. En sanning som ofta glöms bort 
när man fastnar i gamla beteenden, modeller och myter. 

I dag hamnar kundrelationer i regel inte särskilt högt på 
svenska företags listor. Managementkonsultföretaget Pre-
era och Volvo har undersökt vilka värdeord som medarbe-
tarna i svenska företag anser vara viktigast. Först på 54:e 

plats (!) återfinns kundorienterade värdeord, att jämföras 
med till exempel nionde plats i Danmark och en första plats 
i länder som USA, England och Australien. Än mer oroande 
är att den önskade placeringen för värdeord kopplade till 
kundrelationer inte hamnar på högre än 44:e plats i Sverige. 
Har svenska företag helt glömt bort vilka de är till för?

Detta öppnar naturligtvis enorma möjligheter för dem 
som är beredda att tänka och agera på ett nytt sätt. Att ak-

tivt arbeta med de an-
ställdas professionella 
rykte och personliga va-
rumärken hamnar i fo-
kus som en mycket 
kostnadseffektiv me-
tod. När man behöver 
ekonomisk rådgivning, 
har hälsoproblem eller 
klipper sig så går man 
till en expert – på sam-

ma sätt bör man låta en expert analysera sitt eget och sina 
medarbetares professionella rykte. Det har nämligen en av-
görande betydelse.

Företagens framgång handlar om människor
Framgång för företag handlar om människor, människor, 
människor, något som påpekas av företagsledare som till 
exempel Daniel Ek, verkställande  direktör och grundare av 
musiktjänsten Spotify och Richard Branson i Virginkoncer-
nen. Framgångsrika flygbolag som Southwest Airlines och 
Virgin Atlantic har som gemensam nämnare att de konstant 
talar om rätt person, rätt inställning och passion. Det är 
också på dessa egenskaper som de rekryterar medarbetare. 

Naturligtvis är det är bra om piloten är pilotutbildad och 
inte bara har en trevlig attityd och ett allmänt flygintresse. 
Men i slutändan avgör ju inte utbildningen hur duktig pilot 
man blir. Det är något annat som turboladdar det man kan 
och omsätter det i handling med ett framgångsrikt resultat.

Det är individer som hanterar kund- och affärsrelatio-
nerna. Det är individer som gör företaget omtyckt, uppskat-
tat och framgångsrikt. Det är också individerna som skapar 
de starka teamen. Men inget av detta kan skapas innan per-
sonerna vet hur de uppfattas och känner till sina styrkor 
och framgångsfaktorer. Kort sagt, innan de känner till sitt 
professionella rykte. Och det är här personliga varumärken 
kommer in som en lika enkel som naturlig och avgörande 
pusselbit.

Föreställ dig vad ett team skulle kunna åstadkomma om 
passionen för uppgiften finns hos alla. Om var och en har 
ambitionen att ständigt utvecklas och leverera ett exceptio-
nellt resultat samt en förmåga att kunna inspirera kunder-
na. Föreställ dig att de också har ett entreprenörstänkande 
som innebär att de gärna tar ett eget ansvar, har modet att 
välja väg och dessutom uthållighet att följa den vägen. Tan-
ken svindlar och måhända känns det som en utopi – men 
vi har sett det hända i de företag och med de entreprenörer 
som vi arbetar med. 

Ditt professionella rykte och ditt personliga varumärke 
är helt enkelt två sidor av samma mynt. Man måste först 
känna sitt professionella rykte för att på ett effektivt sätt 

”Enligt många experter är grunden i ett 
personligt varumärke relativt okomplicerat: det 
handlar om ditt professionel l a rykte.”

 

 

PharmaRelations är ett snabbt växande  
konsult- och bemanningsföretag. Våra kunder 
är företag inom Läkemedel, Medicinteknik, 
Bioteknik, Egenvård, Dentalvård och Apotek.
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kunna utveckla ett attraktivt och genuint personligt varu-
märke. Och man måste känna till sitt personliga varumär-
ke för att kunna leva det i varje kundkontakt och i varje 
leverans.

Riskerar du ditt professionella rykte?
En pionjär inom området personliga varumärken och so-
ciala media, Gary Vaynerchuck, har sagt: ”If you are not 
happy at work – get the hell out of there. You got no chance 
otherwise of creating a personal brand and without one 
you’re professionally dead in the water.” 

Kan man verkligen bygga och utveckla ett attraktivt per-
sonligt varumärke om man inte trivs på jobbet, utan att 
varumärket känns påklistrat? Är man trovärdig om man 
inte trivs och ändå väljer att vara kvar på arbetsplatsen? Inte 
enligt Gary Vaynerchuck i alla fall. 

Den som börjar stagnera i jobbet och inte känner att han/
hon får fullt utlopp för sin kompetens påverkar väldigt 
snabbt sitt professionella rykte. Detta kan naturligtvis få 
konsekvenser i framtiden, både för medarbetaren och för 
företaget. En grundläggande fråga är med andra ord om du 
befinner dig där du vill vara, eller måste vara. Det profes-
sionella ryktet och varumärket ligger i potten. Båda värde-
ras ständigt.

Din tagline – ditt professionella rykte i en mening
För ett företag är en bra slogan (tagline) det enskilt starkaste, 
mest kraftfulla och unika uttryck av sitt varumärke som 
man kan ha. Det samma gäller individer.

En personlig slogan ska fånga vad du som individ står 
för och hjälpa dig att ta beslut. Den kommer att inspirera 
och skapa uppmärksamhet åt dig. Din tagline ska snabbt 
förklara vad du gör. Den ska visa vem du är och vad du vill 
med ditt jobb.

Här är två exempel på bra personliga taglines: 
Coachen Katy Caroan använder sin tagline som presen-

tation på Twitter, som signatur i sin mejl och på sina visit-
kort. 
”Katy is perceived as an energetic and creative person who inspi-
res you to new, exciting insights in a climate characterized by joy 
and challenge.”

Seniorkonsulten Anton Ekblom på Pharmexx (där alla 
konsulter har inventerat sitt professionella rykte) har föl-
jande slogan: 

”En inspirerande och ytterst professionell person som brinner 
för utveckling, levererar resultat och briljerar i arbetet.”

En kvinna på en reklambyrå sammanfattade frågan om 
det personliga varumärket på ett utmärkt sätt: ”Mitt ’cred’ 
– min trovärdighet avgör ju varenda affär.” 

Per Frykman tar personal branding till en ny dimension och  
inspirerar dig till ett möjlighetstänkande i framkant.

med glädje, närvaro och mod berör och inspirerar karin Sandin 
dig till att bygga på dina styrkor för att leva livet fullt ut.

Nu blir det lättare för dig som söker välutbildade och kompetenta 
medarbetare inom Life Science. Med vårt kontaktnät och ett av marknadens 
vassaste webbaserade IT-verktyg för kandidathantering, blir din sökprocess 
effektivare. Du får en kontaktperson hos oss som lär känna ditt företag på 
djupet. För ju mer vi vet om er, desto träffsäkrare blir vi. 

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa ditt företag med olika konsulttjänster 
eller rekrytering? Ring 08-590 745 80 och prata med någon av våra 
rekryteringskonsulter Karin Hård, Ola Gustavsson eller Anna Maria Lindqvist.  
Vi lämnar gärna referenser till nuvarande och tidigare uppdragsgivare.

 
För mer information 
www.pharmarelations.se

PharmaRelations är ett snabbt växande  
konsult- och bemanningsföretag. Våra kunder 
är företag inom Läkemedel, Medicinteknik, 
Bioteknik, Egenvård, Dentalvård och Apotek.

Alla befattningar  
inom Life Science  
under ett och samma tak.





För några veckor sedan blev Relevans utsedd till årets bästa reklambyrå
i tävlingen Årets byrå, som arrangeras av Regi och Dagens Industri.
Detta hade inte gått utan våra fantastiska kunder. Inte minst för att det var
ni som röstade fram oss. Så tack för att ni vågar låta oss göra er nöjda!
Tillsammans är vi bäst. 
 
PS. Vi lovar att inte låta vinsten stiga oss åt
huvudet, utan är redan tillbaka vid skärbordet.
Bara ännu mer taggade.   

R E L E VA N S . N E T

Om Årets Byrå: Tävlingen Årets Byrå arrangeras av 
undersökningsföretaget Regi i samarbete med Dagens 
Industri. Reklamköparna, ni kunder, får betygsätta byrån 
i 15 olika kategorier. Totalt kvalificerade sig 175 byråer för 
tävlingen. Tio blev nominerade i vår kategori. En vann - vi. 
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Regler om 
läkemedelsindustRins 
samarbete med vården
Samarbetet mellan läkemedelsindustrin och sjukvården har varit reglerat 

sedan slutet av 1970-talet. Reglerna har därefter reviderats ett flertal gånger. 
I den här artikeln går Torsten Brink, jur kand och verkställande direktör för 

Brilex AB, igenom nyheterna i det senaste avtalet och aktuell praxis.
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Samarbetet mellan läkemedelsin-
dustrin och sjukvården reglera-
des första gången genom ett avtal 

mellan Läkemedelsindustriföreningen 
(LIF) och Landstingsförbundet (nu Sve-
riges Kommuner och Landsting, SKL) 
redan i slutet av 1970-talet. Avtalet har 
sedan reviderats ett flertal gånger, se-
nast hösten 2010. Det nya avtalet trädde 
i kraft 1 januari 2011. Reglerna finns i 
Kapitel II i Läkemedelsbranschens etis-
ka regelverk (LER). 

I den här artikeln behandlas nyhe-
terna i det senaste avtalet, samt några 
klargörande beslut under senare år från 
Informationsgranskningsmannen 
(IGM) och Nämnden för bedömning av 
läkemedel (NBL).

Trots att dagens regler är väsentligt 
mer detaljerade än de tidigare är de 
många gånger ganska svåra att tolka. 
Kreativiteten hos företagen och vården 
rörande olika slag av samarbete är stor 
och det är inte sällan svårt att avgöra 
under vilken detaljregel en aktivitet fal-
ler. För en korrekt tolkning av reglerna 
får man därför påfallande ofta falla till-
baka på de grundläggande principer 
som ligger bakom. Dessa bygger på att 
samarbete mellan industrin och vården 
är nödvändigt för en positiv utveckling 
av hälso- och sjukvården samt en kor-
rekt läkemedelsanvändning. Bägge si-
dor har kunskaper och erfarenheter 
som den andra har behov av. Men sam-
arbetet är inte okontroversiellt utan 
måste bedrivas med respekt för hälso- 
och sjukvårdens respektive industrins 
oberoende ställning i förhållande till 
varandra. Industrins aktiviteter får na-
turligtvis påverka hälso- och sjuk-
vårdspersonalen men denna får inte 
vara otillbörlig eller oetisk.

Öppenhet
En viktig princip är öppenhet. I regler 
för olika slag av samarbete finns långt-
gående anvisningar för hur sådan ska 
skapas. I tre fall har LIF inrättat särskilda 
databaser där företagen är skyldiga att 
lägga in information om sina samar-
betsaktiviteter. Det gäller sponsring av 
intresseföreningar för hälso- och sjuk-
vårdspersonal (specialistföreningar) (ar-
tikel 38), samarbetsprojekt mellan företag 
och hälso- och sjukvården (artikel 39) 
samt marknadsundersökningar (artikel 
42). De två senare databaserna skapades 
vid den senaste revideringen av reglerna.
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När industrin anlitar hälso- och 
sjukvårdspersonal som konsulter (arti-
kel 32) ställs det krav på ett trepartsav-
tal mellan företaget, anlitad hälso- och 
sjukvårdspersonal samt sjukvårdshu-
vudmannen/apoteksföretaget. Hos en 
sjukvårdshuvudman är ett sådant avtal 
allmän handling och därmed tillgäng-
ligt för alla och envar. Motsvarande 
gäller dock inte om den anlitade kon-
sulten är anställd av ett privat apoteks-

företag eftersom dessa inte omfattas av 
den grundlagsfästa offentlighetsprin-
cipen. Den här skillnaden skulle kunna 
ses som en principiell svaghet i regler-
na. Men den ska inte överdrivas efter-
som andra regler om öppenhet inte är 
särskilt långtgående. Till exempel ang-
es i artikel 40 att företagen ”uppmunt-
ras” att offentliggöra donationer och 
naturaförmåner till vården. En till intet 
förpliktande regel som föga förvånan-
de aldrig kommit till användning av 
IGM/NBL.
 
Konsultation och uppdrag
Artikel 32 har genomgått mindre för-
ändringar vars praktiska innebörd är 
lite svårt att avgöra, särskilt som de 
inte kan vara föranledda av ny praxis 
från IGM/NBL. Nu betonas tydligare 
än tidigare att medverkan av hälso- och 
sjukvårdspersonal i olika slag av akti-
viteter normalt bör vara ett uppdrag i 
tjänsten. Anlitas sådan personal som 
konsulter betraktas det som en bisyss-
la. Enligt ett tillägg i artikeln ska er-
sättning för uppdrag som utförs inom 
ramen för hälso- och sjukvårdsperso-
nalens tjänst betalas till sjukvårdshu-
vudmannen. Detta kan innebära en 
inskränkning i möjligheten att betala 
ersättning till exempelvis ett företag 
som ägs av den personal som anlitas 
för uppdraget.

Två artiklar om sammankomster 
blev tre
Tidigare innehöll reglerna två artiklar 
om dels produktinformation, dels tera-
piinriktad utbildning och vetenskaplig 
sammankomst och kongress. Dessa två 
artiklar har nu delats upp i tre – artikel 
33 om produktinformation, artikel 34 
om terapiinriktad utbildning och arti-
kel 35 om vetenskaplig sammankomst 
och kongress.

Ändringarna i artikel 33 om pro-
duktinformation verkar vara mer av 
redaktionell än praktisk natur. Därför 
gäller, liksom tidigare, att produktin-
formation i regel skall ges vid grupp-
möten och att möten med enskilda ska 
vara undantag. Både gruppmöten och 
enskilda möten – oberoende av om de 
sker på arbetstid eller inte – ska god-
kännas av sjukvårdshuvudmannen. 
Möten ska som huvudregel äga rum 
under arbetstid. En praktisk nyhet är 
att det vid produktinformation ska 
framgå om produkten/produkterna 
som informationen avser rekommende-
ras av berört landsting/berörda lands-
tings läkemedelskommitté.

Ändringarna i artikel 34 om terapi-
inriktad utbildning är endast redaktio-
nella. Det betonas nu tydligt att even-
tuell produktinformation i anslutning 
till terapiinriktad utbildning ska vara 
relevant för utbildningen.

Reglerna om vetenskaplig samman-
komst och kongress finns nu i en egen 
artikel – nummer 35. Några större prak-
tiska nyheter innehåller dock inte den-
na jämfört med tidigare. Men kraven 
på information i inbjudan, bland annat 
om vad som ska avhandlas, har utveck-
lats en del.

En sak som betonas i alla tre artik-
larna är att inbjudan till en aktivitet ska 
ge en korrekt bild av vad slag av sam-
mankomst det handlar om och att man 

ska använda den terminologi som före-
kommer i regelverket. Detta är i linje 
med ett antal ärenden från IGM under 
senare år. Här är några exempel på så-
dana ärenden:

• I ärende W1067 betonade IGM att det 
måste stå klart för deltagaren exakt 
vilken typ av aktivitet – terapiinrik-
tad utbildning eller vetenskaplig sam-
mankomst – som en inbjudan avser.  
Terapiinriktad utbildning syftar till 
att förmedla utbildning inom ett visst 
behandlingsområde och ska vara pro-
bleminriktad, inte produktinriktad. 
Vetenskaplig sammankomst är en an-
nan typ av sammankomst där en eller 
flera vetenskapliga frågeställningar 
inom ett eller flera ämnesområden be-
handlas. Vid en sådan sammankomst 
ska enligt IGM föreläsningarna företrä-
desvis hållas av forskare/vetenskaps-
män som är oberoende av företaget.  
I det aktuella fallet betecknades in-
bjudan med ”Join us into the future of 
IG-treatment” och fyra av sex föredrag 
hölls av anställda vid läkemedelsfö-
retaget. IGM ansåg att inbjudan stred 
mot LER. 

• I ärende W1063 bjöd företaget in till 
”vetenskaplig utbildning”, en beteck-
ning som inte förekommer i LER eller 
avtalet med SKL. IGM konstaterade 
att inbjudan var oklar och hänvisade 
till samma principer som i det föregå-
ende ärendet. Inbjudan ansågs strida 
mot LER.

• I ärende W1228 delade ett företag 
ut en inbjudan vid Apoteksmässan 
till en ”föreläsningsserie inom om-
rådet livsstilsförändringar”. Apote-
kare kunde också registrera sig på en 
hemsida för mer information om kur-
serna. IGM fann att hemsidan i fråga 
var så konstruerad att det var möjligt 
att anmäla sig till en kurs utan att 
apotekschefen gett sitt medgivande 
till att delta i kursen. Redan därige-
nom stred inbjudan mot artikel 34.  
Dessutom klargjordes det inte tillräck-
ligt tydligt, vare sig i inbjudan eller på 
webbsidan, att kurserna i många fall 
innehöll produktinformation och att 
apotekschefen i förväg ska godkänna 
att terapiinriktad utbildning innehåller 
produktinformation. IGM konstaterade 
att med hemsidans konstruktion var 

Läkemedelsföretagen och vården 
är mycket kreativa i olika slag av 

samarbete och det är ofta svårt att av-
göra under vilken detaljregel en aktivitet 
faller.
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det i praktiken omöjligt att få sådana 
medgivande från alla apotekschefer. 
• Ärende W1089 visar på att det natur-
ligtvis finns andra typer av samman-
komster än de tre här nämnda. Via mejl 
från ett undersökningsföretag bjöds 
vissa personer inom ett landstings-
område in till vad som kallades ”NN:s 
(läkemedelsföretagets) Future lab”. 
Där hänvisades till samverkansavta-
lets regler om konsultation. Anmäla-
ren ansåg inbjudan vara oklar och an-
mälde den till IGM. Den uppfattningen 
delades dock inte av IGM som vid en 
helhetsbedömning av mejlet ansåg att 
det klart framgick att det handlade om 
en intresseförfrågan om att delta i en 
aktivitet som var en konsultation. Fö-
retaget friades.

Praxis och nyheterna i de aktuella 
artiklarna bekräftar vikten av att man 
i inbjudningar till olika slags aktivite-
ter dels noga följer de särskilda regler-
na för utskick av inbjudan till olika 
sammankomster, dels att inbjudan är 
otvetydig i fråga om vilket slags sam-
mankomst det gäller. I dessa fall ska 
terminologin i artikel 33, 34 och 35 an-
vändas. 

Förtäring, kostnader och 
ersättning
Reglerna om förtäring, kostnader och 
ersättningar finns numera i artikel 37 
och har inte ändrats i samband med 
den senaste ändringen av samarbets-
avtalet. Men IGM har kommit med två 
avgöranden rörande stipendier som är 
av intresse i sammanhanget. 

I ärende W1079 gav IGM ett icke bin-
dande förhandsbesked som gällde re-
sestipendier från ett läkemedelsföretag 
för hälso- och sjukvårdspersonals resor 
till exempelvis olika kongresser.  
IGM hänvisade till den så kallade 
50-procentsregeln i artikel 37 enligt vil-
ken ett företag aldrig kan svara för stör-
re del av kostnaderna för en kongress-

resa än hela kongressavgiften och 50 
procent av kostnaderna för resa, kost 
och logi. Resestipendier från ett före-
tag, även om utdelningen av stipendiet 
beslutas av någon från företaget fristå-
ende organisation, riskerade enligt 
IGM att urholka intentionerna med 
50-procentsregeln. 

Trots detta uttalande, som var publi-
cerat på LIF:s hemsida, inledde ett fö-
retag ett samarbete med en specialist-
förening där man gemensamt annon-
serade om resestipendier ur en stipen-
diefond (ärende W1186). Utdelningen 
av stipendier skulle beslutas av en sär-
skild nämnd med en rad fristående lä-
kare vid olika universitets- och läns-
sjukhus. I nämnden ingick också före-
tagets medicinske chef. Företaget med-

gav att inbjudan varit oklar när det 
gällde 50-procentsregeln och uppgav 
att man ändrat reglerna så att ett rese-
stipendium aldrig fick överstiga den 
tillåtna gränsen. 

IGM fällde företaget för att man ge-
nom erbjudandet om resestipendierna 
brutit mot 50-procentsregeln och tilla-
de att han av formella skäl inte kunde 
ta ställning till de ändrade reglerna 
men att 50-procentsregeln måste anses 
gälla den totala ersättningen som en 
stipendiemottagare kan ta emot, det 
vill säga den totala summan av ekono-
miskt stöd från andra än sjukvårdshu-
vudmannen. Frågan har aldrig prövats 
av NBL, men det är min uppfattning att 
IGM:s bedömning av hur 50-procents-
regeln ska tillämpas i fall som detta är 
korrekt.

Sponsring 
Artikel 38 om sponsring, artikel 39 om 
samarbetsprojekt och artikel 40 om 
gåvor och hjälpmedel är de avsnitt i 
reglerna som genomgått de viktigaste 
förändringarna. Artikel 39 om samar-
betsprojekt är helt ny men bekräftar 
vad man länge tämligen allmänt ansett 

inom läkemedelsbranschen. Att sam-
arbete med vården måste ha en tydlig 
projektkaraktär.

Jag har i tidigare artiklar (bland an-
nat PI 6/2009) kritiserat utformningen 
av reglerna om sponsring och donatio-
ner. Tidigare angavs uttryckligen att en 
donation eller naturaförmån samtidigt 
kunde vara sponsring och falla under 
både artikeln om sponsring och arti-
keln om gåvor och hjälpmedel (dona-
tioner). Nu gäller det motsatta och i ar-
tikel 38 anges att med sponsring avses 
aktiviteter som inte regleras på annat 
sätt i Kapitel II och att aktiviteter som 
är tillåtna enligt andra delar av kapitlet 
inte är sponsring och därför inte omfat-
tas av artikel 38. Den nya utformningen 
av sponsringsregeln i artikel 38, som 
också innehåller fler exempel på vad 
som inte får sponsras, innebär en tydlig 
förbättring men fortfarande kvarstår en 
del oklarheter.

I andra stycket i artikel 38, anges att 
aktiviteter/sammankomster inom den 
offentliga hälso- och sjukvårdens verk-
samheter eller på apoteksföretag inte 
får förekomma. De tidigare, egentligen 
helt självklara exemplen på vad detta 
innebär med personalfester och kom-
pensation för närvaro vid ett arrange-
mang, har nu kompletterats med per-
sonalkonferenser och enskild kliniks 
utbildning. I tredje stycket anges vissa 
förutsättningar för sponsring av akti-
vitet/sammankomst riktad till medar-
betare inom hälso- och sjukvården. Så 
uppenbarligen har regelförfattarna fö-
reställt sig att sponsring av vissa akti-
viteter/sammankomster inom vården 
kan förekomma. Frågan är då vilka 
dessa är. Det finns inte något exempel 
hos IGM eller NBL där någon sådan 
sponsring ansetts föreligga och disku-
terats enligt artikel 38. 

I min verksamhet som konsult har 
det inte heller förekommit att en aktivi-
tet bedömts vara sponsring av den ordi-
narie vården. Det är tvärtom så att läke-
medelsföretag genomgående strävar ef-
ter att stöd i olika former till den ordi-
narie vården aldrig ska ses som spons-
ring men väl som samarbetsprojekt. 

Vad som däremot är tillåtet är spons-
ring av aktvitet arrangerad av tredje 
part, särskilt specialistföreningar. 
Dessa regler har i viss mån skärpts i 
och med att det nu anges att sponsring 
inte får ske med ett belopp som över-

I reglerna finns det långtgående 
beskrivningar om hur man ska 

skapa öppenhet kring samarbetet.



   pharma industry nr 2 –11   41

stiger kostnaderna för den yrkesförkov-
rande delen av aktiviteten. Det läggs till 
att med yrkesförkovrande avses inte till 
exempel uppträdande av kända artister, 
dyrbara måltider, resor och logi. 

Detta innebär ökade krav på läkeme-
delsföretagen att se till att de spons-
ringsmedel man skänker inte används 
till något annat än vad som kan beteck-
nas som yrkesförkovrande inslag i ett 
arrangemang. 

På grund av det långtgående, enligt 
min mening i praktiken troligen gene-
rella, förbudet mot sponsring av den or-
dinarie vårdverksamheten bör samar-
bete med vården ges en tydlig projekt-
karaktär. De nya reglerna i artikel 39 ger 
god vägledning om vad man ska tänka 
på när man utformar sådana projekt. 

Samarbetsprojekt
Samarbetsprojekt kan enligt artikel 
39 avse exempelvis administrering av 
läkemedel, avancerad vård i hemmet, 
utbildning för patienter och allmän-
het, utveckling av förskrivarstöd eller 
uppföljningsverktyg. Det ställs krav på 
skriftligt avtal mellan läkemedelsföre-
taget och sjukvårdshuvudmannen. Ett 
sådant avtal ska innehålla bland annat 
en projektplan och ha uppgifter om hur 
projektet ska utvärderas. Läkemedels-
företaget får inte ges exklusiv rätt att 
tillhandahålla visa typer av tjänster till 
en eller flera sjukvårdshuvudmän. Både 
företaget och hälso- och sjukvården ska 
bidra till projektet exempelvis ekono-
miska medel, material och arbetstid.

Med tanke på kravet på öppenhet 
ska avtalet tillhandahållas i LIF:s sär-
skilda databas för ändamålet. Kravet på 
öppenhet kommer också till uttryck ge-
nom att berörd läkemedelskommitté 
ska underrättas redan om kontakter 
med erbjudande om att ingå samarbets-
projekt. Sådana kontakter ska gå via 
verksamhetschefen.

Gåvor och hjälpmedel
Artikel 40 om gåvor och hjälpmedel har 
inte genomgått några egentliga föränd-
ringar i samband med den senaste re-
visionen. Men under senare år har det 
förekommit ett antal IGM- och NBL-
ärenden som ger intressant belysning 
åt reglerna.

Flera ärenden hos IGM har handlat 
om bokningsbrev där läkemedelsföre-
taget erbjudit någon form av gåva, van-
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juridik

ligtvis en relevant medicinsk bok, i 
samband med produktinformation. 
Det som IGM då reagerat mot är att gå-
van, i strid med entydig praxis, i bok-
ningsbrevet getts en alltför central plats 
i brevet och lyfts fram på bekostnad av 
det egentliga skälet till brevet, den er-
bjudna informationen. Ett färskt sådant 
exempel är W1260 där överlämnandet 
av en bok presenterades på ett sådant 
sätt att den framstod som det primära 
skälet till besöket i stället för den av-
sedda produktinformationen.

Ärende W1021 handlade om gåvor 
och lån av hjälpmedel av ett helt annat 
och mycket värdefullare slag. Företaget 
tillhandahöll kostnadsfritt för kliniker 
så kallade EMG/STIM-maskiner som 
används för att lokalisera det exakta 
muskelområdet där botulinumtoxin 
ska injiceras. Maskinen hade ett in-
köpsvärde av 15 000–20 000 kronor. Ib-
land tillhandahölls även nålar utan 
kostnad. Kostnaden för nålar för en be-
handling var cirka 400 kronor. 

IGM framhöll att enligt reglerna för 
gåvor och donationer får inga ekono-
miska förmåner ”tillhandahållas, er-
bjudas eller utlovas till hälso- och sjuk-
vårdspersonal/Apoteket som ett inci-
tament att rekommendera, förskriva, 
köpa, tillhandahålla, sälja eller admi-
nistrera läkemedel”. 

Även om det inte fanns något skrift-
ligt avtal eller annan uttalad förbindel-
se från klinikernas sida att använda 
just företagets botulinumtoxin innebar 
gåvan enligt IGM en påtaglig risk för 
otillbörlig påverkan genom att kliniken 
och dess anställda kunde uppleva ett 
outtalat krav att använda företagets lä-
kemedel. IGM noterade också att varu-
namnet på företagets botulinumtoxin 
angavs på ett dominerande sätt i det 
avtal som tecknades för lånet av maski-
nerna. Gåvan/lånet av maskinerna 
stred enligt IGM mot LER.

Ett annat intressant ärende som av-
ser gåvor är NBL861. På grund av sär-
skilda omständigheter beslöt ett före-
tag att, som ett begränsat utbildnings-
projekt, kostnadsfritt tillhandahålla ett 
läkemedel till vissa kliniker för att pro-
va om detta passade klinikens patien-
ter. Det stod klart att eventuellt fortsatt 
behandling skulle bekostas av sjukhu-
set/patienten själv. NBL konstaterade 
att det inte var fråga om utdelning av 
läkemedelsprover eftersom avsikten 

var att patienter skulle behandlas med 
de skänkta läkemedlen. Nämnden kon-
staterade också att det i och för sig står 
ett läkemedelsföretag fritt att själv be-
stämma priset på sina produkter och 
även att skänka bort dessa. Om så sker 
handlar det om en gåva och LER:s reg-
ler för sådana är tillämpliga. Utgångs-
punkten var därför att det inte är fel att 
skänka bort läkemedel men att detta 
måste ske i överensstämmelse med reg-
lerna. På grund av den begränsade ut-
delningen av läkemedlet täcktes endast 
en del av avsedd behandling. För att 
kunna slutföra behandlingen hade 
sjukhuset/patienten alltså tvingats att 
själv betala för en fortsatt behandling. 
När så skett och endast en begränsad 
del av behandlingen tillhandahölls fö-
relåg ett incitament att förskriva och 
köpa ytterligare kvantiteter av läke-
medlet i fråga. Gåvor får inte utgöra så-
dana incitament och av det skälet stred 
företagets åtgärd mot LER. 

NBL:s resonemang leder till den 
kanske något förvånande slutsatsen att 
det skulle kunna vara acceptabelt att 
skänka läkemedel till vården förutsatt 
att man konstruerar gåvan så att den 
täcker hela den avsedda behandlingen 
av patienten.

Skillnaden mellan sponsring och 
samarbetsprojekt
Ett intressant ärende som belyser 
skillnaden mellan sponsring och sam-
arbetsprojekt är NBL863. Genom ett 
privat vårdföretag erbjöds ett utveck-
lingsprojekt där en av vårdföretaget 
anställd sköterska, med ekonomiskt 
stöd från läkemedelsföretaget, i samar-
bete med vårdcentralen skulle genom-
föra olika aktiviteter för att förbättra 
omhändertagandet av patienter med 
diabetes samt utveckla processer och 
rutiner för diabetesmottagningen. 

Enligt avtalet som tecknades skulle 
sköterskan inte tilldelas uppgifter som 
föll inom ramen för mottagningens or-
dinarie verksamhet. Sköterskan angavs 
kunna stödja och tillsammans med 
vårdteamet diskutera patienter, ge råd 
om behandling, utredning och uppfölj-
ning, kartlägga patientbesök, utforma 
checklistor för patientbesök, ge infor-
mation och utbildning till patienterna 
och liknande. 

Nämnden ansåg att aktiviteten inte 

utgjorde sponsring och att det förhål-
landet att sköterskan tillhandahölls 
utan kostnad för vårdcentralen innebar 
ett moment av gåva. NBL uttalade att 
det fanns en viss motsättning mellan 
avtalets regel om att sköterskan inte 
fick delta i den ordinarie verksamheten 
och exemplen på vilka uppgifter som 
kunde utföras. Men eftersom reglerna 
om samarbete med vården, till skillnad 
från reglerna om samarbete med pa-
tientorganisationer (som behandlades 
i artikeln i PI 6/2010), inte hindrar gå-
vor till sjukvårdens ordinarie verksam-
het medförde denna motsättning ingen 
konflikt med reglerna. Nämnden kun-
de inte finna att avtalet utformats så att 
det fanns något incitament att rekom-
mendera, förskriva eller på annat sätt 
favorisera läkemedelsföretagets pro-
dukter. Sammantaget fanns ingen an-
ledning till kritik mot läkemedelsföre-
taget.

Marknadsundersökningar
När regeln om marknadsundersök-
ningar, som nu finns i artikel 42, till-
kom för några år sedan rådde det viss 
osäkerhet om sådana kunde utföras 
av läkemedelsföretaget självt eller en-
bart av fristående undersökningsföre-
tag eller -institut. Den förhärskande 
uppfattningen var då att man måste 
anlita någon utomstående. Genom de 
senaste justeringarna av regeln står 
det dock klart att så inte är fallet. Ett 
läkemedelsföretag kan mycket väl själv 
genomföra marknadsundersökningar 
förutsatt att reglerna i artikel 42 beak-
tas. Det innebär bland annat att företa-
get måste ha förbundit sig att följa de 
internationella etiska regler för mark-
nadsundersökningar som antagits av 
ICC/ESOMAR, den globala organisa-
tionen för marknadsundersökningsfö-
retag. Den viktigaste praktiska föränd-
ringen av artikel 42 som gäller sedan 
årsskiftet är att alla marknadsunder-
sökningar som genomförs av eller på 
uppdrag av ett läkemedelsföretag ska 
presenteras i en särskild databas på 
LIF:s hemsida.

Avslutande reflektioner
Att försöka sig på att göra en checklista 
för samarbetet mellan läkemedelsindu-
strin och sjukvården låter sig knappast 
göras eftersom samarbetet med vården 
kan ta sig så många helt olika former. 
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Många av dessa är svåra att bedöma 
enligt reglerna, bland annat eftersom 
praxis från IGM och NBL ännu är täm-
ligen sparsam. Men det går att göra 
några allmänna reflektioner: 

• Konsultuppdrag och samarbetspro-
jekt ska manifesteras i ett skriftligt 
avtal.

• Inbjudningar till olika slag av sam-
mankomster måste klart ange vilket 
slag av sammankomst som avses. Den 
terminologi som förekommer i ar-
tiklarna 33– 35 ska användas när det 
handlar om de slag av sammankomster 
som regleras i dessa artiklar.

• Aktiviteter som innebär sponsring 
bör företrädesvis bara riktas till spe-
cialistföreningar och liknande. Endast 
yrkesförkovrande inslag får sponsras.

• Aktiviteter gentemot den ordinarie 
vården bör företrädesvis ges en tydlig 
projektkaraktär enligt artikel 39.

• Donationer och andra gåvor får inte 
riskera att bli ett incitament för hälso- 
och sjukvårdspersonalen att rekom-
mendera, förskriva eller på annat sätt 
favorisera visst läkemedel.

• Avtal om stöd till/samarbete med 
specialistföreningar, samarbetsprojekt 
med den ordinarie vården samt mark-
nadsundersökningar ska presenteras i 
de databaser som LIF tillhandahåller 
för dessa företeelser.

Torsten Brink
Jur. kand.
Brilex AB

Den här artikeln är en uppföljning av en 
genomgång av regler och praxis för in-
dustrins samarbete med patientorgani-
sationer som publicerades i PI 6/2010.
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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 Lifescience. Vi har ett kraftfullt paket 
när du snabbt och effektivt vill rekrytera erfaren  
arbetskraft. Tidning, Webb samt inte minst ett plats-
annonsmail  med 1420 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

Om du inte redan har platsannonsmailet 
Gå in på Pharmajobb.se och anmäl dig!
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Följsamhet, adherence eller compliance – vad man än 
väljer att kalla det så har alla i vården och läkemedels-
branschen ett förhållande till detta begrepp. Läkare 

anser ofta att adherence är ett mycket stort problem för lä-
kemedelsanvändningen, men inte just för deras patienter. 
Läkemedelsindustrin har traditionellt ansett adherence 
vara nästan som en helig graal. Om man lyckas med ad-
herenceprogram är det till fördel för industrin, samhället, 
vården och inte minst för patienten själv. Och med en mer 
vinstinriktad apoteksmarknad i Sverige så kan man lägga 
till apoteken i raden av vinnare eftersom apoteken dels lever 
på en procent av vad läkemedelsbolagen säljer, dels får fler 
kundbesök om patienterna besöker apoteken och hämtar ut 
läkemedel som de ska.

Att följsamheten till en läkemedelsbehandling för kro-
niska tillstånd bara är 50 procent är väl känt men fram till 
relativt nyligen har adherenceprogram och -uppföljningar 
varit ett väldigt luddigt verktyg. Inte minst för att det finns 

så många tolkningar av vad de där 50 
procenten betyder. Innebär det att alla 
patienter tar vartannat piller? Eller att 
hälften av patienterna gör precis som man 
ska, medan de övriga i fallande grad inte följer ordinatio-
nen? Eller betyder det att vissa diagnoser har en mycket hög 
följsamhet medan andra diagnoser har en mycket låg följ-
samhet? 

Ett knivskarpt verktyg
Det finns idag verktyg där man kontinuerligt kan mäta av-
kastningen på investerade pengar (return on investment, 
ROI) och modifiera programmen löpande för att vässa av-
kastningen. Ett första steg i detta arbete är att definiera de 
termer man jobbar med, med andra ord att ta reda på vad 
som är adherence och hur man mäter det samt vad som är 
behandlingsuppehåll  och retention. (Se faktarutan intill.) 

AdhErEncEprogrAm är konkreta 
verktyg med många vinnare

Fram till relativt nyligen har adherenceprogram och -uppföljningar varit relativt 
luddiga verktyg. Nu finns det verktyg som kontinuerligt kan mäta avkastningen på 
investerade pengar. Joakim Söderberg, grundare av Health Solutions, 
beskriver här hur det kan fungera. 

Stödprogrammet Livstidsguiden som användes vid lanseringen av Accomplia. Se exempel sid 46
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Nästa steg är att hitta ett sätt att generera data så att både 
de som levererar program och de som köper program kon-
tinuerligt kan utvärdera det som görs. Det kräver till att 
börja med att man i programmen kan samla in så mycket 
kvalitativ data kring användande som möjligt. 

En vanlig metod var tidigare att man lät patienten uppge 
batchnummer på den läkemedelsförpackning de fått ut och 
att detta stämdes av mot de batcher som fanns på markna-
den. På så sätt kunde man över tiden generera siffror på hur 
följsamma patienterna som ingick i programmet var. Pro-
blemet med den här metoden är att man endast mäter de 
patienter man har i programmet. Det finns inget som säger 
att patienterna som inte får ett stödprogram har minst lika 
bra följsamhet, om så är fallet predikar programmen för de 
redan frälsta, och insatserna läggs inte på dem som behöver 
det bäst. 

Ett naturligt steg i arbetet med nyare adherenceprogram 
har därför varit att samarbeta med det nationella läkeme-
delsregistret. I registret finns alla receptuttag som gjorts på 
den svenska marknaden sedan 1/7 2005. Läkemedelsregist-
ret förvaltas av Socialstyrelsen och läkemedelsbolagen har 
rätt att få ut rådata för sina läkemedel så länge det är så 
stora material att man inte riskerar att identifiera någon 
enskild patient.

För att kunna utföra dessa analyser på ett bra och repro-
ducerbart sätt behöver man ha väl validerade metoder och 
algoritmer men när man väl har dessa på plats är analysen 
relativt enkel att genomföra. (Se accomopliacaset längre 
fram i artikeln) Genom att titta på de tre måtten som finns 
i faktarutan (adherence, behandlingsuppehåll och retention) 
får man en bra bild av situationen för ett enskilt preparat 

Adherence och retention
definition
Vid The WHO Adherence Meeting 2001 fastställde delegater-
na följande definition av begreppet adherence: ”Den utsträck-
ning i vilken patientens beteende – att ta sina mediciner, följa 
kosthållningsråd, och/eller genomföra livsstilsförändringar – 
överensstämmer med överenskomna rekommendationer från 
en vårdgivare.”

Adherence
När man mäter adherence i läkemedelsregistret är det följsam-
heten i uttag man mäter, det vill säga hur ofta har patienten varit 
på apoteket jämfört med hur ofta han/hon borde ha varit där 
om preparatet tagits enligt ordination. I litteraturen ser man ofta 
följande indelning när det gäller följsamhet av uttag: 
Högst 80 procent
Mellan 81 och 94 procent
Minst 95 procent
Siffrorna ovan visar alltså hur stor del av den studerade tiden 
som patienten haft tillgång till läkemedel.

Behandlingsuppehåll
Ett behandlingsuppehåll innebär att patienten under en längre 
tid av någon anledning avstått från att ta sitt läkemedel. Ofta 
anses uppehåll som är längre än tre månader räknas som be-
handlingsuppehåll medan mindre än tre månaders uppehåll ses 
som ett adherenceproblem. Denna gräns är dock flytande och 
varierar beroende på vilket sjukdomsområde man analyserar.

retention
Med retention avses att stå kvar på läkemedel så länge som 
vården rekommenderat. För en kroniker är detta i allmänhet 
livet ut eller tills en ny ordination kommer från vården.

Rätt använt 
kan det svenska 

nationella läkemedels-
registret göra det möj-
ligt att förbättra dagens 
adherenceprogram och 
ge läkemedelsindu-
strin möjlighet att på 
ett mycket konkret sätt 
utvärdera vad deras in-
vesteringar leder till.
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eller för en klass. Eftersom läkemedelsregistret innehåller 
alla receptuttag som är gjorda så finns det också möjlighet 
att ta ut referensmaterial att jämföra sina programpatienter 
med, vilket gör att man kan utvärdera om man verkligen 
får in de patienter i programmen som man vill och att in-
satserna har effekt. 

Ett modernt adherenceprogram
Ett modernt adherenceprogram bör innehålla:
•  En baslinjemätning: Hur ser adherence och retention ut 

på min marknad?
•  Strategi för att nå rätt målgrupp (targeting): Vilka patien-

ter ska delta i programmet? Vad kännetecknar dessa?
•  Strategi för utvärdering: Vilka mått ska programmet vär-

deras på? När ska utvärderingen genomföras?
•  ROI: När man sätter ihop faktorerna ovan, hur är avkast-

ningen på investeringen? 
Rätt använt kan det svenska nationella läkemedelsregist-

ret göra det möjligt att förbättra dagens adherenceprogram 
och ge läkemedelsindustrin möjlighet att på ett mycket kon-
kret sätt utvärdera vad deras investeringar leder till.

Exemplet Acomplia
Läkemedlet Acomplia lanserades på den svenska markna-
den 2007. Lanseringen var unik på flera sätt, inte minst för 
att sanofi-aventis tydligt markerade att inget marknadsbo-
lag fick lansera läkemedlet om inte ett adherence/retention-
program fanns på plats. 

En annan unik del var företagets inställning till adhe-
renceprogram. Programmet skulle vara en del av varumär-
ket Acomplia. 

Acomplia bestod alltså av två delar, dels en kemisk sub-
stans, dels ett kompletterande stöd för att substansen skul-
le fungera optimalt för slutanvändaren. På den svenska 
marknaden och i samband med att läkemedlet lanserades 
gick man således även ut med stödprogrammet Livsstils-
guiden. 

En patient som gick med i Livsstilsguiden fick under ett 
års tid stödsamtal från specialutbildade sköterskor, en ut-
bildning via brev eller mejl om sin sjukdom och om vad 
man kan göra åt sjukdomen samt möjlighet att ringa till 
medicinsk personal för att ställa frågor och diskutera. Kom-
binationen av coachning, motivation och tillgänglighet – i 
motsats till rena påminnelser – var något som sanofi-aven-

tis var måna om att ge eftersom man visste från litteratur 
och av erfarenhet att det är det bästa sättet att få effekt på 
adherence. 

Livsstilsguiden utvärderades 2,5 år efter lanseringen då 
man analyserade data från Läkemedelsregistret för de pa-
tienter som deltagit i programmet med den övriga markna-
den som referens. Det mest slående i den analysen är ande-
len patienter som står kvar på terapi ett år efter att de häm-
tat ut sitt första recept (retention). Bland de patienter som 
inte fått möjlighet att ingå i ett stödprogram stod cirka 23 
procent kvar på behandling efter ett år, motsvarande siffra 
för patienter i Livsstilsguiden var 66 procent. 

Om det nationella läkemedelsregistret
Läkemedelsregistret innehåller uppgifter om läkemedel, 
förbrukningsartiklar och livsmedel som expedierats mot 
recept eller motsvarande på apotek från 1999 och framåt. 

Registret innehåller uppgifter om den expedierade varan 
(identitet, mängd, pris) och datum för expediering. Uppgift 
finns också om huruvida apoteket bytt ut läkemedlet mot 
ett generiskt eller parallellimporterat läkemedel; dessa upp-
gifter finns med sedan den 1 oktober 2002. Patientens kön, 
ålder och folkbokföringsort (län, kommun, församling) 
samt personnummer finns i registret från och med juli 2005. 
Det finns också uppgifter om totalkostnad, kostnad för lä-
kemedelsförmånerna och patientens egenavgift. Vidare 
finns uppgifter om förskrivarens yrke (läkare, tandläkare 
med mera) och specialistutbildning, liksom vissa egenska-
per hos den arbetsplats som förskrivit läkemedlet (ägar-
form, vårdform, verksamhetsinriktning). Observera att man 
inte kan identifiera förskrivare eller arbetsplats. 

Uppgifter om dosering finns, men i en form som för när-
varande inte medger statistisk bearbetning. Antalet expe-
dierade recept är cirka 90 miljoner om året. Registret upp-
dateras med nya uppgifter varje månad. 

(Källa: Socialstyrelsens webbsida.) 

Joakim Söderberg
grundare

Health Solutions

Läs mer om adherenceprogram
I Pharma Industry 4/2010 skrev Jakob Ahlstedt, projektle-
dare på Adxto, mer allmänt om adherence och adherence-
program. Numret finns att ladda ner från Pharma Industrys 
webbsida.

Ett naturligt steg i arbetet 
med nyare adherencepro-

gram har därför varit att sam-
arbeta med det nationella läke-
medelsregistret.



Läkemedelsindustrins Leverantörsbok  
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Företagen nedan hittar du i Läkemedelsindustrins Leverantörsbok  
Det är företag som anser sig vara specialister på just Din bransch!
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Outplacement används mer och mer även som ett verktyg              som förbättrar arbetsgivares rykte på arbetsmarknaden.

ledarskap
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Outplacement – att medverka till att placera perso-
nal hos andra företag – är en relativt ny företeelse 
som grundlades under 1960-talet i USA och kom 

till Sverige i slutet av 1980-talet. Till en början användes 
outplacement i mycket blygsam skala, framför allt för che-
fer på hög nivå. Men när konjunkturen vek i början av 
1990-talet och stora personalavvecklingar stod för dörren 
fick arbetsgivarna upp ögonen för outplacement även för 
andra än de högsta cheferna. Då var det känsligt att förlora 
jobbet. I dag är det en helt annan sak. Tufft? Ja, men långt 
ifrån en katastrof.

Program av det här slaget används oftast när ett företag 
har övertalig personal. Men det kan också vara så att en 
anställd upplever att det inte finns någon möjlighet att kom-
ma vidare i karriären och kommer överens med sin arbets-
givare om att ta del av ett outplacementprogram. 

Outplacement går ut på att snabbt komma vidare i en ny 
karriär. Det innebär stöd och hjälp att hitta rätt väg utifrån 
personens egenskaper och förutsättningar men också få till-
gång till verktyg som hjälper till att bättre nå ut på mark-
naden. Arbetet genomförs tillsammans med en outplace-
mentkonsult, där man tillsammans arbetar med att hantera 
händelsen, få hjälp att blicka framåt och se det som hänt 
som en möjlighet till en positiv förändring.

Flera steg och lång tid 
Ett program inom outplacement omfattar oftast flera steg 
och varar under lång tid, oftast 9–12 månader. För att få 
bästa möjliga effekt i arbetet, individualiseras stegens inne-
håll till respektive person. 

Ett outplacementprogram börjar med att hjälpa deltaga-
ren att må bättre. Därefter kartläggs personens yrkesliv, 
egenskaper och bakgrund. Målet är att hantera omställ-
ningsproblemet på bästa sätt. När det är klart formulerar 
man tillsammans med konsulten mål och framtidsplaner 
inför den fortsatta karriären och nästa befattning. Det leder 
fram till en kunskapsplattform om egenskaper och därmed 
egna förutsättningar utifrån vilken personen bättre kan 
söka sin nya verksamhet. 

Den första analysfasen tar upp: 
•  Omställningsproblem.
•  Personliga förutsättningar, läggning och erfarenheter.
•  Tidigare befattningar.
•  Starka och utvecklingsbara sidor.

Det andra steget är att skapa ett så bra underlag som 
möjligt för ett nytt arbete. Det handlar om att skapa verktyg 
och kunskaper för att på ett bra och effektivt sätt nå ut på 
arbetsmarknaden. Man inriktar sig på strategier, produk-
tion av komplett ansökningsmaterial, genomgång, förbere-
delser och träning i anställningsintervjuer.

    Outplacement utiFrån den anställdes perspektiv 

– den snabbaste vägen till en ny karriär

Outplacement används mer och mer även som ett verktyg              som förbättrar arbetsgivares rykte på arbetsmarknaden.

Att förlora jobbet behöver inte vara en katastrof, även om det kan kännas så i början. 
Många gånger kan det i stället bli starten på ett nytt, annorlunda och bättre yrkes-
liv. Allt fler begär att gå ett outplacementprogram hos ett omställningsföretag för 
att hitta ett nytt arbete. Men det gäller att välja rätt outplacementkonsult. Kvaliteten 
varierar stort och man behöver själv bilda sig en uppfattning för att kunna hitta rätt. 
Peo Nyman, Andersson & Dorsch, ger här några goda råd.
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Det innebär i sin tur att konsulten, tillsammans med den 
arbetssökande, ska ta fram de handlingar som är nödvän-
diga för sökprocessen. Ibland har den arbetssökande sökt 
hundratals jobb. Men de har kanske inte fått hjälp att ut-
forma sina ansökningshandlingar så att de blir intressanta 
för arbetsgivaren. 

I det här steget arbetar man med:
•	 Ansökningsbrev.
•		Meritförteckning/CV.
•		Personpresentation.
•		Referenser	–	vem	och	när.

Det handlar också om att få kunskaper så att man på ett 
träffsäkert sätt kan bearbeta marknaden. Ett ändrat synsätt 
på omgivningen leder till ett utökat kontaktnät. I nästa steg 
fokuseras därför arbetet på att bearbeta marknaden bland 
annat genom direktkontakt med tänkbara arbetsgivare.

Anställningsintervjun
Anställningsintervjun	är	ett	kapitel	för	sig.	Det	är	i	dag	gan-
ska enkelt att via nätet hitta användbar fakta om företaget 
man	ska	på	intervju	till.	Vad	de	flesta	missar	eller	lägger	för	
lite tid på är att förbereda sig själva för intervjun. Här finns 
det mycket man kan lära och träna, inte bara att komma i 
god tid och att vara rätt klädd, utan även hur man talar 
och	vilka	frågor	man	kan/bör	ställa.	Ju	mer	gedigen	man	
är med förberedelserna desto mer har man att vinna då det 
ger fördelar framför andra sökande. 

När det är två eller tre sökande kvar, kanske med snarlik 
bakgrund och framtoning, väljer arbetsgivaren troligen den 
som är mest förberedd, som ställer de bästa frågorna och 
som agerar avslappnat och är sig själv.

Karriärplanering
Det är viktigt att bygga en karriärplanering som sträcker 
sig	över	hela	livet.	Vad	är	den	arbetssökandes	målsättning	
med sin yrkeskarriär? Det är inte alltid vägen måste vara 
rak, även om man inte ska ta ut svängarna för mycket. Men 
det finns intressanta undantag, till exempel att gå från att 
arbeta med it till att bli kock eller att lämna läkemedels-
branschen och starta ett rockcafé i Frankrike.

Välj omställningsföretag med omsorg
För den som ska anlita ett outplacementföretag är det vik-
tigt att företaget inte arbetar med annat än outplacement. 
Annars	riskerar	man	dubbla	kundlojaliteter.	Utbudet	av	
outplacementföretag har ökat de senaste åren och när ef-
terfrågan minskar i rekryteringsbranschen väljer många fö-
retag att utöka sin produktportfölj till outplacement. Detta 
gör det svårare att navigera på marknaden och hitta rätt 
leverantör, eftersom variationerna är stora. Ofta hanterar 
dessa företag större personalgrupper och deras konsulter 
är varken specialister eller har särskilt lång erfarenhet av 
outplacement. 
Var	kritisk	till	de	företag	som	påstår	att	de	med	hjälp	av	

sina systerföretag, nätverk, eller via egen rekrytering, påstår 
att de kan ordna jobb inom en viss tid.
Vissa	som	arbetar	med	outplacement	är	beteendevetare.	

Andra	är	mer	marknadsorienterade,	med	lång	ledarerfaren-
het inom både marknadsföring, försäljning, personalfrågor 
och	affärsmannaskap.	Vad	som	passar	bäst	kan	man	oftast	
avgöra själv. Oavsett denna fråga, är det bra att förhandla 
fram ett innehåll som ökar chansen att hinna få ett jobb 
inom programtiden. Här är några saker som kan vara bra 
att få in i ett program: 
•		 Individuellt	program,	där	förutsättningar	och	verktyg	är	

personligt anpassade för den som deltar i programmet.
•	 	Försök	få	tillgång	till	minst	en,	gärna	två,	konsulter	per	

arbetssökande som fungerar som samtalspartner och 
stöd.

•		 Inga	eller	få	genomgångar	i	grupp,	det	vill	säga	tillsam-
mans med andra som deltar i programmet. 

•		Ett	program	utan	tidsbegränsning.
•		Garanti	för	att	kunna	återuppta	programmet	om	delta-

garen slutar en ny anställning inom 6 månader.

Krav på en outplacementkonsult 
Konsultens roll är att vara mentor, coach och bollplank men 
också att ställa krav på den som går igenom programmet. 
En outplacementkonsult bör ha erfarenhet av personlig 
vägledning och gärna erfarenhet från arbete i ledande ställ-
ning i olika branscher, till exempel rekrytering, utbildning, 
chefsutveckling och organisationsutveckling. För hela pro-
cessen gäller absolut diskretion.

Erfarenhet av kvalificerad marknadsföring och försälj-
ning är naturligtvis också ett plus då det i den arbetssökan-
des situation handlar om att på bästa sätt marknadsföra och 
sälja sig själv. 

Medarbetaren kan lämna arbetsplatsen omedelbart och 
starta processen med att komma till rätta med situationen 
och aktivt söka jobb. Företaget kan ägna sig åt den kvarva-
rande organisationen vilket är produktivitetshöjande. För 
den anställde handlar outplacement om att i stor utsträck-
ning komma till insikt om egna styrkor och svagheter och 
vad man vill göra i framtiden. Några är både ledsna och 
besvikna. Det behövs då någon att bolla med, han eller hon 
blir en neutral partner som kan leda den anställde vidare i 
resonemanget. 
Under	hela	programmet	ska	konsulten	finnas	tillgänglig	

som samtalspartner för ett möte varje vecka. Det kan vara 
en fördel att ha tillgång till två konsulter, med olika bak-

Outplacement går ut på 
att snabbt komma vidare 

i en ny karriär. Det innebär 
stöd och hjälp att hitta rätt väg 
utifrån personens egenskaper 
och förutsättningar men ock-
så få tillgång till verktyg som 
hjälper till att bättre nå ut på 
marknaden.

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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grund, som genomför olika delar i programmet. Dels för 
att de kan specialisera sig på delar av programmet, dels för 
att man på så sätt får en bättre effektivitet i genomförandet. 
För att kunna arbeta så enkelt och effektivt som möjligt bör 
outplacementföretaget även kunna erbjuda arbetsplats i 
sina kontorslokaler. För många innebär det att arbetssökan-
det blir mer effektivt än om man sitter hemma där det allt 
som oftast dyker upp störande moment.

Outplacement viktigt även för arbetsgivaren
Outplacement används mer och mer även som ett verktyg 
som förbättrar arbetsgivares rykte på arbetsmarknaden. För 
arbetsgivaren är det ju inte bara viktigt att ha rätt anställda 
utan även att man har, och uppfattas ha, en bra och välut-
vecklad strategi för att ta hand om sin personal – inklusive 
de som måste sluta. För den person som drabbas, behöver 
det därmed inte vara så dramatiskt att bli arbetslös.

Jag ser att en ökande del av våra kunder är mer nog-
granna när de ska avveckla personal. De vet att det i dag är 
mycket viktigt att sköta avveckling av personal på ett bra 
etiskt och moraliskt sätt, det skapar goodwill både externt 
och internt. Den kvarvarande personalen kan känna en stör-
re trygghet i organisationen om de skulle drabbas av nya 
uppsägningar. 

Genom att erbjuda professionell hjälp att ta sig vidare 
för medarbetare som måste sluta till nästa steg i karriären 
gör arbetsgivaren en humanitär insats, samtidigt som om-
världens och de kvarvarande medarbetarnas bild av att ar-
betsgivaren stärks. 

Med andra ord bör företagen vara lika noga när de av-
vecklar personal som när de anställer. Det skapar en good-
will på marknaden och en trygghet i organisationen. Att bli 
arbetslös behöver inte vara dramatiskt utan en möjlighet 
till en positiv förändring i livet.

Peo NymaN
outplacementkonsult

andersson & Dorsch, Stockholm

Om Outplacement 
Outplacement innebär att medverka till att övertalig personal 
erhåller ny anställning hos annan arbetsgivare. Olika outpla-
cementprogram är vanliga särskilt vid neddragning i större fö-
retag eller offentlig verksamhet. Ett exempel på outplacement 
kan vara åtgärder vid nedläggningar av industrier där det ofta 
sker ett samarbete mellan stat, kommun och företag för att 
hitta andra företag som är intresserade av att etablera sig på 
orten. Den tidigare arbetsgivaren, arbetsförmedlingen och an-
dra intressenter kan då bidra till olika omskolningsprogram för 
personalen och på andra sätt underlätta en övergång. Andra 
exempel är att erbjuda anställda i såväl tjänsteföretag som till-
verkande företag olika former av utbildningsprogram eller bi-
drag till universitetsstudier.
(Källa: Wikipedia.)

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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Läkemedel är en nödvändig och 
omistlig del av hälso- och sjuk-
vården och av avgörande bety-

delse för både den enskildes hälsa och 
folkhälsan i stort. Det hindrar inte att 
läkemedel skulle kunna användas be-
tydligt mer ändamålsenligt. Felaktig 
läkemedelsanvändning kan leda till 
sjukdom och lidande för patienterna 
och stora kostnader för samhället. I för-
studien till den nationella läkemedels-
strategin uppskattades kostnaderna för 
problem vid läkemedelsanvändning, i 
form av sjukhusinläggningar och/eller 
produktionsbortfall, till cirka 10 miljar-
der kronor årligen. Många bedömare 
anser att den verkliga kostnaden myck-
et väl kan vara betydligt högre. Som 
en jämförelse kan nämnas att den to-
tala offentliga läkemedelskostnaden är 

cirka 35 miljarder per år – det är cirka 
12 procent av den totala kostnaden för 
den offentliga hälso- och sjukvården.

Enligt samstämmiga bedömningar 
skulle större delen av dessa kostnader 
på (minst) 10 miljarder faktiskt gå att 
undvika! I samma förstudie angavs att 
kostnaderna till 20–30 procent beror på 
felaktig förskrivning eller administre-
ring och cirka 50 procent på dålig följ-
samhet till given ordination. 

Felaktiv förskrivning eller adminis-
trering behöver inte betyda att förskri-
varna missköter sig. Det kan till exem-
pel bero på att den förskrivande läka-
ren inte har fullständiga uppgifter om 
vilka läkemedel som patienten redan 
använder. Vissa läkemedel påverkar 
varandra så att doser behöver ändras 
för att uppnå rätt effekt eller för att 

Läkemedelsverket skapar nytt centrum      för bättre LäkemedeLsanvändning

Felaktig läkemedelsanvändning kan leda till sjukdom 
och lidande och kostar samhället stora belopp, minst 
10 miljarder kronor varje år. Läkemedelsverket har, 
på uppdrag av regeringen, börjat uppbyggnaden av 
ett Centrum för bättre läkemedelsanvändning inom 
verket. Till detta center ska det kopplas ett råd för 
bättre läkemedelsanvändning. Rådet, som ska bestå av 
representanter från myndigheter, landsting och andra 
viktiga intressenter, kommer att etableras när arbetet 
med den övergripande nationella läkemedelsstrategin 
är klar. Gert Ragnarsson, direktör för Tillsyn och 
vetenskaplig information på Läkemedelsverket 
berättar om hur arbetet ska fungera.

skälen 
till att fel-

aktigheter, eller 
mindre lyckad 
läkemedelsan-
vändning upp-
står kan variera 
i hög grad och 
finnas i alla 
delar av vård-
kedjan.
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undvika bekymmersamma biverkning-
ar, det innebär att riskerna för felaktiv 
förskrivning ökar för patienter med 
många läkemedel. För att reda ut lämp-
lig ordination för en patient med många 
läkemedel kan det krävas gott om tid 
och specialistkunnande. 

För vissa patientgrupper kanske det 
inte finns kunskaper från kliniska stu-
dier, något som försvårar förskrivarens 
arbete. Sådana patientgrupper är till 
exempel de mycket gamla, som utöver 
många läkemedel ofta har försämrad 
lever och/eller njurfunktion, de allra 
minsta barnen eller så kallade multi-
sjuka patienter. Patienter i dessa kate-
gorier är, av olika skäl, ofta starkt un-
derrepresenterade i kliniska studier.

Många felkällor vid felmedicinering
Patienter har ofta begränsad kunskap 
om sina läkemedel och bakgrunden till 
ordinationerna vilket försämrar förmå-
ga, vilja och motivation till att använda 
läkemedlen så som är avsett. Högt tem-
po inom hälso- och sjukvård med kort 
tid för frågor och information, flera 
olika läkarkontakter och frekvent byte 
mellan olika generiska preparat med 
olika namn och utseende kan ytterli-
gare försvåra situationen och leda till 
patientrelaterad felanvändning.

Skälen till att felaktigheter, eller 
mindre lyckad läkemedelsanvändning 
uppstår kan variera i hög grad och fin-
nas i alla delar av vårdkedjan från ut-
vecklingen av läkemedlet och dess do-
kumentation, förskrivartillfället, be-
redning av läkemedel (dosering, späd-
ning), utlämning via apotek eller annan 
detaljhandel, till patientens kunskaper, 
motivation och förmåga att följa ordi-
nationer. 

När de möjliga felkällorna är så 
många så behöver också många olika 
åtgärder genomföras. Sådana åtgärder 
måste utvecklas och genomföras i sam-
arbete mellan olika aktörer och intres-
senter. Det var också en av de viktigas-
te slutsatserna i förstudien till läkeme-
delsstrategin och den ledde fram till att 
Läkemedelsverket (LV) 1 juli 2010 fick 
regeringens uppdrag ”att bedriva ut-
rednings- och utvecklingsverksamhet 
för att förbättra läkemedelsanvänd-
ningen” samt verka för samordning 
och samverkan mellan olika aktörer 
inom området. Aktörerna var inte ex-
akt preciserade men utöver läkeme-

delsmyndigheterna betonades vikten 
av ett nära samarbete med landsting 
och olika intresseföreningar.

Uppdrag att förbättra läkemedels-
användningen
Regeringens uppdrag till Läkemedels-
verket baseras på Socialdepartementets 
promemoria, Bättre läkemedelsanvänd-
ning på en omreglerad apoteksmarknad 21 
december 2009 och regeringens propo-
sition Ökad kvalitet vid läkemedelsför-
skrivning (2009/10:138) 11 mars 2010. 

Enligt promemorian och propositio-
nen så ska arbetet bedrivas i ett Cen-
trum för bättre läkemedelsanvändning 
(CBL) eller annan organisatorisk funk-
tion inom Läkemedelsverket och med 
hjälp av ett råd, Rådet för bättre läkeme-
delsanvändning, med representanter för 
berörda myndigheter, landsting och 
andra intressenter. I samband med be-
slutet fördes forsknings- och utveck-
lingsstaben vid Apoteket AB över till 
Läkemedelsverket. 

Under hösten 2010 visade det sig 
nödvändigt att utveckla förstudien till 
den nationella läkemedelsstrategin yt-
terligare innan man kunde bilda ett 
övergripande råd för bättre läkeme-
delsanvändning. Läkemedelsverket 
fick ett nytt uppdrag att precisera och 
konkretisera hur arbetet med att ta 
fram den finala nationella läkeme-
delstrategin skulle kunna förverkligas. 

Arbetet med den slutliga läkeme-
delsstrategin och dess implementering 
pågår under våren 2011 under ledning 
av socialdepartementet. Resultatet kan 
komma att påverka utvecklingen av 
CBL och tidpunkten för bildandet av 
ett övergripande råd. Det senare är en 
förutsättning för att CBL ska kunna fyl-
la en samordnande roll.

Som främsta skäl till att Läkeme-
delsverket fick ett samordnande ansvar 
var att verket är expertmyndighet på 
läkemedelsområdet, har en bred verk-

samhet genom läkemedelsgodkännan-
den och nytta/risk bedömningar, upp-
följning av läkemedelssäkerhet, kon-

troll och tillsyn av läkemedel, informa-
tion till andra myndigheter och enskil-
da samt ett nytt uppdrag att ge produ-
centobunden information till allmän-
heten. 

Läkemedelsverkets arbete griper in 
på olika sätt i ett läkemedels hela livs-
cykel att det finns både bred och djup 
kunskap inom kliniska, toxikologiska, 
farmacevtiska och regulatoriska områ-
den. Förutsättningarna för att ta ett 
större nationellt ansvar för att förbättra 
läkemedelsanvändningen var därför 
goda. Läkemedelsverkets uppföljning 
av läkemedel på marknaden har hu-
vudsakligen fokuserats på säkerhet och 
kvalitet och i mindre grad på läkeme-
dels användbarhet och effekt i den dag-
liga sjukvården, i klinisk praxis.

Det var ett område som behövde för-
stärkas. För att på bästa sätt ta tillvara 
kompetens, kreativitet och initiativ 
inom olika delar av hälso- och sjukvår-
den var det också nödvändigt att bred-
da Läkemedelsverkets kontaktnät.

Ny enhet för läkemedels-
användning
Under hösten 2010 började grunden 
läggas för ett Centrum för bättre lä-
kemedelsanvändning i och med att 
Läkemedelsverket bildade en ny enhet 
– Läkemedelsanvändning. Enheten be-
står av grupperna Läkemedelsupplys-
ningen, Medicinsk information, Epi-
demiologi och Socialfarmaci. Den nya 
enheten ska samla både nytillförda re-
surser och en stor del av redan befint-
liga resurser för bättre läkemedelsan-
vändning för att nå synergieffekter och 
en större samlad resursmassa. 

Enheten ska fungera som ett nav för 
CBL-arbetet inom Läkemedelsverket 
men också samarbeta med andra myn-

Felaktiv förskrivning eller adminis-
trering behöver inte betyda att för-

skrivarna missköter sig.

Tema vaccinationer.  
Boka Hälsa & Vetenskap nr 2 nu!
Annonsera i Hälsa & Vetenskap om du vill nå
intresserade läsare i väntrum och på träningscenter.
Upplaga 33 000 ex.
För annonsbokning och info kontakta Ad 4 you 
media AB på telefon 08-556 96 015.

en tidning fr ån

NY TIDNING !
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digheter och intressenter. Grundläg-
gande är att CBL-arbetet ska drivas i 
projektliknande form för god plane-
ring, öppenhet, prioritering och tydliga 
leveranser. Grundläggande är också att 
de olika grupperna inom enheten till-
sammans ska ha god förmåga att både 
skapa och förmedla kunskap. Båda de-
larna behövs för att åstadkomma posi-
tiva förändringar.

Läkemedelsupplysningen (LMU) har 
16 medarbetare. Under 2010 tog man 
emot 118 000 samtal, framför allt från 
allmänheten. Gruppens arbete ska 
präglas av opartiskhet, kvalitet och 
snabb tillgänglighet. LMU ska, förut-
om att fungera som ett statligt stöd för 
allmänhetens läkemedelsfrågor, bidra 
i CBL-arbetet genom att ge en samlad 
bild av allmänhetens frågeställningar. 
Dessa frågeställningar kan ge underlag 
för framtida projekt inom bättre läke-
medelsanvändning inklusive lämpliga 
utbildnings- och informationsaktivite-
ter. Kötiden i telefon var i genomsnitt 1 
minut och 19 sekunder.

Medicinsk information har för närva-
rande 13 medarbetare, tre läkare, åtta 
farmacevter och en assistent men kom-
mer att förstärkas något. Gruppens hu-
vuduppgift är läkemedelsinformation 
till hälso- och sjukvården och allmän-
heten. Terapirekommendationer arbe-
tas fram tillsammans med nationell 
expertis genom olika workshops och 
förmedlas via Läkemedelsverkets olika 
kanaler – verkets periodiska informa-
tionsskrift (”Den Blå”), webbplatsen 
och Läkemedelsboken.

Epidemiologigruppen består av fyra 
erfarna forskare och en nyrekryte-
rad chef. Gruppen kommer att utökas 
med lämplig kompetens för långsiktig 
verksamhet för ökad kunskap kring 
läkemedels effekter och risker vid kli-
nisk praxis.

Socialfarmacigruppen består av tidigare 
Apoteket AB:s forsknings- och utveck-
lingsstab och består av sex väletable-
rade forskare med betydande erfaren-
het av vetenskapligt inriktade projekt 
och utredningsuppdrag inom området 
samt ett brett kontaktnät.

Ett CBL-sekretariat har bildats bestå-
ende av en projektsamordnare och en 
medicinsk rådgivare för att underlätta 
hanteringen av omfattande material, 
samordning av olika nätverk samt stöd 
för konkretisering av utrednings- och 
projektförslag

Positiva reaktioner 
I förstudien till den nationella läkeme-
delsstrategin identifierades fem olika 
prioriterade områden, varav fyra – 
patientsäker läkemedelsanvändning, 
stopp för utveckling och spridning av 
antibiotikaresistens, hållbar utveck-
ling samt minskad ojämlikhet i läke-
medelsanvändning (socioekonomiska, 
genusrelaterade och regionala skillna-
der) också är grunden för CBL-arbetet. 

Under slutet av 2010 och början av 
2011 har konceptet för CBL-arbetet pre-
senterats ett 20-tal gånger vid semina-
rier, konferenser och möten med intres-
senter. Responsen har varit mycket po-
sitiv. Många ser det som en möjlighet 
att lyfta fram och testa goda idéer och 

få ett samlande forum för ett mycket 
angeläget arbete som ofta sker splittrat 
över landet och med begränsade förut-
sättningar för utvärdering och bred 
tillämpning.

Arbete så här långt bör ses som för-
beredande eftersom den övergripande 
nationella läkemedelsstrategin ännu 
inte är klar. Det har dock ändå varit möj-
ligt för Läkemedelsverket att starta, dri-
va eller stödja ett antal viktiga aktivite-
ter och projekt för förbättrad läkeme-
delsanvändning parallellt med den or-
ganisatoriska uppbyggnaden av enhe-
ten för läkemedelsanvändning. Sådana 
projekt är bland annat patientsäkerhet 
med koppling till receptfria läkemedel, 
förbättrad läkemedelsanvändning för 
barn, utredningar kring expertstöd för 
ordination och expediering av läkeme-
del samt aktiviteter för att minska mil-
jörisker vid tillverkning av läkemedels-
substanser i tredje världen. Aktiviteter-
na och projekten har olika löptid från 
någon månad till 2–3 år.

Resultaten av dessa arbeten kommer 
att presenteras allteftersom via Läke-
medelsverkets egna kanaler och/eller 
som publikationer men det är också vår 
ambition att kunna ge en samlad redo-
visning av arbetet i början av hösten 
2011.

Gert raGnarsson
direktör

tillsyn och vetenskaplig information
Läkemedelsverket

Tema vaccinationer.  
Boka Hälsa & Vetenskap nr 2 nu!
Annonsera i Hälsa & Vetenskap om du vill nå
intresserade läsare i väntrum och på träningscenter.
Upplaga 33 000 ex.
För annonsbokning och info kontakta Ad 4 you 
media AB på telefon 08-556 96 015.

en tidning fr ån
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Vägen till lycka handlar inte om att få det man vill ha 
utan om att vilja ha det man får. Med andra ord får 
man vad man förtjänar och ju mer man förtjänar de-

sto mer får man. Ett resonemang som är väldigt applicerbart 
på företag och den arbetskraft de lyckas attrahera. 

För världen ser inte längre ut som den en gång gjorde. Ge-
neration X och Y, Millenials (de som är födda mellan 1980 och 
2000) och Netsters (personer som är nätberoende) håller på 
att skriva om spelreglerna för varför man jobbar och med vad. 

Karriär och pengar kommer alltid att vara viktigt för att 
upprätthålla en viss önskvärd standard, men för allt fler 
människor ökar betydelsen av värderingar, utveckling och 
livskvalitet. Framgångsrika och framsynta företag har insett 
att deras attraktionsvärde på kompetensmarknaden är nöd-
vändig för lönsamhet och utveckling och de har därför ak-
tivt valt att lägga arbetet med arbetsgivarvarumärken högt 
upp på sin agenda. Med all rätt, för employer branding är 
definitivt ingen rök utan eld. 

I USA talar man om en talangbristepidemi. Anledningen 
till detta är dels att efterkrigstidens stora kullar nu lämnar 
arbetsmarknaden för att gå i pension, dels de låga födelse-
talen på 1980-talet. Så den som ännu inte tänkt på arbetsgi-
varvarumärken, börja tänka efter nu. De som i framtiden 
ska bli företagets anställda måste börja känna till och tycka 
om just ditt företag.

Förutsättning för framgång 
Allt man gör och säger förmedlar ett varumärke. Och ge-
nom att tillämpa varumärkespositionering för att driva re-
krytering, återväxt och motiveringsprogram kan man bli 
världens attraktivaste arbetsgivare. Titta bara på Google, 
de gör det. 

Det finns inte ett enda företag i dag som inte försöker 
lägga det perfekta varumärkespusslet. Bitarna är många och 
har olika namn: corporate identity, brand positioning, brand 
strategy, brand association är bara några av dem. Tillsam-
mans bygger de värden i form av ökad kännedom, ökad 
försäljning, större attraktions- och konkurrenskraft. Alltid 
med kunden i fokus. Tyvärr inser inte alla att när kunden 
är viktigast så är den egna personalen ännu viktigare, för 
det är där varumärket byggs från grunden – i arbetsgivar-
varumärket. Där allt de anställda gör och allt de säger kom-
municerar, både inom och utom företagets gränser.

Alla företag, oavsett om de vill det eller inte, har ett va-
rumärke som arbetsgivare, och ett attraktivt arbetsgivarva-
rumärke är en förutsättning för framgång. 

Arbetsgivarvarumärket är inbyggt i varje företags DNA, 
något som alla företag sysslar med omedvetet. Allt fler bör-
jar dock inse att man måste gå från omedvetenhet till med-
vetenhet. Inte minst för att det är ett effektivt sätt att bygga 
företagets värde långsiktigt (att attrahera talanger är avgö-

Arbetsgivarens rykte bygger 
företagets varumärke
Starka varumärken attraherar kunder, men för den skull är det inte säkert att de lockar rätt 
arbetskraft. Och det är människorna i företaget som skapar dessa varumärken. I takt med 
att maktbalansen på arbetsmarknaden ändras till arbetstagarnas favör, bör företagen av-
sätta resurser för att uppgradera sina arbetsgivarvarumärken, sina employer brands. Annars 
riskerar de att stå utan kvalificerad personal. Med denna insikt i bagaget måste personalav-
delningarna gå arm i arm med marknadsavdelningen för att skapa heltäckande, långsiktiga, 
mätbara och lönsamma synergier i varumärkesbyggandet.
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Tyvärr inser inte alla att 
när kunden är viktigast 

så är den egna personalen ännu 
viktigare, för det är där varu-
märket byggs från grunden – 
i arbetsgivarvarumärket.
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rande för framtida utveckling), men även för att det faktiskt 
är den mest interaktiva marknadsföringskanal som finns 
– den kan tala, se, lyssna, smaka, lukta, förstå, reagera, in-
teragera, kritisera och sprida budskapet under en lång tid. 
Med en blygsam investering är det möjligt att få en oändlig 
avkastning på satsat kapital. 

Helhetssyn 
Att arbeta med employer branding är att arbeta holistiskt 
med företagets varumärke. Varför ska marknads- och för-
säljningsavdelningarna äga frågan, humankapital är en 
självklar ingrediens i den så kallade marknadsmixen. Det 
behöver inte kosta stora summor att skapa ett framgångsrikt 
varumärke. Kreativitet i kombination med modet att våga 
pröva nya vägar räcker många 
gånger långt. Ofta längre. Kom-
munikationen med talanger 
och tänkbara medarbetare har 
hittills trampat upptrampade 
stigar i etablerade kanaler i 
stället för att söka sig till oupp-
täckta eller oväntade platser 
där man kan få en bättre dialog 
med målgruppen. 

Humankapital är morgonda-
gens hårdvaluta i jakten på 
lycka och framgång. Kampen 
om de bästa kandidaterna – 
även om kunder eller talanger 
egentligen är bättre benäm-
ningar – är i dag mer interna-
tionell och öppen än någonsin, 
helt enkelt för att målgruppen 
blivit mer kräsen beträffande vilka de vill arbeta hos. 

Varumärkesarbetet anses ofta vara synonymt med ett fö-
retags strävan efter att skapa lönsamma och lojala kunder. 
Men samma principer kan faktiskt användas för att rekry-
tera och behålla de mest begåvade talangerna. Den grund-
läggande principen är i mångt och mycket densamma även 
om tankesättet måste ändras. Man måste agera som man 
kommunicerar, man måste foga företagskulturens byggste-
nar med hållfast kitt. Annars blir man genomskådad, ryktet 
går och talangerna söker sig någon annanstans.

Ingen magi – men magiska resultat 
Här finns ingen magi, men genom konsekvens, kreativitet, 
kunskap och sunt förnuft kan man uppnå magiska resul-
tat. Det finns inga patentlösningar som gör tricket för alla, 
men det finns principer att beakta som alla kan förstå. Och, 
framför allt, genomföra:

1. Förstå kunden. Och leverera passion. 

Varumärken skapas i huvudet på människor. Det är varje 
individs samlade intryck och upplevelse av ett varumärke 
som är den reella upplevelsen. Man behöver förstå befintliga 
och potentiella medarbetares uppfattning om varumärket 
samt de faktorer som motiverar deras val av arbetsgivare.  
En viktig parameter att ta hänsyn till är att människor i allt 
högre grad söker en balans mellan privatliv, arbetsliv, per-

sonlig utveckling och moralisk konsensus, med andra ord 
söker de företag med ärliga, etiska ambitioner.

2. Konsekvens och öppenhet. 

Förtroende är ett viktigt ord. Varje företag vill ha skarp-
synta, kritiska och nyfikna medarbetare. Därför finns det 
inget utrymme mellan det företaget säger och det man gör. 
För att skapa och behålla en attraktiv bild av arbetsgivar-
varumärket måste företaget, inklusive dess representanter 
– vara konsekventa. Den som alltid talar sanning behöver 
inte komma ihåg vad man sagt, så var noga med att kom-
munikationen är rak och ärlig. Se också till att företaget tål 
en granskning. Annars raseras varumärkets förtroendeka-
pital och dess ställning som arbetsgivare. Sociala medier 

och den digitala teknikens in-
formationshastighet har gjort 
att öppenhet inte kan vara en 
strategi, den måste vara en na-
turlig hygienfaktor.

3. Agna kroken rätt. 

Pengar är inte allt. Undersök-
ningar har visat att personer 
som söker nya arbeten är min-
dre drivna av lönenivån än 
man kan tro. Det är säkert en 
effekt av den relativt hög bas-
nivå av välfärd som de flesta 
av oss klarar av att upprätt-
hålla, samt den tidsbrist som 
utgör ett allt större hot mot 
möjligheten att njuta av denna 
välfärd. Mjuka faktorer som 

utbildningsmöjligheter, personlig utveckling, balans mellan 
privatliv och yrkesliv, utmanande och meningsfulla arbets-
uppgifter samt företagets policy i etiska frågor, väger tungt 
i korgen när de bästa talangerna ska fångas upp. Det finns 
ingen organisation som kan tillfredsställa allt och alla, men 
en öppenhet och flexibilitet kring dessa frågor är en absolut 
nödvändighet – och ska kommuniceras.

4. En glad organisation som vet vart den ska ger glada 

människor. 
Är de anställda goda ambassadörer för företaget och dess 
varumärke gentemot kunder? Hur väl efterlever de anställ-
da företagets varumärke och värderingar? Är de beredda att 
försvara och förklara varumärket inför vänner, kunder, kol-
legor och potentiella medarbetare? Kommer det från hjärtat?  
Med insikten om att de anställda knappast går till jobbet 
för att skapa högre avkastning till aktieägarna och bättre 
vinstmarginaler för företaget, är det av yttersta vikt att ge 
dem motiv och en värdegemenskap som bidrar till en en-
gagerad och positiv företagskultur.

Arbetsgivarvarumärkets mätbarhet
Ingen vill slänga pengar i sjön, och att vilja veta hur mycket 
avkastning man får på sin investering är naturligt, det gäl-
ler även arbetsgivarvarumärken. Det finns ett flertal sätt 
att mäta effekten, de flesta av dessa är långsiktiga. Vässade 

Framgångsrika och 
framsynta företag har 

insett att deras attraktions-
värde på kompetensmark-
naden är nödvändig för lön-
samhet och utveckling och 
de har därför aktivt valt att 
lägga arbetet med arbetsgi-
varvarumärken högt upp på 
sin agenda.
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jobbannonsers svarsfrekvens kan mätas, men det har inte 
med ett starkt och uthålligt arbetsgivarvarumärke att göra. 

Managementkonsultföretaget Hay Group har genomfört 
studier som visar att engagerad personal är upp till 43 pro-
cent mer effektiv än personal som inte känner personligt 
engagemang. Andra studier har visat att det finns ett starkt 
samband mellan graden av engagemang och förtroendet för 
företaget och ledningen. Företag med högt förtroende har 
i genomsnitt 186 procent högre aktieavkastning än företag 
med lågt förtroende. 

Här är några områden där mätning är möjlig: 
•  medarbetarnas engagemang (kopplat till effektivitets-

mått), 
•  anställningstid, nyckeltal inom kundservice, 
• mängden idéer och rekommendationer från anställda, 
•  kostnad per anställning (fler spontanansökningar mins-

kar behovet av annonsering och rekrytering), 
•  kvalitet på jobbansökningar, 
•  högre produktivitet, 
•  antal jobbtips genom anställda, 
•  sjukfrånvaro, 
•  effektivitet av rekryteringskampanj, 
•  deltagarantal i interna utvecklings- och utbildningspro-

gram, 
•  internt engagemang, 
•  erbjudande/acceptkvot. 

Störst behöver inte vara bäst
Employer branding handlar i grunden om ett integrerat 
synsätt där externt och internt varumärke förenas. Att 
kommunicera effektivt gentemot anställda, kunder och in-
vesterare är en utmaning som ofta hanteras av företag med 
starka konsumentvarumärken. Kanske beror det på vanan 
att jobba och underhålla varumärket. Att tro att ett starkt 
konsumentvarumärke automatiskt ger ett starkt arbetsgi-
varvarumärke kan dock vara självbedrägligt.

Ett starkt arbetsgivarvarumärke kommer från insikten 
att människorna i företaget är dess viktigaste kapital, och 
att man anstränger sig för att de ska vara och förbli nöjda.

Den sammanlagda vinsten blir inte bara tid, kraft och 
pengar utan även ökad lycka för alla. Det som krävs är ett 
genomtänkt, kreativt och ärligt sätt att vara. Ett sätt som 
utgår från vem man är, inte enbart vem man vill ha. På så 
sätt får man vad, eller snarare vem, man förtjänar. Och vem 
tycker inte att just de förtjänar de bästa? 

Mikael Ahlsén
Employer brandingstrateg

Peopletransition

Varumärkesarbetet 
anses ofta vara synonymt 

med ett företags strävan efter 
att skapa lönsamma och lojala 
kunder. Men samma principer 
kan faktiskt användas för att 
rekrytera och behålla de mest 
begåvade talangerna.

Potentiella medarbetare utvecklar ett arbetsgivarvarumärke från de varumärkesassociationer som är ett resultat av företagets employer 
brandinginsatser.
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Här följer de beslut om läkemedelssubvention som tagits av 
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och publicerats på 
webbplatsen under perioden 13 januari–9 mars. Eftersom det på 
senare tid blivit allt vanligare med ändringar av beslut och över-
klaganden rekommenderar vi – för att få fullständig och aktuell 
information – ett besök på verkets webbsida, www.tlv.se.

Bifall och avslag i TLV 

Generell subvention
Jext adrenalinpenna, från ALK, är av-
sedd att användas för akutbehandling 
av anafylaxi (överkänslighet). Jext inne-
håller saltet adrenalintartrat vilket är 
en skillnad jämfört med övriga auto-
injektorer på marknaden. Av rappor-
terna från European Medicines Agency 
(EMA) och Cochrane framgår att det 
finns en väl etablerad behandlings-
praxis med intramuskulärt adrenalin 
som förstahandsterapi vid anafylaxi. 

Det finns inga randomiserade, kon-
trollerade studier som dokumenterar 
effekt och säkerhet av Jext vid behand-
ling av anafylaxi. Däremot är de farma-
kologiska effekterna av adrenalin vid 
anafylaxi väl kända. Adrenalintartrat 
ingår i andra injektionsläkemedel för 
intramuskulärt akutbruk i Europa, öv-
riga innehållsämnen är välkända och 
autoinjektorn har testats med fullgott 
resultat. Registreringsmyndigheten har 
därför registrerat Jext enligt den cen-
trala proceduren för ärendetypen ”well 
established use”. 

Vetenskapliga studier om läkemed-
lets effekt är behäftade med stora etiska 
och praktiska svårigheter. Det finns ve-
tenskapliga belägg för att Jext har effekt 
på den godkända indikationen men 
dessa belägg har en något lägre veten-
skaplig nivå än vad TLV normalt sett 
kräver. 

Utredningen visar att det inte finns 
några studier men TLV finner att det i 
förevarande fall inte kan ställas krav på 
ytterligare bevis om den medicinska ef-
fekten än de som TLV redan fått ta del 
av. Sedan tidigare finns det läkemedel 
med likartad effekt inom förmånen och 

Jext har en hållbarhet som är åtmins-
tone lika bra som dessa läkemedel. Ef-
tersom Jext inte heller är dyrare än de 
läkemedel som finns inom förmånen så 
är det ett kostnadseffektivt behand-
lingsalternativ. 

Ansökan för Jext ska därför bifallas.

Nivestim (filgrastim), från Hospira, är 
ett biologiskt läkemedel. Filgrastim 
liknar det mänskliga proteinet G-CSF 
(granulocyte colony stimulating factor). 
Nivestim är ett jämförbart biologiskt 
läkemedel till Neupogen som ingår i 
läkemedelsförmånerna sedan tidigare 
och innehåller den verksamma sub-
stansen filgrastim. Nivestim bedöms 
ha likvärdig effekt och säkerhet som 
Neupogen. 

Behandlingseffekten av Nivestim 
skiljde sig inte från effekten av Neupo-
gen när det gäller minskad varaktighet 
av svår neutropeni. Det ansökta priset 
för Nivestim är lägre än för Neupogen 
i motsvarande doser. Det finns flera 
jämförbara biologiska läkemedel till 
Neupogen inom läkemedelsförmåner-
na. Där jämförbar förpackning finns är 
det ansökta priset för Nivestim detsam-
ma som för Zarzio, som är det biosimi-
lar som innehåller filgrastim och som 
har det lägsta priset. För en av förpack-
ningarna av Nivestim saknas jämförbar 
förpackningsstorlek. Det ansökta priset 
för denna förpackning av Nivestim be-
döms som rimligt i förhållande till öv-
riga förpackningar med filgrastim 
inom läkemedelsförmånerna. 

TLV bedömer att Nivestim skall ingå 
i läkemedelsförmånerna till det begär-
da priset. 

Adcirca (tadalafil), från Lilly, är en ny 
produkt som är godkänd för behand-
ling av pulmonell arteriell hyperten-
sion (PAH, ett tillstånd där blodtrycket 
är för högt i blodkärlen mellan hjärtat 
och lungorna.), en sjukdom som anses 
ha en hög svårighetsgrad. Av de fler-
talet PAH-läkemedel som finns på den 
svenska marknaden är Revatio (sil-
denafil) det mest relevanta jämförelse-
alternativet, eftersom Adcirca och Re-
vatio har samma verkningsmekanism. 

Behandlingskostnaden per dag är 
lika för Adcirca och Revatio och den är 
väsentligt lägre än för andra grupper 
av PAH-läkemedel. 2006 bedömde den 
dåvarande Läkemedelsförmånsnämn-
den, LFN och föregångaren till TLV att 
Revatio var kostnadseffektivt i jämfö-
relse med Tracleer (bosentan) och Re-
vatio har sedan dess ingått i läkeme-
delsförmånerna. 

Det finns ingen direkt jämförande 
studie mellan Adcirca och Revatio och 
därför har TLV gjort en indirekt jämfö-
relse mellan läkemedlen. I jämförelsen 
har TLV bedömt att det är mest relevant 
att studera utfallet för Revatio med ut-
fallet för de Adcirca-patienter som inte 
samtidigt behandlades med substansen 
bosentan. 

Utifrån jämförelsen bedömer TLV 
att de båda preparaten sannolikt har 
likvärdig effekt. Det råder en viss osä-
kerhet i bedömningen, på grund av ett 
litet patientunderlag samt att patient-
populationerna i viss mån skiljer sig åt, 
dock inte på ett sätt som talar till något 
av läkemedlens fördel. Adcirca har an-
sökt om ett pris som är detsamma som 
för Revatio, 178 kronor per dag. TLV be-
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dömer således att Adcirca är kostnads-
neutralt jämfört med Revatio. 

Sammantaget bedömer TLV att Ad-
circa uppfyller förutsättningarna för 
att ingå i läkemedelsförmånerna till det 
begärda priset och ansökan beviljas.

Picoprep, från Ferring, används för att 
rengöra tarmen inför till exempel en 
endoskopi. Picoprep bedöms ha lik-
värdig effekt som de behandlingsal-
ternativ som i dag finns i förmånerna, 
Laxabon och Phosphoral. Läkemedlet 
har en god säkerhetsprofil och förefal-
ler ha en fördel när det gäller tolerabi-
litet, jämfört med behandlingsalterna-
tiven. Det pris som företaget ansöker 
om är lägre än jämförelsealternativens 
priser. TLV anser mot denna bakgrund 
att Picoprep uppfyller villkoren för att 
komma med i förmånen.

Klobetasolpropionat APL, från Apoteket 
AB, munhålegel, är en lagerberedning 
som används för att behandla oral li-
chen planus (OLP) och oral slemhin-

nepemfigoid (OSP). Kostnaden för la-
gerberedningen bör jämföras med ex-
temporeberedningen av munhålegelen. 
Priset på lagerberedningen ligger lägre 
än extemporepriset av munhålegelen 
beräknat på apotekets försäljningspris. 
Användningen av klobetasolpropionat 
för OLP och OSP behandling är medi-
cinsk ändamålsenligt. 

Det finns egentligen inga alternativ 
till klobetasolpropionat i klinisk praxis 
vid behandling av OLP och OSP. TLV be-
dömer att förutsättningarna för att ingå 
i läkemedelsförmånen är uppfyllda.

Begränsad subvention
Prolia (denosumab), från Amgen, är en 
monoklonal antikropp som används 
för behandling av benskörhet. Benskör-
het kan orsaka betydande lidande för 
de patienter som drabbas av frakturer 
och andra komplikationer, så behand-
ling av tillståndet får bedömas som 
angelägen. 

Osteoporos (benskörhet) med hög 
frakturrisk behandlas i första hand 

med alendronsyra. TLV anser att kost-
naden per kvalitetsjusterat levnadsår 
är relativt hög för Prolia jämfört med 
alendronsyra. Följsamheten till alen-
dronsyra är emellertid låg, vilket kan 
motivera behandlingsalternativ med 
annorlunda egenskaper. 

Prolia har en ny verkningsmeka-
nism och en annorlunda doseringsre-
gim jämfört med alendronsyra. Företa-
get har gjort sannolikt att Prolia har en 
högre följsamhet. För behandling av 
osteoporos hos postmenopausala kvin-
nor som löper ökad risk för frakturer 
där behandling med alendronsyra inte 
bedöms som lämplig anser TLV att Pro-
lia är kostnadseffektivt och uppfyller 
villkoren för subvention. Det får bedö-
mas kostnadseffektivt att behandla pa-
tienter med osteoporos enligt följande 
begränsningstext: ”Prolia är subventio-
nerat för behandling av osteoporos hos 
postmenopausala kvinnor som löper 
ökad risk för frakturer där behandling 
med alendronsyra inte bedöms som 
lämplig.” Beslutet ska även förenas 
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med ett villkor om att företaget i all sin 
marknadsföring ska informera om den 
gällande begränsningen för förskriv-
ning med subvention.

Daivobet, från LEO, används för be-
handling av psoriasis. Eftersom Daivo-
bet gel är identisk med Xamiol gel be-
döms effekten vid behandling av pso-
riasis i hårbotten som likvärdig mellan 
produkterna. Kostnaden för Daivobet 
gel är 9 procent lägre än för Xamiol 
gel. Därför bedöms behandling med 
Daivobet gel som kostnadseffektiv vid 
psoriasis i hårbotten. 

När det gäller behandling av plaque 
psoriasis på kroppen konstaterar TLV 
att rekommenderad behandlingstid 
med Daivobet gel är åtta veckor jämfört 
med fyra veckor med Daivobet salva. 
Även om priset per behandlingsdag är 
identiskt mellan de båda berednings-
formerna så kan behandling med gelen 
bli betydligt dyrare. Företaget har inte 
bifogat något hälsoekonomiskt under-
lag som stöder att Daivobet gel skulle 
vara kostnadseffektivt vid behandling 
av plaque psoriasis. 

Sammantaget bedömer TLV att 
Daivobet gel endast ska ingå i läkeme-
delsförmånerna med en begränsad 
subvention för lokal behandling av 
psoriasis i hårbotten.

Inegy, från MSD, används vid behand-
ling av blodfettsrubbningar. Eftersom 
Inegy är ett kombinationsläkemedel är 
det relevanta jämförelsealternativet lä-
kemedel som innehåller de verksamma 
substanser som ingår i kombinationen, 
ezetimib och simvastatin. Dessa två 
substanser är var för sig läkemedel som 
redan ingår i läkemedelsförmånerna. 
Inga kliniska studier har visat på be-
handlingsfördelar för kombinations-
läkemedlet Inegy i jämförelse med att 
behandla med läkemedlen var för sig. 
För de patienter där det är lämpligt att 
behandla med dessa substanser blir 
därför kostnaden för behandlingen 
med Inegy avgörande. 

Läkemedlet Ezetrol fick i samband 
med genomgången av läkemedelssor-
timentet vid blodfettsrubbningar 2009 
en begränsning samt ett uppföljnings-
villkor. Även Inegy bör således få en 
motsvarande begränsning. 

Företaget ska även senast den 1 april 
2013 redovisa data för Ezetrols lång-

tidseffekter på sjuklighet och död. När 
detta material har inkommit till TLV 
kommer en ny utvärdering även av In-
egy att göras. 

Av de prisjämförelser som kunnat 
göras, framgår det att kostnaden för be-
handling med Inegy inte medför några 
merkostnader i jämförelse med om pa-
tienten behandlas med de billigaste lä-
kemedel som var för sig innehåller de 
ingående substanserna i motsvarande 
styrka. Behandling med Inegy framstår 
därför som kostnadsneutralt eller kost-
nadsbesparande. TLV anser därför att 
förutsättningarna för att ingå i läkeme-
delsförmånen är uppfyllda.

Qutenza (kapsaicin), från Astellas, är 
en ny produkt som är godkänd för 
behandling av vuxna icke-diabetiker 
med perifer neuropatisk smärta, ett 
tillstånd som kan ge ett stort och lång-
varigt lidande. Angelägenhetsgraden 
för drabbade patienter är hög eftersom 
patientgruppen ofta är svårbehandlad. 
De preparat som vanligtvis används 
är orala läkemedel som många gånger 
inte ger adekvat smärtlindring och som 
kan vara förknippade med svåra syste-
miska biverkningar. TLV anser därför 
att det finns behov av alternativa pre-
parat med annan verkningsmekanism 
och annan biverkningsprofil. 

Effekten hos Qutenza plåster har ut-
värderats i ett flertal kliniska studier 
där det jämförts med aktiv kontroll 
innehållande låg koncentration av den 
aktiva substansen kapsaicin. Trots bris-
ter i studiedesignen, som till exempel 
frånvaro av placebo och avsaknad av 
jämförande behandling med andra lä-
kemedel, bedömer TLV mot bakgrund 
av EMA:s slutsatser att Qutenza har en 
smärtlindrande effekt för patienter 
med perifer neuropatisk smärta. 

Gabapentin och amitriptylin är för-
stahandsval vid behandling av perifer 
neuropatisk smärta enligt Läkemedels-
verkets behandlingsriktlinjer. TLV har 
inte underlag för att bedöma om Quten-
za är kostnadseffektivt som första-
handsval. Qutenza framstår emellertid 
som kostnadseffektivt som tilläggsbe-
handling för de patienter som inte får 
tillräcklig smärtlindring av amitripty-
lin eller gabapentin. Inom förmånerna 
finns lidokainplåster, Versatis, som har 
en snävare indikation än Qutenza. Den 
årliga kostnaden för läkemedel samt 

administrering inklusive sjukvårdsbe-
sök förefaller vara lägre för Qutenza än 
för Versatis. 

Vidare bedömer TLV att använd-
ningen av Qutenza kommer att vara 
självbegränsande eftersom applice-
ringen vid själva administreringstill-
fället i sig är en omständlig procedur 
samt att den är förknippad med en tem-
porär intensiv smärta. Det finns all an-
ledning att tro att läkare tillsammans 
med patient rådgör noga innan be-
handling påbörjas. En överanvändning 
är därför inte trolig. 

Sammantaget finner TLV att det är 
rimligt att bevilja Qutenza subvention 
som ett andrahandspreparat. Mot bak-
grund av att amitriptylin eller gaba-
pentin är förstahandsval i behandling 
av perifer neuropatisk smärta är det 
motiverat att pröva ett av dessa första-
handsalternativ. Versatis beviljades 
subvention år 2009 med samma be-
gränsning. 

TLV har inte stöd för att avslå en an-
sökan enkom på den grunden att läke-
medlet används uteslutande inom slut-
envården. Det finns till exempel ett an-
tal cellgifter inom förmånen. 

TLV anser således att Qutenza ska 
ingå i läkemedelsförmånerna med be-
gränsningen att ”det subventioneras 
endast för patienter som inte tolererar 
eller inte får tillräcklig smärtlindrande 
effekt av antingen amitriptylin eller ga-
bapentin”. Ansökan ska därför beviljas.

Avslag
Menopur (menotropin), från Ferring 
används för behandling av ofrivillig 
barnlöshet och ges som dagliga injek-
tioner under huden. Vi bedömer att 
Menopur multidos, det vill säga Me-
nopur 600 IE (internationella enheter) 
och 1200 IE, inte är kostnadseffektivt 
jämfört med den befintliga berednings-
formen av Menopur, Menopur 75 IE. 

De fördelar som den förenklade be-
redningsformen innebär uppväger inte 
den ökade kostnaden som användning 
av Menopur, multidos, medför jämfört 
med användning av Menopur 75 IE. 
Ansökan ska därför avslås. 

De rekombinanta infertilitetsläke-
medlen används i dag i stor utsträck-
ning. Mot bakgrund av den prisskillnad 
som råder mellan dessa och de urinde-
riverade preparaten kan en genomgång 
av terapiområdet vara motiverad.
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Cozaar (losartan), från MSD används 
för behandling av hypertoni och hjärt-
svikt. De blodtryckssänkande ARB-
läkemedlen Cozaar, Cozaar Comp och 
Cozaar Comp Forte har förlorat sina pa-
tent. Detta innebär att det nu finns ge-
neriskt losartan i samma prisnivå som 
ACE-hämmare. Därför tar TLV bort den 
begränsning på losartan som medförde 
att substansen endast subventionera-
des för patienter som prövat men inte 
kunde använda ACE-hämmare. Sam-
tidigt utesluts Cozaarprodukterna ur 
högkostnadsskyddet då de inte längre 
är kostnadseffektiva. 

TLV har slagit fast takprisnivåer för 
de olika produkter som innehåller los-
artan. Det innebär att företag som vill 
komma in på marknaden i framtiden 
inte får ta ut ett pris som överstiger 
dessa takpriser. Det innebär också att 
produkter som utesluts vid detta till-
fälle kan komma in på marknaden i 
framtiden om de sänker priserna till de 
nivåer vi accepterar. Besluten träder i 
kraft 1 maj 2011.

Niclas ahlberg
chefredaktör 
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branschstatistik

Försäljningsstatistiken för Sveri-
ge bygger på försäljningen från 
apotek av alla godkända läke-

medel för humant bruk exklusive för-
säljningen av receptfria läkemedel via 
mass market och vacciner (försäljning 
via detaljhandeln utanför apotek). Vär-
det uttrycks som Apotekets inköpspris 
(AIP) och gäller alla produkter inom 
förmånen baserat på det offentliga 
listpriset.

Försäljningen på den svenska läke-
medelsmarknaden under februari 2011 
var 2 358 MSEK jämfört med 2 275 
MSEK för samma månad förra året (+ 
3,65%), medan den totala årliga försälj-
ningstillväxten var 1,92% MAT. Antalet 
arbetsdagar i februari var 20 st. både 
2011 och 2010.

Tillväxten är fortfarande stark inom 
sjukhussektorn som ökade sin försälj-

ning med +8,54% jämfört med februari 
2010, eller +8,96% MAT. Denna tillväxt 
drivs främst av försäljningen i AT klass 
L (Tumörer och rubbningar i immun-
systemet +16,06% M. o. M.) och N 
(Nervsystemet +12,29% M. o. M.).

Öppenvårdsförsäljningen av recept-
förskrivna läkemedel från Apoteken är 
i värde räknat 2,46% högre i februari 
jämfört med samma månad förra året, 
även om tillväxten MAT inte är mer än 
0,60%. I volym (DDD) räknat är dock 
samma försäljningstillväxt +2,22% un-
der perioden MAT. Tillväxten drivs 
främst av försäljningen i AT klasserna 
R (Andningsorganen +9,61% M. o. M.), 
L (Tumörer och rubbningar i immun-
systemet +11,55% M. o. M.) och N 
(Nervsystemet +9,36% M. o. M.).

Försäljningsutveckling hittills i år 
(YTD) och under de senaste 12 
månaderna (MAT)
Omsättningen för de första två måna-
derna av 2011 (YTD) är 4 789 MSEK, 
tillväxtökningen är 180 MSEK (+ 3,9%) 
jämfört med försäljningen under sam-
ma period förra året. Antalet arbets-
dagar var under perioden i år 40 vs 39 
dagar förra året.

Marknaden för läkemedel för hu-
mant bruk för de senaste 12 månaderna 
(MAT), exklusive OTC mass market och 
vacciner utanför apotek, är 29 823 
MSEK under perioden (mars 2010 - fe-
bruari 2011). Detta är en tillväxt på 562 
MSEK (+ 1,9%) jämfört med försäljning-
en under motsvarande period föregå-
ende år. Antalet arbetsdagar var 254 
jämfört med 250 dagar under föregå-
ende period.

Marknadsutvecklingen i Sverige till och med februari 2011

Nedan presenteras försäljningsstatistiken till och med februari månad 2011. Vi har 
ändrat en smula på formatet. IMS har tagit på sig att förutom att förse oss med siff-
rorna också ge en mer utförlig kommentar av marknadsläget. Nedan sammanfattar 
Bengt Anell marknadsutvecklingen i Sverige. Diagrammen kommer att se lite an-
norlunda ut än tidigare och istället för topp-20 blir det topp-15. 

Topp 15 produkter

Produkterna Spiriva och Pulmicort har tagit varsitt kliv uppåt sedan senaste rapporteringen.

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

K Value (Pharmacy) Rank YTD YTD 1 YTD YTD MAT MAT 1 MAT MAT

  MSEK MSEK % + / - MSEK MSEK % + / -

ENBREL 1 122 116 2,6% 5,3% 764 732 2,6% 4,3%

HUMIRA 2 112 96 2,3% 16,9% 668 555 2,2% 20,2%

SYMBICORT 3 103 93 2,2% 11,1% 627 577 2,1% 8,6%

REMICADE 4 83 75 1,7% 11,6% 532 481 1,8% 10,6%

ATACAND 5 60 56 1,2% 6,8% 373 348 1,3% 7,2%

LIPITOR 6 59 52 1,2% 14,5% 349 336 1,2% 4,0%

ZYPREXA 7 54 50 1,1% 7,1% 336 317 1,1% 5,7%

HERCEPTIN 8 49 47 1,0% 5,5% 305 283 1,0% 7,7%

MABTHERA 9 47 40 1,0% 17,2% 270 227 0,9% 18,9%

LYRICA 10 41 38 0,9% 7,7% 249 225 0,8% 10,3%

SPIRIVA 11 41 36 0,8% 13,6% 241 209 0,8% 15,5%

NEXIUM 12 19 39 0,4% -52,4% 241 252 0,8% -4,4%

ADVATE 13 41 37 0,9% 11,8% 238 222 0,8% 7,5%

SERETIDE 14 36 36 0,7% -2,6% 224 233 0,8% -3,7%

PULMICORT 15 35 35 0,7% -1,1% 221 220 0,7% 0,3%

Total  4 789 4 609 100,0% 3,9% 29 823 29 262 100,0% 1,9%



   pharma industry nr 2 –11   65Medmind 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

Topp 15 företag

K Value (Pharmacy) Rank YTD YTD 1 YTD YTD MAT MAT 1 MAT MAT

  MSEK MSEK % + / - MSEK MSEK % + / -

PFIZER 1 501 502 10,5% -0,3% 3 184 3 245 10,7% -1,9%

NOVARTIS 2 296 273 6,2% 8,4% 1 837 1 682 6,2% 9,2%

MSD 3 271 301 5,7% -10,1% 1 776 1 933 6,0% -8,1%

ASTRAZENECA 4 242 276 5,0% -12,5% 1 694 1 724 5,7% -1,8%

ORIFARM 5 212 192 4,4% 10,6% 1 334 1 108 4,5% 20,5%

ROCHE 6 212 201 4,4% 5,7% 1 286 1 230 4,3% 4,6%

GLAXOSMITHKLINE 7 183 217 3,8% -15,4% 1 222 1 441 4,1% -15,2%

JOHNSON & JOHNSON 8 188 178 3,9% 6,0% 1 196 1 198 4,0% -0,2%

MEDA 9 148 146 3,1% 0,9% 919 920 3,1% -0,1%

SANOFI-AVENTIS 10 124 147 2,6% -15,2% 906 949 3,0% -4,6%

NOVO NORDISK 11 144 141 3,0% 1,9% 901 875 3,0% 2,9%

ABBOTT 12 147 140 3,1% 5,0% 878 825 2,9% 6,5%

BAXTER 13 129 125 2,7% 3,1% 774 792 2,6% -2,4%

ELI LILLY 14 107 101 2,2% 6,1% 649 647 2,2% 0,2%

BOEHRINGER INGELHEIM 15 106 99 2,2% 7,6% 646 594 2,2% 8,7%

Total  4 789 4 609 100,0% 3,9% 29 823 29 262 100,0% 1,9%

De företag som avancerat i listan sedan sist är Novartis, Orifarm, Meda och Lilly.

BENGT ANELL
Business Development Director, 

Nordic Region
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Pfizer (W1253) lånade ”för de-
monstration” ut en förpackning 
med alzheimerläkemedlet Ari-

cept till produktionsbolaget för dra-
maserien ”Drottningoffret”. I det första 
avsnittet av serien diskuterade seriens 
huvudperson sina symptom på begyn-
nande demenssjukdom med sin läkare. 
I samband med att läkaren beskrev att 
det finns bra bromsmediciner zoomade 
kameran in på en förpackning Aricept 
på bordet framför läkaren så att varu-
namnet lätt kunde läsas. IGM ifrågasat-
te om inte Pfizer på ett enligt läkeme-
delsbranschens etiska regelverk (LER) 
otillåtet sätt gjort varunamnet Aricept 
tillgängligt för allmänheten. Pfizer in-
vände att man utan ersättning lånat ut 
förpackningen till produktionsbolaget 
och att man också i ett skriftligt avtal 
uppställt vissa villkor för hur denna 
skulle hanteras samt återlämnas så 
att läkemedlet inte riskerade komma 
i orätta händer.  Det uppgavs även att 
man inte känt till att serien skulle sän-
das i SVT som har förbud enligt Radio- 
TV-lagen för produktplacering av re-
ceptbelagda läkemedel. Pfizer uppgav 
även att de framhållit att varumärket 
inte fick exponeras. Av det manus Pfi-
zer fått se framgick inte heller att Ari-
ceptförpackningen skulle komma att 
exponeras såsom skedde. 

IGM ifrågasatte inte Pfizers uppgif-
ter men ansåg att företaget uppställt allt 
för enkla villkor för produktionsbola-
gets hantering av förpackningen. Han 
noterade att avtalet med bolaget inte 
innehöll några villkor för hur förpack-
ningen skulle komma att användas/ex-
poneras i filmen.  Enligt IGM måste det 
ha varit uppenbart för Pfizer att för-
packningen inte bara skulle komma att 
demonstreras för skådespelarna utan 
att den också på något sätt skulle kom-
ma att visas i filmen. Under alla om-
ständigheter borde Pfizer enligt IGM ha 
förvissat sig om hur förpackningen 
skulle komma att användas i filmen. 
Pfizer hade enligt IGM inte varit till-
räckligt ansvarsfull och därigenom 
handlat i strid med god sed enligt arti-
kel 103 samt brutit mot artikel 102 och 
förbudet mot att marknadsföra recept-
belagda läkemedel mot allmänheten. 

Ärendet är det första som rör pro-
duktplacering av läkemedel i en film 
avsedd för allmänheten. Det finns inga 
särskilda regler om denna företeelse i 
LER, men med tanke på både förbudet 
att marknadsföra receptbelagda läke-
medel gentemot allmänheten och för-
budet i Radio-/TV-Lagen att i bl a SVT 
produktplacera sådana läkemedel mås-
te det finnas gränser för vad ett läke-
medelsföretag kan göra i dessa hänse-

enden. Frågan är emellertid om den 
gränsen verkligen passerades i ärendet. 

Å ena sidan var exponeringen av 
Ariceptföpackningen mycket påtaglig 
i den aktuella filmen och IGMs ifråga-
sättande är mycket förståelig. Å andra 
sidan kan man tycka att IGM, med hän-
syn till den totala avsaknaden av regler 
och praxis om produktplacering, borde 
ha avstått från att själv fatta beslut i 
ärendet och överlåtit detta till NBL, 
som är den egentliga prejudikatsin-
stansen. Grunden för IGMs kritik är att 
Pfizer inte varit tillräckligt aktsam för 
att försäkra sig om att förpackningen 
skulle komma till en användning som 
kan ifrågasättas. Mot bakgrund av hur 
det skriftliga avtalet med produktions-
bolaget utformats är det en uppfattning 
som man i och för sig kan förstå. Men 
ser man till liknande fall, som inte säl-
lan rört tillämpning av just förbudet 
mot reklam för receptbelagda läkeme-
del till allmänheten, är det inte säkert 
att NBL gått lika långt i kraven på Pfi-
zers ansvar som IGM gjorde. Mot bak-
grund härav samt att det är det första 
produktplaceringsärendet är det be-
klagligt att Pfizer inte överklagade be-
slutet till NBL. Först genom beslut av 
nämnden får vi fram den praxis som 
detta slag av frågor förtjänar.

anmälningsärenden

Första ärendet angående produkt-
placering och skärpning av kraven 
på institutionell information.

Sedan årsskiftet har IGM och NBL kommit med några avgöranden som är mycket 
intressanta. Det mest uppmärksammade rör ifrågasatt medverkan till produkt-
placering i en dramaserie som sändes i SVT, varigenom ett receptbelagt läkemedel 
kommit att marknadsföras gentemot allmänheten



   pharma industry nr 2 –11   67

I ett annat ärende (NBL904) age-
rade IGM just på det sättet och överlät 
utan eget beslut till NBL att avgöra 
ärendet.  Ärendet gällde en annons från 
Desitin Pharma med rubriken ”Desitin 
– bred kompetens” följd av en uppräk-
ning av ett tiotal läkemedel från före-
taget.  Varumärkena angavs i rubrikstil 
och var kompletterade med generisk 
benämning för respektive läkemedel. 
Ingen ytterligare information om läke-
medlen förekom. Annonsen avslutades 
med Desitins logotype samt i anslut-
ning till denna formuleringen ”success 
in CNS”. IGM ifrågasatte om inte an-
nonsen innehöll alltför knapphändig 
information om läkemedlen och däri-
genom stred mot kraven på minimiin-
formation i läkemedelsinformation en-
ligt artikel 17. IGM ansåg ärendet svår-
bedömt och överlät det därför till NBL 
för beslut. 

Nämnden konstaterade att det enligt 
praxis finns ärenden där information 
ansetts vara av institutionell karaktär 
trots att läkemedel nämnts vid namn 
och även om där förekommit uppgifter 
om indikation eller indikationsområde. 
I dessa fall har det dock varit fråga om 
presentation av företaget och dess verk-
samhet genom ganska omfattande text 
varvid marknadsförda läkemedel en-
dast nämnts i förbigående. I Desitins an-
nons förekom ingen utförligare presen-
tation av företaget och fokus låg genom 
utformningen lika mycket på de namn-
givna läkemedlen som på företaget. 

Sammantaget ansåg NBL att annon-
sen skulle ha haft en tydligare inrikt-
ning på företaget för att kunna anses 
som institutionell. Den var därför till 
övervägande del av påminnelsekarak-
tär. Nämnden erinrade om att möjlig-
heten till påminnelsereklam togs bort 
ur LER vid en revision 2009 och att hu-
vudregeln därför är att minimiinforma-
tion enligt artikel 17 skall anges när det 
är fråga om läkemedelsinformation. 
Annonsen ansågs strida mot artikel 17.

Ärendet innebär en skärpning av 
kraven på institutionell reklam. Läke-
medel, även med uppgift om indikation 
eller indikationsområde, kan fortfaran-

de nämnas i sådan information, men 
bara i löpande och ganska omfattande 
text som presenterar företaget och dess 
verksamhet. Av beslutet kan också slut-
satsen dras att läkemedelsnamn inte 
bör nämnas i rubrikstil eller på annat 
sätt som riskerar skapa fokus på läke-
medlen. Utvecklingen kan delvis för-
klaras i ljuset av den förändring av LER 
där möjligheten till påminnelsereklam 
togs bort, men visar även på ett utveck-
lat, eller mer väldefinierat krav på tyd-
lig och omfattande textinformation när 
det gäller institutionell information. 

Ett ärende (NBL906) visar på en 
något märklig motsägelse mellan olika 
myndigheters direktiv och hur den 
skall tolkas i samband med läkeme-
delsinformation. I juni 2009 avgav 
GlaxoSmithKline (GSK) ett anbud rö-
rande Synflorix inom ramen för Örebro 
läns landstings upphandling av pneu-
mokockvaccin. Upphandlingen avsåg 
vaccin enligt det svenska allmänna 
barnvaccinationsprogrammet med 2+1 
schema, dvs vaccinering vid tre, fem 
och tolv månaders ålder. I SPCn för 
Synflorix finns en standardhänvisning 

anmälningsärenden anmälningsärenden
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anmälningsärenden

till Socialstyrelsens rekommendationer 
där det anges att immuniseringssche-
man för Synflorix skall baseras på of-
ficiella rekommendationer, som alltså 
är ett 2+1 schema. Men enligt dose-
ringsavsnittet i SPCn skall barn från 
sex veckors till sex månaders ålder, vil-
ket är den största och viktigaste pa-
tientgruppen, ges Synflorix i ett 3+1 
schema. Ett 2+1 schema gäller dock för 
ovaccinerade barn från sju till elva må-
naders ålder. Avvikelsen i Synflorix do-
sering enligt SPC från de officiella re-
kommendationerna framgick enligt 
Pfizer inte av GSKs anbud. Enligt Pfi-
zer framställdes Synflorix i anbudet 
som generellt anpassat till vaccina-
tionsrekommendationerna. GSK delade 
inte den uppfattningen och menade att 
hänvisning i SPCn till de officiella re-
kommendationerna medförde att anbu-
det stod i överensstämmelse med LER. 
IGM accepterade GSK argumentering 
och friade företaget.

Pfizer överklagade dock till NBL 
som betonade att enligt artikel 2 i LER 

utgör ett läkemedels SPC den sakliga 
utgångspunkten för all information om 
läkemedlet. Föreskriven dosering var 
vid tidpunkten för anbudet enligt ett 
3+1 schema för barn från sex veckors 
till sex månaders ålder. Hänvisningen 
i SPCn till de officiella rekommenda-
tionerna innebar enligt NBL inte att 
marknadsföring av någon annan dose-
ring än den uttryckligen föreskrivna, 
dvs 3+1, kan accepteras.  Oavsett att 
GSK bifogat SPCn till anbudet ansåg 
NBL att detta inte tillräckligt tydligt 
upplyste om den egentliga doseringen 
av Synflorix. Anbudet gav därför enligt 
nämnden det vilseledande intrycket av 
att Synflorix var godkänt för dosering 
enligt ett 2+1 schema vid vaccinering 
av barn under sex månaders ålder.

Det finns otvivelaktigt en motsägel-
se mellan SPCns hänvisning till de of-
ficiella rekommendationerna och där 
angiven dosering enligt ett 2+1 schema 
och den faktiska doseringen av Synflo-
rix, som vid tiden för anbudet, i SPCn 
angavs vara ett 3+1 schema. Men GSKs 

invändning att hänvisningen till Soci-
alstyrelsens officiella rekommendatio-
ner berättigar utformningen av anbu-
det var uppenbarligen inte hållbar. Var-
ken läkemedelslagens reklambestäm-
melser eller LER innehåller något som 
gör att andra myndighetsrekommenda-
tioner gäller istället för vad som fak-
tiskt är godkänt för ett marknadsfört 
läkemedel enligt den av Läkemedels-
verket fastställda SPCn för läkemedlet. 
Det är därför viktigt att NBL fastslår att 
en konflikt som denna inte ruckar på 
grundprincipen enligt artikel 2; SPCn 
utgör den sakliga utgångspunkten för 
informationen om ett läkemedel och 
uppgifter eller antydningar om andra 
indikationer eller doseringar än de Lä-
kemedelsverket godkänt strider mot 
artikel 2.

TorsTen Brink

Jur.kand

Brilex AB

anmälningsärendenanmälningsärenden

Grundkurs i Hälsoekonomi
Yasuragi Hasseludden 

10 - 12 maj 2011

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.



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

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

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

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

Är du den som ”toppar laget”? 
 

Då har du RELATIONER, 
tillhör toppskiktet av FÖRSÄLJARE, 

och förstår vinsten av att SAMARBETA och levererar RESULTAT!

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

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

eller till anders@jenseus-consulting.se 

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



Passionate about Healthcare  
Proud of our People

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

Vi vill komma i kontakt med dig 
som har erfarenhet av försäljning 
av läkemedel och vill arbeta som 
konsult.

Vi söker 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

Pharmexx Nordic AB är Nordens ledande konsultföretag med uthyrning av konsulter inom försäljning och marknadsföring i Life Science-sektorn. Vi ägs av det inter-
nationella apoteksföretaget Celesio och ingår i Pharmexx GmbH som med 4500 anställda globalt är en ledande internationell uthyrningspartner åt företag inom läkemedel, 
bioteknik, och medicinteknik i 22 länder.

Pharmexx_210x148_110328_PI.indd   1 2011-03-28   13:00:42

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:

•  Astma/Andningsvägar

•  Neurologi

•  Dermatologi

•  OTC  

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



Neurologi i Sverige är din nya kanal för att nå läkare som behandlar 
neurologiska sjukdomar. Nästa nummer utkommer 10 maj.

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 medicinska 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!

d e n  o b e r o e n d e  t i d n i n g e n  o m  n e u r o l o g i s k a  s j u k d o m a r
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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

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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Apoteken slåss om 
kundernas tillfredsställelse

Personliga varumärken 
det handlar om ditt 
professionella rykte

Tydligare krav och 
regler i förslaget till ny 
biobankslag

Adherenceprogram – 
konkreta verktyg med 
många vinnare




