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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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Mer kunskap.
Mer kreativitet.

Reklambyrån specialiserad på hälsa och sjukvård

Mer kommunikation.
Scanna QR-koden med din smartphone! 
Saknar du en QR-läsare? Ladda hem GRATIS från App-store eller Android market.
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ledare
Hur blir det i år i Almedalen?
Förra året var det full fart i Almedalen. Vi var på plats och lyssnade på en 
hel del seminarier och träffade kollegor i branschen. Det var, trots att jag 
fick lämna stranden för att åka in till Visby, riktigt trevligt och värdefullt. Jag 
gjorde just en koll på Almedalens webbplats och såg att det endast var LIF, 
Pfizer, Janssen och Lilly som anmält seminarier. Jag vet inte vad det beror 
på: om seminariesidan är dåligt uppdaterad, om många ännu inte anmält sitt 
seminarium eller om man helt enkelt struntar i att genomföra några aktiviteter. 
Jag blev i alla fall förvånad eftersom det känts som att det varit en stigande 
trend att vara på plats. Vi kommer i alla fall att vara där och spana lite och jag 
hoppas vi ses där.
 I detta nummer kikar vi bland annat innanför murarna på det börsnoterade 
bolaget Active Biotech. Vi får lära oss vilka faktorer som läkemedelsindustrin 
värderar högst i sitt val av reklambyrå. Vi får också läsa en artikel om arbets
rollen Medical Science Liaison. Det roliga med den artikeln är att den kom 
in vi a vårt LinkedInforum. Sök på Pharma Industry på LinkedIn så hittar du 
oss. Om du har en fantastisk eller kanske helt galen idé på artikel så får du 
jättegärna publicera förslaget där.
 Till sist hoppas jag att du får en fantastisk sommar. Det tänker i alla fall 
vi på redaktionen ha.

Niclas Ahlberg
Chefredaktör 
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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 en ökad tillgänglighet och 
följsamhet till 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. Adxto erbjuder:

	 •	 Hälso- Sjukvårdsspecialister

	 •	 Patientsupport

	 •	 Vårdsupport

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

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

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

AdxtoannonsPI.original3.indd   1 2011-05-27   16.06
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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 projektledare på Granath

Pernilla Sjöstrand är ny strategisk projektledare på 
reklambyrån Granath Euro RSCG i Stockholm. Med 
sig har hon drygt 20 års erfarenhet inom området häl-
sa/medicin, från både offentlig och privat sektor. Se-
nast kommer Pernilla från Medtronic där hon var nord-
isk kommunikationschef. Innan dess var hon på Pfizer. 
Pernilla kommer att arbeta med kunder inom LifeSci-
ence. (Källa: Granath Euro RSCG)

Förslag till nationellt substans register överlämnat

Läkemedelsverket har slutfört uppdraget från regeringen att analysera och lämna 
förslag på hur ett nationellt substansregister för läkemedel kan inrättas. En rap-
port har skickats till Socialdepartementet. 

Förslaget innebär att ett nationellt substansregister för läkemedel skapas, och 
verket ansvarar för kvalitetssäkring och förvaltning av substansinformationen. 

Läkemedelsverket föreslår att innehållet i substansregistret blir de aktiva sub-
stanserna i läkemedel, inklusive substanser i till exempel licensläkemedel och la-
gerberedningar samt med tillägg av vissa utvalda hjälpämnessubstanser. Det fö-
reslås också bli möjligt för användare att föreslå nya substanser, synonymnamn 
eller andra förändringar. Registret ska endast innehålla substansinformation med-
an information om produkter fortsatt finns i Nationellt Produktregister för Läkeme-
del (NPL). 

Substansregistret föreslås bli tillgängligt i form av en nedladdningsbar fil och 
som en webbtjänst, vilket innebär att andra kan utveckla tjänster med hjälp av in-
formationen. Läkemedelsverket har samrått med externa intressenter i utred-
ningsarbetet. 

Om verket får i uppdrag att inrätta ett substansregister enligt förslaget kommer 
ytterligare kravdefinitioner och terminologifrågor att diskuteras med berörda an-
vändare.
(Källa: LMV)

Lena Falk ny strategisk projektledare 
på Ellermore 
Lena Falk tar efter åtta år klivet tillbaka från 
kundsidan till konsultsidan. Hon kommer när-
mast från Johnson & Johnson Consumer 
Health där hon bland annat har marknadsfört 
flera receptfria produkter i Norden. Innan dess 
arbetade hon på Novartis och LU Sverige. 
Karriären började i reklambranschen där hon 
arbetade med kunder som bland andra Arla 
och Procter& Gamble.
(Källa: Ellermore)

Ny life science-konsult på Comma

Anette Hasselgren är det senaste tillskottet i 
Commas medicin- och hälsoteam. Hon är specia-
liserad inom läkemedel och hälsa och kommer 
framför allt att arbeta med strategisk rådgivning 
inom public affairs och marknads-pr. Anette har 
mer än tjugo års erfarenhet från branschen och 
har de senaste tolv åren arbetat som pr-konsult. 
Hon kommer närmast från Cohn & Wolfe där hon 
arbetade som seniorkonsult och affärsområdes-
chef. Under flera år arbetade hon på Pfizer, Ab-
bott och Organon. (Källa: Comma)

Laurent Dousset är ny chef för 
Sanofi-aventis i Sverige

Laurent Dousset , 
utbildad ekonom vid 
Université Panthéon 
Assas i Frankrike, har 
arbetat på Sanofi-av-
entis sedan 1997 och 
haft ett flertal befatt-
ningar inom företa-
get. Laurent Dous-
set är även styrelse-
ledamot i sanofi-av-
entis AB. I augusti 
2009 tillträdde Lau-

rent Dousset tjänsten som verkställande direk-
tör för Sanofi-aventis Norden och blir nu även-
vd för Baltikum samt chef för Sverige
(Källa:sanofi-aventis)

Erik Hägglund ny Commercial Manager 
för Eisai

Erik Hägglund är 
ny  C o m m e rc i a l 
Manager för Eisais 
satsning inom on-
kologi för regionen 
Benelux & Nordic. 
Erik Hägglund har 
tidigare arbetat på 
l edande be fa t t -
ningar på AstraZe-
neca, senast som 
Business Unit Di-
rector Oncology. 
Han är civilingenjör och har 18 års erfarenhet 
från läkemedelsindustri och medicinsk teknik. 
(Källa: EISAI)

Mikael Muittari ny chef för affärsutveck-
ling på Pharmexx

Mikael Muittari 
tillträdde den 1 april 
som chef för affärs-
u t ve c k l i n g  i n o m 
Norden (Head Busi-
ness Development 
Nordics) på Pharm-
exx. Han kommer 
närmast från Novar-
tis Global Marketing 
i Schweiz där han 

som Global Brand Associate Director ansvarade 
för business planning, brand management, e-
marketing och marketing communication. Mikael 
har en master inom ekonomi och gedigen erfa-
renhet inom läkemedelsindustrin där han de se-
naste 15 åren arbetat med affärsutveckling och 
haft olika ledande befattningar inom försäljning 
och marknadsföring.
(Källa: Pharmexx)

notiser och pressklipp
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Ny konsult till PeakSearch

Sara Steinvall är ny rekryterings-
konsult på PeakSearch som arbe-
tar med rekrytering av chefer och 
specialister inom life science, lä-
kemedel, medicinteknik och bio-
teknik. Sara har en gedigen erfa-
renhet från branschen och har ar-
betat i olika roller i marknads- och 
försäljningsorganisationer både i 
Sverige och internationellt. Hon 
har en lång erfarenhet av perso-
nalledning, rekrytering, organisa-
tionsförändringar och teamutveck-
ling. (Källa:PeakSearch)

Fyra nya medarbetare på Pharma Relations

Reyhane Rezai har en farmacie magisterexamen från 
Uppsala universitet, är receptarie och har en bred 
kunskap om apoteksbranschen. Sedan examen 2005 
har hon bland annat arbetat med utökad rådgivning 
kring läkemedel mot allmänhet och sjukvård samt haft 
ansvarsområden inom sortiment och inköp hos flera 
apoteksaktörer. 

Charlotte Beskow har receptarieexamen från Göteborgs uni-
versitet och har sedan examen 2003 arbetat på olika apotek 
med både egenvård och recepthantering. De ska båda arbeta 
inom apoteksområdet. 

Inom affärsområdet Medical blir Åsa Matz affärsområ-
deschef. Hon har mer än 15 års erfarenhet från läke-
medelsindustrin och CRO-branschen. Åsa har en 
apotekarexamen från Uppsala universitet och erfaren-
het från stora läkemedelsföretag såsom AstraZeneca, 
Pharmacia och Eli Lilly. Inom dessa företag har Åsa 
arbetat inom klinisk forskning och utveckling både i 
Sverige, Norden och internationellt.

Henrik Alexandersson är anställd som ny researcher. Han har 
erfarenhet från olika områden och tjänster i läkemedelsindu-
strin och har bland annat jobbat som forskningsingenjör, pro-
dukt- och applikationsspecialist. Han har en teknologie magis-
terexamen i bioteknik från Uppsala universitet och har sedan 
2005 arbetat inom life science, bland annat på Biovitrum och 
iNovacia. 
(Källa: Pharma Relations)

Takeda köper Nycomed

Takeda och Nycomed har kommit överens med aktieägarna i Nycomed att Ta-
keda förvärvar Nycomed för 9,6 miljarder Euro. Styrelserna för båda bolagen 
har godkänt transaktionen som väntas genomföras inom kort. I och med detta 
blir Nycomed en av Takeda kontrollerad rörelse. Nycomeds dermatologiverk-
samhet i USA ingår inte i affären. 
(Källa: Takeda)

notiser och pressklipp

Nya medarbetare på Dynamic Code

Emma Silfverswärd är ny 
sälj- och marknadsansva-
rig med ansvar för den 
nordiska marknaden. De 
senaste uppdragen har va-
rit på det medicintekniska 
företaget Sectra samt 
GSK med uppdrag inom 
försäljning och marknad i 
olika positioner och länder. 

Peter Alkvist är ny 
sälj- och marknadsan-
svarig med ansvar för 
Europamarknaden (ut-
anför Norden). Peter 
Alkvist har jobbat som 
internationell affärs-
man med exportförsälj-
ning som verksamhets-
område i mer än 25 år 
och startat och utveck-

lat säljorganisationer i Ryssland, Polen och Ukrai-
na. Han har också fungerat som försäljnings- och 
marknadschef för dotterbolag och andra säljare på 
flera olika marknader. (Källa: Dynamic code)

Ny vd på Aktivia

Niklas Lindberg till-
t rädde i  apr i l  som 
verkställande direktör 
för Aktivia Science 
Work och dess dotter-
bolag Aktivia Science 
Work Clinical. Han 
ska ta ansvar för före-
tagets expans ion i 
Sverige och i de nord-
iska länderna. Niklas 
var närmast verkställande direktör för TFS i Sveri-
ge och Norge och har innan dess haft flera ledan-
de befattningar inom flera svenska läkemedelsfö-
retag. Han har också, tillsammans med ett par kol-
legor inom klinisk forskning, skrivit en handbok i 
kliniska prövningar. (Källa: Aktivia)

Adxto får statligt utvecklingsanslag från 
Singapore

Företaget Adxto har tilldelats ett utvecklingsanslag 
av SPRING Singapore, ett statligt organ med upp-
drag av Singapores regering att främja tillväxt och 
utveckling av företagsverksamhet. 

Anslaget beviljades med stöd av Adxtos singa-
porianska intressegrupp. Syftet är att vidareut-
veckla det webbaserade e-journalsystem, 
xBookTM, som Adxto har tagit fram tillsammans 
med teknikbolaget SiniMed. 

I Sverige har e-journalsystemet nyligen imple-
menterats bland annat på Sabbatsbergs sjukhus i 
Stockholm. (Källa: adxto)
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Brilinta (ticagrelor tabletter) godkänns i Kanada 

Den kanadensiska läkemedelsmyndigheten Health Canada har 
godkänt Brilinta (ticagrelor tabletter) för sekundär prevention av 
aterotrombotiska händelser hos patienter med akut kranskärls-
sjukdom (ACS). Man beräknar att omkring 122 000 personer per 
år i Kanada drabbas av en ACS-händelse. Data indikerar att upp 
till 15 procent av alla patienter med ACS dör inom ett år efter sin 
hjärt/kärlhändelse. Godkännandet i Kanada innebär att Brilinta nu 
godkänts i 33 länder, inklusive EU, under varumärkesnamnet Brili-
que, och i Brasilien, Malaysia och Makao, under varumärkesnam-
net Brilinta. Produkten granskas för närvarande av läkemedels-
myndigheterna i 42 länder, bland annat USA, Ryssland, Indien 
och Kina.(Källa:Astrazeneca)

Den årliga rapporten över produktportföljen för 

svenska life science bolag nu sammanställd
Sammanlagt driver 35 bolag 63 läkemedelsprojekt i kliniska fa-
ser. Projekt inom cancer dominerar portföljen, men resterande 
projekt är spridda över ett stort antal sjukdomsområden. Detta vi-
sar SwedenBIOs årliga rapport. Aktiviteten inom svensk life sci-
ence-industri håller fortsatt hög nivå som tidigare år men antal 
projekt i klinisk fas har sjunkit något sedan 2010. Detta är speci-
ellt märkbart i fas II där vi ser en 30 % minskning. Det har varit en 
kontinuerlig ökning av projekt i fas III sedan 2007.
(Källa:SwedenBio)

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

      

IDIS tecknar samarbetsavtal med Campus Pharma

IDIS, ett av de ledande företagen i Europa som tillhandahåller li-
censläkemedel, ska starta ett samarbete med det svenska läke-
medelsföretaget Campus Pharma. Ambitionen är att bättre kunna 
möta speciella medicinska behov hos patienter i Sverige, Dan-
mark och Norge. 

IDIS arbetar med farmaceuter och läkare runt om i hela världen 
för att skapa tillgång till de läkemedel som av olika anledningar 
ännu inte fått tillstånd att säljas i det land där behov finns. Genom 
en ökande global tillgång till information har efterfrågan på läke-
medel utanför de vanliga registrerade preparaten ökat runt om i 
världen. Relationen med Campus Pharma ökar IDIS närvaro på 
denna viktiga marknad samtidigt som Campus Pharma får tillgång 
till ett större utbud av licensläkemedel på ett snabbt och effektiv 
sätt. (Källa: Campus Pharma)

Ny chef för Novartis Onkologi 

Patrick Eckert, 38 år, är ny chef för Novartis Onkologi i Sverige. 
Han har mer än tio års erfarenhet från läkemedelsindustrin och 
kommer närmast från ett affärschefsuppdrag i Brasilien. Patrick 
Eckert ser som ett av sina viktiga uppdrag i Sverige att verka för 
en bättre dialog mellan läkemedelsindustrin, de politiska företrä-
darna och hälso- och sjukvården.(Källa: Novartis)

notiser och pressklipp
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hälsoekonomi

Kostnaderna för hälso- och 
sjukvården uppgick 2008 till 
296 miljarder kronor, vilket 

motsvarade 9,4 procent av bruttona-
tionalprodukten, BNP. Sedan mitten 
av 1990-talet har vårdutgifterna och 
dess andel av BNP ökat kontinuerligt. 
Ökningarna brukar förklaras av föl-
jande faktorer: 
•  Ändrade vårdbehov på grund av de-

mografiska förändringar (till exem-
pel högre andel äldre personer i be-
folkningen), miljöfaktorer, ändrade 
levnadsvanor med mera. 

•   Högre inkomster och större krav och 
förväntningar från patienter och an-
höriga.

•  Krav på löneutveckling för vårdper-
sonal i nivå med löneutvecklingen i 
andra samhällssektorer.

•  Nya kunskaper, metoder och tekni-
ker för prevention, diagnostik, be-
handling och omvårdnad (medi-
cinsk teknologi).
När det gäller den demografiska ut-

vecklingen råder möjligen en uppfatt-
ning att enbart det faktum att männis-
kor lever längre kommer att leda till 
kraftigt ökade sjukvårdsutgifter. Eko-
nomer har dock konstaterat att det i hu-
vudsak är de två sista åren i livet som 
drar stora sjukvårdskostnader, oavsett 

om man dör ung eller gammal. En cen-
tral fråga är då om den ökande livs-
längden leder till att den sjuka perio-
den mot livets slut blir längre eller kor-
tare. Sammantaget pekar existerande 
studier på att effekten av den ökande 
livslängden på mängden sjukhusvård 
inte blir dramatisk men att det dock 
sannolikt kommer att bli en ökning. En 
ökad andel äldre i ett offentligt finan-
sierat sjukvårdssystem innebär dock ett 
finansieringsproblem eftersom äldre i 
genomsnitt har lägre inkomst än per-
soner i yrkesverksam ålder och därmed 
har en minskande effekt på landsting-
ens skatteintäkter.

Nya teknologier ger ofta stora hälso-
vinster som gynnar patienterna och 
därmed också samhället. Människor 

lever längre och blir friskare, samtidigt 
som de nya behandlingsmetoderna ofta 
innebär att sjukvårdskostnaderna sti-
ger. Den teknologiska utvecklingen i 
sjukvården pekas i olika studier ut som 
den enskilt starkaste drivkraften bak-
om den fortlöpande ökningen av sjuk-
vårdskostnaderna. 

Alternativ till lösning av den lång-
siktiga finansieringen av vården
Den komplexa och svåra frågan om hur 
den långsiktiga finansieringen av vår-
den ska lösas kräver en bred politisk 
uppslutning och vilja. Arbetet med 
att hitta lösningar skulle till exempel 
kunna ske inom ramen för en parla-
mentarisk utredning, liknande den 
som föregick pensionsreformen.

SNS VälfärdSrApport 2010: 

Långsiktig finansiering av       vården – en central fråga
Ökade behov hos en snabbt åldrande befolkning och ny teknologi är två viktiga 
faktorer bakom ett ökat tryck på de offentliga vårdfinanserna. Rättvisa i vården, 
prioritering mellan behandlingar och patientgrupper, alternativa finanseringslös-
ningar och många andra angelägna områden inom svensk sjukvård identifieras 
av åtta forskare i SNS Välfärdsrapport ”Vårdens utmaningar”. Medvetenheten 
om och beredskapen för nödvändiga reformer liksom beslut som rör hälso- och 
sjukvården bör beredas ur ett brett politiskt helhetsperspektiv. Anders Anell, 
Ulf-G Gerdtham och Billie Pettersson sammanfattar delar av rapporten.

om rApporteN och förfAttArNA
SNS Välfärdsrapport 2010. Vårdens utmaningar av Anders Anell och Ulf-G. 
Gerdtham (red.)
Redaktörerna är båda professorer och verksamma vid Lunds universitet. Övriga 
författare är: professor Per Carlsson, Prioriteringscentrum, Linköpings universitet, 
dr Gudbjörg Erlingsdóttir, Lunds universitet, dr Charlotta Levay, Lunds universitet, 
professor C-H Lyttkens, Lunds universitet, dr Gert Paulsson, Lunds universitet och 
professor Ulf Persson, Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi (IHE), Lunds uni-
versitet. 
ISSN 1653-3909, ISBN 978-91-86203-58-0.
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SNS VälfärdSrapport 2010: 

Långsiktig finansiering av       vården – en central fråga

I rapporten diskuteras olika möjlig-
heter att lösa den långsiktiga finansie-
ringen av svensk sjukvård. Här är någ-
ra exempel: 

prevention kan medföra stora hälso-
vinster och kan också vara ett kost-
nadseffektivt sätt att göra befolkningen 
friskare, minska sjukfrånvaron och 
därigenom öka skatteintäkterna. Men 
det innebär inte att prevention med 
nödvändighet minskar just sjuk-
vårdskostnaderna särskilt mycket. Det 
som är samhällsekonomiskt vällovligt 
behöver inte hjälpa landstingsekono-
min. Att utnyttja preventionens effek-

ter, till exempel ökad livslängd, kan ju 
tvärtom kräva ökade sjukvårdsresur-
ser. Även om preventionen kan förskju-
ta sjukdom till senare i livet, och därför 
kan vara ekonomiskt attraktivt, så är 
det i dag svårt att se livsförlängande 
prevention som nyckeln till sjukvår-
dens framtida finansiering. 

Kloka organisatoriska förändringar. 

Det är fullt tänkbart att vården skulle 
gå att producera billigare än i dag. Det 
är också möjligt att kösituationen del-
vis kan lösas genom tämligen billiga 
koordinationsåtgärder. Det finns ett 
antal skäl att tro att potentialen att be-

gränsa kostnadsutvecklingen finns, 
även om det är långt mindre självklart 
att man kan realisera den. Ekonomisk 
teori talar för att offentliga verksamhe-
ter och privata icke-vinstdrivande dito 
kan dra på sig för stora produktions-
kostnader. Andra studier visar att ef-
fektiviteten varierar en hel del mellan 
olika landsting i deras förmåga att för-
se medborgarna med sjukvård. För den 
amerikanska miljön visar en del stu-
dier att förekomsten av konkurrens 
från vinstdrivande sjukhus gör att 
kostnaderna sjunker även vid icke-
vinstdrivande sjukhus. 
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Nya finansieringskällor. En annan väg att 
gå är att finna nya finansieringskällor. 
Utrymmet för konventionella skatte-
höjningar är dock starkt begränsat med 
tanke på de stora marginaleffekterna i 
det svenska skattesystemet. Eller så kan 
man omprioritera bland andra offent-
liga utgifter i statens, landstingens eller 
kommunernas budgetar för att finan-
siera sjukvård. Ytterligare andra möj-
ligheter är att begränsa skattefinansie-
ring av viss specifik typ av vård och/
eller överföra en del av det totala finan-
sieringsansvaret direkt till individen 
eller via privata försäkringslösningar. 

Satsa mer på hälsoekonomiska 
utvärderingar 
Ett effektivt och hållbart system för 
sjukvården måste kunna balansera de 
ekonomisk- politiska målen om kost-
nadseffektiv användning av resurser, 
kostnadskontroll samt främjande av 
innovationer. Hälsoekonomiska utvär-
deringar har ambitionen att fånga pa-
tientnyttan och ställa den i relation till 
resursanvändningen. De är därför ett 
viktigt instrument både för att identi-
fiera kostnadseffektiva teknologier och 
för att gallra ut äldre och mindre kost-
nadseffektiva terapier. Samtidigt kan 
hälsoekonomiska utvärderingar vara 
ett instrument för att främja nya inno-

vationer. Spridningen av ny teknologi 
måste styras för att användningen ska 
bli så kostnadseffektiv som möjligt. Ett 
sätt att styra fördelningen av resurser 
och spridningen av ny teknologi är att 
använda sig av Health Technology As-
sessment (HTA). 

Vissa behandlingar och metoder – 
till exempel serviceboende för äldre, 
förbättrade vårdprogram för KOL-pa-
tienter och läkemedelsterapi för schi-
zofrenipatienterna – är några exempel 
på nya teknologier som nämns i rap-
porten som leder till besparingar i re-
sursanvändningen i sjukvården eller i 
omsorgen. 

I vissa fall är besparingen så omfat-
tande att den överstiger värdet av den 
ökade användningen av andra resurser 
och leder till totalt sett minskad an-
vändning av resurser, med andra ord 
en nettokostnadsbesparing. Så är fallet 
för till exempel vårdprogrammet för 
KOL-patienter där den ökade tillgäng-
ligheten för patienterna visserligen 
kom att innebära ökade kostnader för 
konsultationer i öppenvården och öka-
de läkemedelskostnader, men där de 
insparade kostnaderna till följd av fär-
re inläggningar i slutenvården gav en 
nettobesparing. Detsamma gäller läke-
medelsbehandlingen för schizofreni 
där minskade kostnader i sluten vård 

uppvägde de ökade kostnaderna för lä-
kemedelsinnovationen.

Den nya läkemedelsterapin för änd-
tarmscancer som nämns i rapporten är 
däremot ett exempel på ny teknologi 
som inte leder till några nettobespa-
ringar i sjukvården. Den leder knap-
past heller till lägre kostnader för pro-
duktionsbortfall till följd av ökat för-
värvsarbete. Däremot har den en posi-
tiv hälsoeffekt genom att den ger en 
statistiskt säkerställd förlängd överlev-
nad och även om livskvaliteten under 
denna tid inte är den bästa så måste 
hälsoeffekten av behandlingen ändå 
betinga ett värde för patienten. Frågan 
är om detta värde överstiger det värde 
som resurserna skulle ha kunnat pro-
ducera i en alternativ användning. 

Värdebaserat prissättningssystem 
– ett bra instrument för sjukvården
För att bestämma om en teknologi är 
lönsam eller inte måste man därför 
bestämma värdet av hälsoeffekten. Ett 
sätt att göra detta är att tillämpa ett så 
kallat värdebaserat prissättningssys-
tem i sjukvården, Value Based Pricing 
(VBP). Vissa HTA-organisationer byg-
ger sina beslut på VBP, däribland Tand-
vårds- och läkemedelsförmånsverket 
(TLV) som bestämmer om subvention 
och pris på läkemedel i öppen vård. 

Introduktion av nya kostnadseffek-
tiva teknologier kan dock försvåras och 
även förhindras av ett snävt fokus på 
kostnadskontroll, avsaknad av incita-
ment och bristande öppenhet om häl-
sans värde. 

Ett sätt att förbättra följsamheten till 
TLV:s beslut om läkemedelssubventio-
ner är att koppla landstingens statsbi-
drag för läkemedel till beslutet. Där-
med minskar man konflikten mellan 
ett snävt budgetperspektiv och ett brett 
samhällsekonomiskt perspektiv. En an-
nan möjlighet är att vidareutveckla det 
värdebaserade prissättningssystemet 
för läkemedel så att det blir effektivare 
och omfattar fler delar av sjukvården. 
Det skulle stimulera och säkerställa in-
troduktion av nya effektiva innovatio-
ner till exempel genom att tydliggöra 
betalningsviljan för nya innovationer 
med ett explicit tröskelvärde för hur 
mycket samhället är beredd att betala 
för ett kvalitetsjusterat levnadsår 
(QALY) i olika patientgrupper. 

hälsoekonomi

När det gäller den demografiska 
utvecklingen råder möjligen en upp-

fattning att enbart det faktum att männis-
kor lever längre kommer att leda till kraf-
tigt ökade sjukvårdsutgifter. Ekonomer 
har dock konstaterat att det i huvudsak 
är de två sista åren i livet som drar stora 
sjukvårdskostnader, oavsett om man dör 
ung eller gammal. Den komplexa och svå-
ra frågan om hur den långsiktiga finansie-
ringen av vården ska lösas kräver en bred 
politisk upp slutning och vilja.
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Hälsa och tillgång till vård är sned-
fördelade i Sverige 
Ett viktigt hälsopolitiskt mål med höga 
ambitioner i Sverige är att hälsan och 
sjukvården ska vara rättvist fördelad, 
med andra ord att hälsan och vården 
inte ska vara systematiskt relaterade 
till faktorer som inkomst och utbild-
ning. Hälso- och sjukvårdslagen beto-
nar att målet för hälso- och sjukvården 
är god hälsa och vård på lika villkor för 
hela befolkningen, där personer med 
större behov ska prioriteras framför an-
dra (Hälso- och sjukvårdslag 1982). Det 
poängteras även i Prioriteringsutred-
ningens slutbetänkande (SOU 1995:84). 

Hälsans fördelning i befolkningen 
och tillgång till vård är områden som 
gränsar till många andra politiska om-
råden än enbart hälso- och sjukvården. 
Inkomst i sig bidrar till hälsans fördel-
ning och sysselsättning och utbildning 
bidrar också till snedfördelningen. 
Detta innebär att även inkomstpolitik, 
arbetsmarknadspolitik och utbild-
ningspolitik kan vara effektiva instru-
ment i fördelningspolitiken inom häl-
soområdet och hälsoeffekter bör därför 
beaktas vid ovan nämnda politikområ-
den. 

Hälsoekonomer har under de senas-
te decennierna tillämpat metoder för 
att mäta och analysera snedfördelning-
en av hälsa i relation till inkomst. Re-
sultaten har visat att både hälsan och 
sjukvården i bland annat Sverige är för-
delade till förmån för personer med hö-
gre inkomst jämfört med personer med 
lägre inkomst. Detta tyder på en orätt-
vis fördelning av vården. 

Hälsans fördelning kan till exempel 
mätas med ett så kallat koncentrations-
index (ki). En fördel med detta index är 
att man får ett sammanfattande mått 
på hur ojämnt hälsan är fördelad, vilket 
underlättar möjligheten att följa ut-
vecklingen över tid och jämföra mellan 
befolkningar. Det finns ett antal pro-
blem med att jämföra (självskattad) häl-
sa mellan länder, på grund av att olika 
befolkningar kan ha olika referensram 
när de uppskattar sin egen hälsa. I stu-
dien Income-related inequalities in 
health: som international comparisons 
jämför Van Doorslaer med flera förfat-
tare den inkomstrelaterade fördelning-
en av självskattad ohälsa i nio industri-
aliserade länder, korrigerat för skillna-
der i köns- och åldersfördelning. Resul-

taten visar att ohälsan generellt är 
snedfördelad mot personer med lägre 
inkomst, det vill säga att hälsan är för-
delad till höginkomsttagares förmån. 
Snedfördelningen av ohälsa var minst 
i Sverige och störst i USA. 

Även överlevnaden varierar med in-
komst. I studien Income-Related Ine-
quality in Life-Years and Quality-Ad-
justed Life-Years in Sweden av Ger-
dtham och Johannesson analyserades 
återstående levnadsår för individer i 
olika inkomstdeciler (se ruta om in-
komstdeciler). En man i lägsta decilen 
i inkomstfördelningen befanns ha en 
förväntad överlevnad på drygt 31 år 
mot drygt 34 år i högsta decilen i in-
komstfördelningen, med andra ord var 
skillnaden i överlevnad mellan högsta 
och lägsta inkomstfördelningsdecilen 
cirka 3 år. Resultaten för kvinnor hade 
liknande resultat. Snedfördelningen 
tycks vara mindre i Sverige än i andra 
länder men behöver för den skull inte 
var oväsentlig. 

Liknande metoder som har använts 
för att analysera fördelningen av hälsa 

har tillämpats på fördelning av vård. 
En studie visar att personer med högre 
inkomst har fler läkarbesök i Sverige 
även efter att man har korrigerat för 
skillnader i ”behov” mellan inkomst-
grupper (ålder, kön och självskattad 
hälsa). Dessutom är den mätta snedför-
delningen relativt stor i Sverige i för-
hållande till flera andra jämförbara 
länder. Detta kan tolkas som att det 
finns ”orättvisa” i vården och hälsan 
– trots hälso- och sjukvårdslagens am-
bitioner och trots att vården ges i of-
fentlig regi.

RefeRenseR
Van Doorslaer, e, A. Wagstaff, H Bleichrodt, 
s Calonge, U-G. Gerdtham, M Gerfin, 
J Geurts, L Gross, U Hääkkinen, R e. 
Leu, O O’Donnell, C Propper, f Puffer, 
M Rodriguez, G sundberg, O Winkelhake 
(1997) Income-related inequalities in health: 
some international comparisons. Journal of 
Health economics 16: 93-112.
Gerdtham, U-G, Johannesson, M. Income-
Related Inequality in Life-Years and Quality-
Adjusted Life-Years in sweden. Journal of 
Health economics 2000; 19: 1007-1026.

InkomStdecIl
I analyser av inkomstfördelningen utgår man ofta från tio lika stora inkomstgrupper, så 
kallade inkomstdeciler eller decilgrupper. Dessa får man genom att alla individer sor-
teras från lägsta till högsta inkomst. Därefter delas de in i tio lika stora grupper, så att 
den första gruppen (D1) består av den tiondel som har lägst inkomster och den sista 
gruppen (D10) består av den tiondel som har högst inkomster. 
(Källa: Inkomstfördelningen som resultat av arbetet, lönen och skatterna. Har skat-
tesystemets omfördelningseffekter överdrivits? Av eva Löfbom, saco 2010, IsBn 91 
871 46 65-7.) 

Både hälsan och sjukvården i bland annat Sverige är fördelade till förmån för personer med högre inkomst jäm-
fört med personer med lägre inkomst. Detta tyder på en orättvis fördelning av vården.
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ledarskap

Vill du utsättas för andras ofta kritiska ögon? 
Dina medarbetare kommer att ha dig i blickpunkten och ha synpunkter på allt, 
inte bara på de beslut du tar utan på vad du säger, hur du säger det, hur du klär 
dig, vad du har för frisyr och liknande. Det finns medarbetare som kan sitta ett 
helt möte och tänka på din nya tröja eller din frisyr och som därför inte lyssnar 
på ditt budskap. Du kommer att diskuteras och dissekeras i fikarummet, oftast 
när du inte är där, men ibland också när du är i rummet. 

Det kan vara helt avgörande vilket bemötande du har mot dina medarbetare. 
Man kommer kanske inte ihåg vad du sa men minns hur du bemötte och agerade 
i olika ärenden. Därför är det bra att be människor som du litar på att ge återkopp-
ling på hur du har bemött dina medarbetare.

Vill du ta ansvar för verksamhetens resultat och de anställdas väl och ve? 
Du har en press på dig från din chef att din verksamhet ska uppfylla målen och 
vara lönsam. Dina medarbetare är din viktigaste tillgång så du måste finnas till 
för dem och för verksamhetens bästa i med och motgångar. Du tvingas att ta tag i 
flera problem hos dina medarbetare och de kan ibland vara av personlig och svår 
karaktär, till exempel alkoholproblem och liknande. 

Du måste kunna hantera konflikter och se till att de leder till något konstruk-
tivt. Du måste se till att din verksamhet presterar och levererar utifrån ökande 
krav på måluppfyllnad och lönsamhet, samtidigt som du ofta har en minskande 
budget att röra dig med. Du måste vara lite av en trollkarl som inte tappar kon-
trollen. Sök stöd hos erfarna chefer eller be om handledning hos experter när du 
hamnar i en situation du inte behärskar.

Vill du vara den som till syvende och sist står ensam när det är 
hårda tider? 
Du kommer att uppleva både högkonjunkturer och lågkonjunkturer och någon 
gång kommer du med all säkerhet vara tvungen att säga upp medarbetare som 
du känner väl och egentligen kanske helst skulle vilja ha kvar. 

Du kommer att driva förändringsarbete och i samband med det troligen ha 
vissa medarbetare som lägger på dig sin ångest över förändringen. Detta måste 
du hantera. Du kommer inte att vara älskad av alla.
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Har du funderat på att söka ett chefsjobb 
eller är du ny i chefsyrket? Att arbeta som 
chef är intressant, viktigt och spännande men 
det är också krävande och slitsamt. Därför 
är det extra viktigt för en chef både att ta sig 
tid att reflektera över sitt arbete och att ut-
vecklas som ledare. Det är nödvändigt att 
lära känna sina styrkor och svagheter och att 
skaffa ett nätverk att bolla sina tankar med. 
Att vara chef i medgång är positivt men det 
gäller också att kunna hantera motgångar 
och stå stadigt när det blåser. Här förmedlar 
Ulf André ett axplock av frågor att reflektera 
kring och inspireras av. 
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ledarskap

Vad säger din familj? 
Utan familjens stöd är det svårare att klara jobbet på ett 
tillfredsställande sätt. Barnen och en bra relation till dem 
och familjen är viktigare än alla chefsjobb i världen. Om 
din familj är positiv till ditt nya jobb är hälften vunnet. Ni 
behöver tillsammans tänka igenom vad som väntar. Du 
kommer kanske att behöva lägga mer tid på ditt arbete och 
därmed kanske periodvis få svårare att ta din del av ansva-
ret i hemmet. Troligen kommer du att behöva ta med dig 
jobb hem ibland. Att ha en fungerande familjesituation är 
lika viktigt som att det fungerar på jobbet. 

Är du genuint intresserad av människor? 
Du kan inte stänga in dig på ditt kontor, sätta på upptaget-
lampan, och ägna dig åt att leverera snygga rapporter. Du 
måste finnas med i verksamheten, vara synlig, veta vilka 
problem som finns och stötta dina medarbetare i att lösa 
dem. Dina medarbetare är, som du vet, din största tillgång. 
För att skapa en bra relation till dem är det viktigt att du in-
tresserar dig för dem och deras arbete. Du har kundrelatio-
ner eller andra yrkesmässiga relationer som du också måste 
vårda och detta kräver att du tar dig tid och visar intresse. 

Kan du hantera konflikter? 
Du kommer att få medla i konflikter mellan medarbetare. 
Dessa konflikter ska du ta tag i så snart du upptäcker dem 
så att de inte utvecklas till surdegar som kan förgifta en 
arbetsplats. Du kommer troligen någon gång ha medarbe-
tare som utsätter dig för sin vrede och som inbjuder dig i en 
konflikt. Här måste du vara lugn och tydlig med att du inte 
tänker spela med i en konfliktsituation, svälja din eventu-
ella irritation och arbeta för att få tillbaka en relation med 
medarbetaren som leder framåt. 

Tänk efter vad det värsta är som kan hända. Att sopa 
under mattan löser inga problem. Du kommer att få ett väx-
ande problem om du blundar och detta påverkar din verk-
samhet. Det är din skyldighet som chef att agera för en bra 
psykisk och fysisk arbetsmiljö. Att lösa konflikter är kom-
petensutveckling för alla inblandade.

Är du målfokuserad och drivande? 
Du måste alltid, i alla möten med medarbetare och andra, 
ha verksamhetens bästa i fokus. Du får inte slappna av i ar-
betet att stimulera och peppa andra att prestera mot verk-
samhetens mål. Du måste se till att du har med dig dina 
medarbetare annars kommer du inte att få draghjälp av dem 
utan riskerar snarare att de bromsar utvecklingen. Det gäl-
ler att kunna hantera information och förändringsarbete på 
ett optimalt sätt. Lär dig mera om detta.

Hur är relationen till din chef? 
Det är viktigt att du har en öppen dialog med din egen chef. 
Du behöver själv få stöd och råd av någon. Om du inte har 
en chef så finns det säkert en styrelseordförande som du 
har en relation till. 

Du måste ibland finna dig i att du och din chef inte har 
samma uppfattning och att du måste anpassa dig till che-
fens beslut fast du egentligen ogillar dem. Du kanske har 
ett helt annat arbetstempo än din chef, något som kan för-
hala beslut och få dig handlingsförlamad. Eller så har du 
en chef som tänker och handlar fortare än ett snabbtåg och 
är långt före dig i sina tankar och beslutar därefter. Allt 
detta måste du förhålla dig till. Det bästa sättet är att tala 
med din chef om hur du uppfattar saken. Ibland har din 
chef personer (kanske andra chefer) i sin närhet som får in-
formation långt före dig. 

Din chef kan du inte ändra på men du kan fundera hur 
du ska förhålla dig till chefen och agera.

Vilken känsla får du när du träffar din chef? 
Det är okay att ta referenser på sin chef innan man börjar 
ett nytt jobb. Du får vara beredd på att den chef som kanske 
anställde dig och som du haft ett gott samarbete med för-
svinner och det kommer en ny person med nya idéer. Lät-
tast är om det finns ett chefsteam i din verksamhet. Då blir 
chefsbyten inte lika omvälvande och du kanske har lättare 
att kommunicera med andra chefer i teamet.

Är chefen och du överens om vad som är viktigt? 
Du kan få i uppdrag att ta bort en verksamhet som du själv 
anser vara helt nödvändig eller satsa på en verksamhet som 
du själv tycker är helt onödig. Det gäller som alltid att ha en 
öppen dialog med din chef men till slut är det din chef som 
har sista ordet och då är det bara att gilla läget.

Vet du vilka förväntningar din chef har på dig? 
Detta är mycket viktigt att klarlägga redan innan du an-
ställs. Kan du ställa upp på förväntningarna? Du kan inte 
arbeta helt emot din egen övertygelse. Du ska se till att du 
har regelbundna utvecklingssamtal med din chef där så-
dana frågor ventileras.

Har du kommunicerat dina förväntningar på arbetet? 
Det är minst lika viktigt att du får möjlighet att lyfta dina 
egna förväntningar på arbetet. Om du och din chef inte har 
talat med varandra om din syn på uppgiften och din öns-
kade utveckling så kommer det troligen att bli problem i er 
kommunikation framöver. 

Det finns medarbetare 
som kan sitta ett helt 

möte och tänka på din nya tröja 
eller din frisyr och som därför 
inte lyssnar på ditt budskap. 
Du kommer att diskuteras och 
dissekeras i fikarummet, oftast 
när du inte är där, men ibland 
också när du är i rummet.
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Hur får du legitimitet bland dina medarbetare? 
Är du en tidigare anställd i verksamheten och därefter bli-
vit chef så får du räkna med att det kan ta längre tid att bli 
accepterad. Det kanske finns medarbetare som aldrig fullt 
ut accepterar dig som chef. Det måste du kunna hantera. 

Skaffa dig ett nätverk med andra chefer där ni bollar di-
lemman regelbundet och stöttar varandra. Legitimitet är 
något som till en del följer med yrket och till en del måste 
förtjänas. Att vara kvinna och chef kan vara både en tillgång 
och en svårighet beroende på den rådande kulturen i den 
verksamhet du befinner dig i och de medarbetare du har. 
Det finns mycket forskning kring detta och det är bra om 
du kompetensutvecklar dig i ämnet genom att till exempel 
delta i en genuskurs på ett universitet. Att vara sig själv med 
sina personliga styrkor och svagheter är lika viktigt för alla 
chefer vilket kön man än har. 

Vågar du utmana? 
Det är kanske lätt att utmana dem som du inte håller med 
i sakfrågor men hur ska du utmana den ”duktige” medar-
betaren som har samma idéer som du själv och verkar själv-
gående? Alla medarbetare har rätt att utvecklas och att bli 
utmanad på rätt sätt får individen att växa. Det gäller att 
vara insatt i medarbetarens arbete och ställa de rätta frå-
gorna som leder medarbetaren och verksamheten till vi-
dare utvecklig.

Är du bra på att ge beröm och återkoppling? 
Dina medarbetare vill att du ska se vilket bra jobb de gör. 
Du måste ta dig tid att tala med dem, besöka dem och se 
dem. De måste också få ”näring” i sitt jobb och här är du 
viktig. Det är viktigt att lyfta det som är bra men också att 
se det som behöver förbättras. 

Att vara en närvarande chef är lättare sagt än gjort. Ib-
land har du en agenda som är så fulltecknad av annat att 
besök i verksamheten inte alltid går att få till men om du 
har ambitionen och är medveten om vikten av dessa besök 
så är mycket vunnet.  

Förstår du din organisations kultur? 
Alla organisationer och verksamheter präglas av en rådan-
de kultur. Det är inte så lätt att snabbt ändra detta men det 
är något man måste förhålla sig till och vara medveten om. 
Som chef måste du försöka förstå den kultur du arbetar i 
för att kunna hantera den. Det finns mycket forskning kring 
detta och här är det bra om du kompetensutvecklar dig. 

Det är svårt att påverka en organisations kultur men det 
finns saker du kan göra. Här är några exempel: 

• Beröm offentligt medarbetare som föreslår nya och utma-
nande idéer.

• Fira framgångar som nåtts genom beslut som ansetts lig-
ga utanför gällande principer och den rådande kulturen.

• Visa att du inte är rädd för konflikter och låt medarbe-
tarna förstå att de kan känna sig trygga om konflikter 
uppstår på arbetsplatsen.

• Tro inte att kommunikation löser allt. Ibland får man inse 
att man har olika åsikter och att man tolkar saker på oli-
ka sätt.

Till sist uppmanar jag alla som arbetar som chefer att ut-
bilda sig och ständigt sträva mot att utveckla sig vidare. 
Våga ta ett chefsjobb – våga leda andra! 

ULF ANDRÉ
Konsult

LÄS MER
Den som är intresserad av ämnet kan man läsa ”Vågar du leda 
andra? Novisens 40 frågor” av Ulf och Gunilla André, 2010. 
ISBN: 9174650408, ISSN: 9789174650402.

Om din familj är positiv 
till ditt nya jobb är hälften 

vunnet. Ni behöver tillsammans 
tänka igenom vad som väntar.
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En MSL är en vetenskaplig rådgivare som arbetar för 
ett läkemedelsbolag, bioteknologiskt företag eller 
medicintekniskt företag. Hans/hennes viktigaste 

ansvarsområde är att etablera och utveckla relationer med 
opinionsledare (key opinion leaders) inom det terapiområde 
man är verksam. Dessa relationer kan skapas med hjälp av 
prövarinitierade studier, stipendier, vetenskapliga diskus-
sioner, rådsgrupper (advisory boards) och liknande. De 
flesta som har en befattning som MSL har en gedigen uni-
versitetsutbildning, många med doktorsgrad inom någon 
naturvetenskaplig disciplin. Enligt boken är den vanligaste 
grundutbildningen apotekare (60–70 procent), men min er-
farenhet är att det i Sverige är lika vanligt med grundutbild-
ning inom till exempel biomedicin eller molekylär biologi. I 
vissa utomnordiska länder är 1–2 procent läkare.

Boken är skriven av två mycket erfarna amerikaner som 
arbetar som MSL – Erin Albert och Cathleen Sass. Båda har 
över tio års erfarenhet av MSL-befattningar för olika företag. 
The Medical Science Liaison: An A to Z Guide kom ut redan 
2007 i USA men har ännu inte recenserats i svensk press.

I första hand beskrivs Nordamerikanska villkor, men 
många fakta och reflektioner gäller även Europa och för 
svenska förhållanden. Inom läkemedelsindustrin har det 
alltid funnits många titlar och befattningar som är svåra att 
dechiffrera i förhållande till både betydelse och innehåll. 
Medical Science Liaison, MSL, är en befattning där innehål-
let kan skilja sig åt betydande mellan olika företag även om 
det finns en hel del gemensamma nämnare.

Den här bokens ambition är att ge en helhetsbild av MSL 
och på vilket sätt ett företag kan använda resursen på bäs-
ta sätt. Ur det perspektivet borde boken vara obligatorisk 
läsning på samtliga medical affairs-avdelningar som har 
MSL-befattningar eller motsvarande funktioner. Delar av 
boken är även mycket informativ för marknadsavdelningar 
som samarbetar med MSL-funktioner. 

Boken är uppdelad i tre delar. Första delen tar upp olika 
aspekter kring hur man kan bli en MSL. Den andra delen be-
skriver hur man utvecklar sina färdigheter som MSL och den 
tredje delen fokuserar på vad man kan göra om man vill kom-
ma vidare i karriären. 

 Bokrecension:
Nyttig guide till MSL-funktionen

En bok med ambitionen att ge en 
helhetsbild av funktionen Medical 
Science Liaison, MSL – en person 
som är ansvarig för ett företags medi-
cinska och vetenskapliga kontakter. 
Peter Hovstadius har läst boken ”The 
Medical Science Liaison: An A to Z 
guide”. Han tycker att boken borde 
vara obligatorisk läsning på alla medi-
cinska avdelningar inom branschen.
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Första kapitlet ger en definition av MSL och vilka arbets-
uppgifter som dominerar rollen. 

Inte som en läkemedelskonsulent
Här finns också en intressant jämförelse mellan en MSL 
och en läkemedelskonsulent. En läkemedelskonsulent säl-
jer ett eller flera läkemedel baserat på integrerade budskap 
mellan ”key brand massages” och den godkända produkt-
resumén. Han eller hon får inte diskutera användningen 
av läkemedlet utanför denna text. Läkemedelskonsulenten 
bedöms oftast utifrån säljresultatet inom det geografiska 
område han/hon ansvarar för.

I kontrast till detta har en MSL en helt annan frihet vad 
gäller vetenskaplig diskussion. Presentationerna har ofta 
fokus på hela terapiområdet med diskussioner kring samt-
liga tillgängliga behandlingar. Tyngdpunkten är informa-
tion och inte försäljning i sig. En MSL bedöms sällan utifrån 
försäljningsmål.

Enligt min erfarenhet från Sverige arbetar både läkeme-
delskonsulenten och MSL-funktionen på ett långsiktigt sätt. 

Även om konsulenten också i Sverige mäts på försäljning är 
de medel för att uppnå detta främst fokuserade på kun-
skapsöverföring och långsiktigt relationsbyggande.

Det finns fem huvudsakliga arbetsområden för en MSL, 
även om prioriteringen kan variera beroende på vilket bolag 
man jobbar för.

1. Forskning. 

En MSL har ofta som en huvuduppgift att dra forsknings-
projekt till bolaget, många gånger i form av prövarinitie-
rade studier. En uppgift kan även vara att hitta lämpliga 
prövare för FAS I–III program. Många företag letar även 
aktivt efter nya substanser att licensiera och kan använda 
en MSL som spejare.

2. Eget lärande.

En MSL måste alltid vara uppdaterad på den senaste forsk-
ningen kring de områden han/hon bevakar. Ofta uppnår 
man detta genom att ständigt läsa nya vetenskapliga artik-
lar, delta i internationella kongresser samt vidareutbild-

Den här bokens 
ambition är att 

ge en helhetsbild av 
MSL och på vilket 
sätt ett företag kan 
använda resursen på 
bästa sätt.
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ningskurser. En bra plattform för lärandet är ofta att bli 
medlem i den eller de intresseföreningar som finns för te-
rapiområdet. Många MSL har även en fortsatt kontakt med 
sitt eget forskningsområde från doktoreringen.

3. Utbildning. 

Detta är ofta en grundläggande arbetsuppgift för en MSL 
som kan lägga en stor del av tiden på presentationer i olika 
vetenskapliga sammanhang och beroende på i vilket sta-
dium produkten befinner sig.

För en nylanserad produkt kan man behöva fokusera på 
de nya farmakologiska principerna för läkemedlet. En mo-
gen produkt kan behöva större fokus på skillnaderna mellan 
rådande standardbehandlingar.

4. Service. 
Befattningen som MSL innebär att man måste vara ständigt 
beredd att ge service till både externa och interna kunder. 
Det kan vara att ge ett lättförståligt svar på en komplex 
medicinsk fråga från en läkare, hålla en föreläsning kring 
statistisk säkerhet för marknadsteamet eller ta emot ett sam-
tal från en ordförande i en läkarförening som vill diskutera 
ett nytt stipendium.

5. Nätverkande.

Precis som många andra funktioner inom ett läkemedels-
bolag har en MSL en viktig uppgift att nätverka, både internt 
och externt. Oftast har nätverksbyggandet för en MSL fokus 
på forskning och att identifiera outnyttjade möjligheter att 
skapa forskningssamarbeten kring företagets läkemedel.

Startade som en utbildning för läkarstudenter 
Den historiska genomgången i boken av hur rollen som MSL 
uppstod är intressant. Det var företaget Upjohn som 1967 
tog kontakt med läkarstudenter innan de hade förskriv-
ningsrätt för att utbilda studenterna inom tablettbehandling 
för diabetes, vilket var en ny behandlingsform vid denna 

tidpunkt. Upjohn lanserade på detta sätt Orinas® (tolbu-
tamide) med en långsiktig strategi. Till MSL-positionerna 
rekryterade man i första hand läkemedelskonsulenter från 
säljorganisationen. Kravet var att man skulle ha ett stort 
vetenskapligt intresse kopplat med goda sociala färdighe-
ter samt att man förstod att arbetet inte innebar marknads-
föring av en speciell produkt. Man ville ha personer som 
skulle höja medvetenheten om en ny behandlingsprincip.

Andra läkemedelsbolag hakade på denna trend. Squibb 
(senare BMS) lanserade i slutet av 1980-talet en egen ny 
tjänst som hette Medical Service Managers, MSM.

Dessa befattningar var tänkta åt i första hand läkare och 
disputerade personer för att skilja ut befattningarna från 
den tidiga MSL-rollen. Man ville på detta sätt höja den ve-
tenskapliga nivån ytterligare och matcha den kompetens 
som fanns hos kunder och opinionsledare med en intern 
kompetens med samma utbildnings- och forskningsbak-
grund. Tanken var att dessa personer skulle ha ännu större 
och bättre förutsättningar att samverka med sina kollegor 
på klinken. 

I dag har dessa titlar och roller delvis flutit in i varandra. 
Många företag gör dock fortfarande en skillnad mellan be-
fattningar som kräver läkarkompetens och de som kräver 
en doktorsgrad inom ett naturvetenskapligt ämne.

Intressant enkätundersökning
Bokens andra kapitel tar upp resultatet från en enkätunder-
sökning mellan 2003 och 2007 av MSL, cirka 100 personer 
vid varje mättillfälle. Där finns många intressanta obser-
vationer som kan vara användbara i vardagen. Bland annat 
finns det en sammanställning kring hur företagen oftast 
mäter de insatser som en MSL gör, det vill säga de person-
liga målen för året:

• Utveckla kontakter med opinionsledare – 73 procent. 
• Leverera enligt förutbestämda mål – 65 procent. (Det 

framgår inte vad dessa förutbestämda mål består av.)
• Samarbeta med interna grupper – 60 procent.
• Genomföra projekt utanför arbetsbeskrivningen – 44 

procent.
• Hitta nya opinionsledare – 43 procent.
• Ge stöd till ledningsfunktioner – 39 procent.
• Ge återkoppling från opinionsledare – 37 procent.
• Delta i möten som de organiserat själva eller som ordnas 

av andra – 31 procent.
• Regionala mål – 25 procent.
• Lämna förslag på nya forskningsprojekt – 23 procent.
• Försäljning och/eller företagets totala ekonomiska resul-

tat – 9 procent.
• Annat – 8 procent.

En intressant observation är att en tredjedel av dem som 
deltog i enkäten får återkoppling från opinionsledare an-
gående värdering av sin arbetsinsats, det vill säga sina 
primära kunder. Men det hade varit ännu mer intressant 
att få ta del av exakt hur dessa utvärderingar går till, med 
andra ord vad man har mätt i kontakten men en MSL och 
hur det sedan vägts in i den totala bedömningen av arbets-
insatsen över året.

En MSL är en vetenskap-
lig rådgivare som arbetar 

för ett läkemedelsbolag, bio-
teknologiskt företag eller med-
icintekniskt företag. Hans/hen-
nes viktigaste ansvarsområde 
är att etablera och utveckla 
relationer med opinionsledare 
(key opinion leaders) inom det 
terapiområde man är verksam.
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Vad som också kom fram i denna enkät var olikheter i hur 
man ser på egen forskning och publicering. Många företag 
anser att en MSL inte ska publicera egna artiklar med hän-
visning till risken för att man inte har möjlighet att vara helt 
opartisk. Andra företag anser att det är en självklarhet att 
en MSL ska om möjligt publicera egna artiklar för att kunna 
behålla sin vetenskapliga expertis.

De fem arbetsuppgifter som ger mest tillfredställelse en-
ligt enkäten är:

1. Relationer med opinionsledare.
2. Projektledning för prövarinitierade studier.
3. Deltagande på medicinska möten.
4. Ansvar för rådsgrupper (advisory boards).
5. Undervisning.

Att utvecklas och komma vidare som MSL
Den andra delen av boken ger en del handfasta råd hur man 
kan utvecklas som MSL.

Bland annat finns det en lista med 20 punkter för hur man 
kan identifiera nya opinionsledare. Många av punkterna är 
självklara medan andra faktiskt kan vara verkligt bra tips. 

Ett kapitel i denna del beskriver fyra intervjuer med lä-
kare om hur de uppfattar MSL-rollen. Samtliga läkare är 
mycket positiva och ser ett tydligt värde i den kompetens 
en MSL besitter. Alla anser att det är ett värdefullt komple-
ment till läkemedelskonsulenten som är mer begränsad i 
sin frihet att diskutera kring ett terapiområde eller en pro-
dukt. Läkarna ser också ett stort värde i de samarbetspro-
jekt som en MSL kan möjliggöra i form av studier, rådsgrup-
per, internationella nätverk och liknande. Intervjuerna ger 
också en hel del matnyttiga insikter om hur läkare ser på 
kontakterna med läkemedelsindustrin och på framtiden för 
dessa kontakter.

Bokens tredje och sista del beskriver hur man ska komma 
vidare i karriären efter att ha arbetat som MSL under ett 
antal år. 

Ett vanligt sätt att komma vidare är att byta jobb och bli 
MSL på ett annat bolag. Om man byter terapiområde och 
produkt har man möjlighet att känna sig både utmanad och 

stimulerad utan att nödvändigtvis byta karriärspår. Några 
går vidare till personalledande befattningar och ytterliga-
re andra tar längre kliv till positioner inom medicinsk in-
formation, hälsoekonomi, kliniska prövningar, marknads-
avdelningar och liknande. 

Författarnas budskap är att man aldrig behöver känna 
sig bunden till att vara MSL. Den kompetens som är grun-
den för en MSL kan användas inom många olika roller och 
områden.

En bra och sammanhållen bild av MSL
Boken ger en bra och sammanhållen bild av vilka arbets-
uppgifter som är utmärkande för befattningen som MSL. 
Här finns många intervjuer med personer som arbetar som 
MSL, läkare och chefer som ger en utmärkt insikt i den 
praktiska vardagen för en MSL, vad man kan förvänta sig 
på fältet och inom företaget. 

Boken utgår från förhållanden i USA – som många gång-
er skiljer sig från svenska förhållanden. I USA är en MSL 
oftast fältbaserad och verkar förhållandevis självständigt i 
förhållande till marknadsavdelningen. I Sverige är min er-
farenhet att de flesta befattningar som MSL är kontorsba-
serade, även om man är ute och reser mycket. I Sverige har 
befattningarna ett mycket nära samarbete med marknads-
avdelningen, vilket jag personligen tror är en kritisk fram-
gångsfaktor för tjänsten. 

Många som arbetar som MSL brottas med frågor om hur 
man kan utvecklas i tjänsten och hur man bäst driver sin 
karriär framåt. I det avseendet kan boken vara en inspira-
tionskälla, både för att skapa en karriärkarta inom MSL-
positionen men också för att hitta exempel på andra befatt-
ningar inom samma kompetensområde. I ett appendix finns 
till exempel tio personers karriärkartor, vilka positioner 
personerna haft och hur länge.

Befattningen som MSL är en mycket viktig funktion för 
ett läkemedelsbolag. Tillsammans med medicinska rådgi-
vare (medical advisor, som oftast har läkarkompetens) kan 
dessa befattningar skapa många nya möjligheter att samar-
beta med hälso- och sjukvården och skapa ett viktigt mer-
värde för läkarna och i slutändan patienterna.

Peter Hovstadius, Md, PHd
Medical affairs Manager

Msd

Jämfört med en läke-
medelskonsulent har en 

MSL en helt annan frihet vad 
gäller vetenskaplig diskus-
sion. Presentationerna har ofta 
fokus på hela terapiområdet 
med diskussioner kring samt-
liga tillgängliga behandlingar. 
Tyngdpunkten är information 
och inte försäljning i sig.

The Medical Science Liaison: An A to Z Guid av Erin Albert 
och Cathleen Sass 
ISBN: 978-1-4343-3750-4 (sc)
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Vi är en relativt 
väloljad organi-

sation som har en bra 
infrastruktur och vi har 
kompetensen utan allt-
för stora administrativa 
hinder.

läkemedelsföretaget

Från vänster Helén Tuvesson, 
Chief Scientific Officer, 
Göran Forsberg, Vice President, 
och Cecilia Hofvander, Assistant 
Director, framför Active Biotechs 
lokaler.
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När chefredaktören för Pharma 
Industry la ut uppdraget att 
porträttera Active Biotech på 

mig och en fotograf var det med tilläg-
get att företaget är ett bioteknikbolag, 
inte ett läkemedelsbolag. En deklara-
tion som kan vara nyttig att ha med sig 
när vi tar klivet in i företagets lokaler 
i Lund. För övrigt en magnifik bygg-
nad med gigantisk takhöjd som ägs av 
Active Biotech men även härbärgerar 
några andra företag i branschen. Lik-
som en personalmatsal/restaurang 
som är mycket uppskattad och livligt 
frekventerad.

är nära målet efter 
en spännande resa
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Active Biotech satsar på 
att utveckla läkemedel där 
immunförsvaret spelar en 
central roll. Inriktningen 
är bred, man jobbar med 
både preklinisk och kli-
nisk forskning i alla tre 
faserna. När Pharmacia 
gick samman med Upjohn 
1997 köpte Active Biotech 
både anläggningen och 
verksamheten. Då startade 
man om från noll. Nu är 
företaget nära sitt mål.

FAktA om Active Biotech
idé
•  Utveckla, effektivt och kostnadsef-

fektivt, nya läkemedel mot sjukdomar 
där dagens behandlingsalternativ är 
otillräckliga.

• Skapa värde på lång sikt för aktieägar-
na genom spetskompetens inom ut-
valda nischer på en global marknad.

•  Vara en attraktiv arbetsgivare genom 
att erbjuda en atmosfär som genom-
syras av kreativitet och möjligheter till 
individuell utveckling.

Strategi
•  Målet är tillväxt, både organisk och 

genom förvärv och allianser.
•  Partnerskapsavtal för kostnads-/risk-

delning med externa partners.
•  Uppnå största möjliga värdeökning 

för varje enskilt projekt genom en op-
timal användning av företagets egen 
kompetens och infrastruktur samt ge-
nom att söka samarbete med starka 
partners i rätt fas för varje projekt.

•  Behålla marknadsrättigheter för fram-
tida försäljning på utvalda marknader 
och inkomster från forskningssamar-
bete, licensiering och försäljning.

Forskning
Konsolidera och förbättra kontinuerligt 
kompetens inom våra kärnområden. Sä-
kerställa ett regelbundet flöde av nya, 
högkvalitativa läkemedel för indikationer 
inom de medicinska områden som om-
fattas av företaget.
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På företagets hemsida sammanfattar 
man den dagliga verksamheten så här: 
”Active Biotech fokuserar på att utveck-
la läkemedel för medicinska områden 
där immunförsvaret spelar en central 
roll. Vår läkemedelsutveckling bygger 
på vår specialistkompetens inom im-
munologi. Vi har en unik infrastruktur 
som innehåller mycket erfarna forskare 
som kombinerar spetskompetens med 
effektiva projekt med inriktning på 
klart definierade mål.

Vår portfölj inkluderar innovativa 
substanser som modulerar immunsys-
temet. Vi har kommit längst i utveck-
lingen av produkter avsedda för be-
handling av multipel skleros samt pro-
stata- och njurcancer. För att sprida 
våra risker och kostnader och för att 
optimera både tid till marknaden och 
marknadens effektivitet behöver vi 
samarbetspartners, främst stora läke-
medels- och bioteknikföretag.”

Citat som förhoppningsvis ger en 
lämplig bakgrund när vi stiger in i ett 
konferensrum tillsammans med Göran 
Forsberg och Helén Tuvesson – för ett 
samtal om och kring Active Biotech. På 

deras visitkort står det att Göran Fors-
berg är Vice President, Investor Rela-
tions & Business Development. Helén 
Tuvesson är Chief Scientific Officer.

Tidigt intresserad av kemi
Stämningen är otvungen. Vi serveras 
en utmärkt espresso och börjar med 
att ”pumpa” Göran Forsberg, som är 
född 1963 och som har jobbat i företa-
get sedan 1998 (samt i branschen sam-
manlagt 20 år). 

Göran Forsberg blev tidigt intresse-
rad av kemi.

– Ja, mycket, jag läste biokemi och 
sedan kom jag tidigt in i den här bran-
schen. Jag trivs väldigt bra.

Skulle någonting få dig att byta jobb?
– Om någon kom med ett intressan-
tare alternativ och vill betala för det 
så skulle man väl hyckla om man inte 
ville fundera på det.

Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig?
– Det finns ingen typisk arbetsdag. 
Väldigt mycket tid läggs på möten, inte 
minst externa, och många telefonsam-

tal, ofta till och från utlandet. Sedan är 
det väldigt mycket att läsa in.

Efter arbetsdagens slut spelar Göran 
gärna golf och ägnar sig hängivet åt 
löpning. Två Berlin Marathon och ett 
Barcelona dito står bland annat på me-
ritlistan.

– Sedan hinner jag inte så mycket 
mer. Jag jobbar ju en del också, säger 
den påtagligt vältränade Göran med ett 
menande leende.

Kan du berätta lite om företagets struktur?
– Vi finns bara i Lund och har lite drygt 
80 anställda.

Har ni stor personalomsättning?
– Nej, väldigt liten. Folk trivs väldigt 
bra. I och med att Pharmacia la ner oss 
började en väldigt spännande resa från 
scratch. Vi är inte i mål än, men vi är på 
upploppet.

… säger maratonlöparen!
– Ja, då är man nära.

Helén Tuvesson
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När kan man säga att företaget stabiliserats 
i sin nuvarande form?
– Vi har i nuläget inte dragit in några 
stora pengar på försäljning utan fi-
nansierat oss genom nyemissioner och 
samarbetsavtal med mera.

Vad är företagets styrka?
– Vi är en relativt väloljad organisation 
som har en bra infrastruktur och vi har 
kompetensen utan alltför stora admi-
nistrativa hinder, säger Göran Forsberg.

Ingen stor buffert
Göran Forsberg doktorerade 1992 och 
arbetade biotekniskt med insulinlika 
tillväxtfaktorer (IGF-s) och strategier 
för att framställa dessa med hjälp av 
bakterier. De system som han, enligt 
egen utsago, utvecklade gjorde det möj-
ligt att ta fram stora mängder, vilket i 
sin tur möjliggjorde mer detaljerade 
studier. IGF-s kraftfulla molekyler på-
verkar både tillväxten och utvecklandet 

av olika organ. Det görs än i dag omfat-
tande forskning för att förstå mer kring 
dessa och hur de skulle användas som 
läkemedel.

Har företaget några svagheter?
– Tja, ingen är ju fullkomlig. Vår stor-
lek kan ibland bli vår svaghet. Kör det 
ihop sig finns det inte mycket buffert 
att ta av.

Tittar man på nätet har ni gått med förlust 
ännu mer i år än förra året…
– Det har vi gjort i princip sedan 1998. 
Tittar man på de aktieägare som va-
rit med från början så har ju bolagets 
värde ändå ökat väldigt mycket. Så ur 
deras perspektiv har det varit en bra 
resa. Vi har ändå haft en plan som vi 
har följt. Det tar ju mellan tolv och fem-
ton år från idé till att man börjar tjäna 
pengar på det. Vi har långsiktiga och 
starka ägare.

Vilka är de primärt viktigaste arbetsuppgif-
terna för företagsledningen just nu?
– Att säkra finansieringen och att ut-
veckla vår projektportfölj. Just nu sitter 

vi i en väldigt bra sits. Finansierings-
frågan är för tillfället löst och projekten 
går framåt.

Sammanfatta ditt respektive företag med 
tre ord. 
– Innovativa, balanserade och flexibla.

Göran Forsberg tvekar lite mellan 
”strukturerade” och ”flexibla” men väl-
jer det sistnämnda, delvis påhejad av 
Helén Tuvesson.

Kompetens och flexibilitet
Helén Tuvesson doktorerade 2004 på en 
avhandling om metabolism och farma-
kokinetik av quionolinsubstanser. Det 
vill säga den substansgrupp som åter-
finns i flera av Actives nuvarande kli-
niska projekt. Helén har varit anställd 
i bolaget sedan 1998 och har de senaste 
åren ingått i företagets ledningsgrupp.

Vad tycker du är Active Biotechs styrka?
– Vi har en väldig bredd i vår kompe-
tens och är väldigt flexibla. Vi kan job-
ba från tidig till sen läkemedelsforsk-
ning. Det är det som är styrkan med 
personalen. All kompetens.

Vår storlek 
kan ibland bli 

vår svaghet. Kör det 
ihop sig finns det 
inte mycket buffert 
att ta av.

Cecilia Hofvander

Göran Forsberg
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Finns det möjlighet att utveckla den kom-
petensen?
– Ja, det gör det. Och det är det som det 
roliga med att jobba här. Företaget ger 
en möjlighet att vara bred i kompeten-
sen och kräver att man utvecklar den.
”Köper man över” eller värvar man specia-

lister mellan företag i den här branschen?
– Det hände tidigare. Men i nuläget, 
i Skandinavien, ”köps” det inte så 
mycket mellan företagen inom läkeme-
delsforskning. Det är rätt mättat, säger 
Helén Tuvesson.

Göran Forsberg skjuter in:
– Överhuvudtaget anställs det inte 

så mycket. Det finns en konsolidering 
i branschen.

Helén Tuvesson nickar instämmande.
– Jag tror också att det är en konso-

lidering. Det är också en anledning till 

läkemedelsföretaget

Civilingenjörerna Camilla Davidsson (närmast kameran) och Malin Östsjö i arbetstagen
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Seniorforskaren 
Per Björk är en av 
många kompetenta 
forskare på Active 
Biotech

att vi har så låg personalomsättning. I 
ärlighetens namn finns det inte så 
många alternativ. Samtidigt finns möj-

ligheten att utvecklas inom ett och 
samma bolag, säger hon.

Vi bjuds slutligen på en husesyn på 
det till synes välmående företaget, vars 
tillstånd bland annat beskrevs så här 
av verkställande direktören Tomas Le-
anderson i årsredovisningen för 2010:

”Sammanfattningsvis har 2010 varit 
ett unikt år för Active Biotech. Vi har 
kunnat redovisa ett positivt resultat i 
en registreringsgrundande prövning 
för första gången i bolagets historia. 

Många av oss har följt detta projekt 
från … 1999 och det har varit en spän-
nande och omtumlande resa.”

Text: Michael ljungberg, Textbyrån MlT

Foto: lennarT TidMan, Textbyrån MlT

Finansierings
frågan är för 

tillfället löst och pro
jekten går framåt.



DÅ VÄNTAR EN BELÖNING PÅ 50 000 KR
NU STARTAR NOMINERINGSTIDEN
FÖR UTMÄRKELSEN GULDPILLRET 2011
Priset ska stimulera anställda i sjukvården, apotekssektorn och forskar-
världen att hitta recept för en bättre läkemedelsanvändning och färre lä-
kemedelsskador. Bakom utmärkelsen står Läkemedelsförsäkringen och 
tidningarna Dagens Medicin och Dagens Apotek. Guldpillret insti� ades 
2010 och första årets pristagare var bidraget Säkrare läkemedelsbehand-
ling för barn vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna.

EXEMPEL PÅ INITIATIV SOM KAN BELÖNAS:
> Utveckling av nya arbetssätt och metoder som ökar kvaliteten och sä-

kerheten i läkemedelsanvändningen.
> Utveckling av tjänster och teknik som ökar kunskapen om läkemedel 

hos personal och patienter och minskar risken för felaktig läkeme-
delsanvändning.

> Forskning som bidrar till en förbättrad användning av läkemedel, ge-
nom ökad förståelse för läkemedels mekanismer och verkan i män-
niskokroppen.

Personer från alla yrkesgrupper inom sjukvården och apotekssektorn 
kan få priset. De kan belönas för insatser och initiativ inom alla typer av

verksamheter – inte bara i klinisk verksamhet, utan också på andra om-
råden relaterade till läkemedelssäkerhet, till exempel myndigheter och 
forskningsinstitutioner.

Alla kan nominera till Guldpillret 2011. Nomineringstiden startar den
4 maj och avslutas den 5 september. Nomineringen sker via ett webbfor-
mulär på dagensmedicin.se/guldpillret.

Guldpillret 2011 delas ut på Apoteksdagen som arrangeras av Dagens 
Apotek och Dagens Medicin den 27 oktober. Vinnaren får ett utbild-
ningsstipendium på 50 000 kronor och ett hederspris.

KUNNIG JURY UTSER PRISTAGARE
Pristagarna utses av en kunnig jury med företrädare för sjukvård, farma-
kologi, forskning och patientintressen. I juryn ingår:

Bo Carlberg, ordförande i Läkaresällskapets kommitté för läkemedels-
frågor, � omas Lönngren, tidigare chef European Medicines Agency, nu 
verksam som konsult, Anders Olauson, president, European Patients’ Fo-
rum, Anders Rane, professor i klinisk farmakologi, Karolinska institutet, 
Eva Sjökvist-Saers, ordförande i Apotekarsocieteten samt Mikael Nestius, 
chefredaktör, Dagens Medicin och Dagens Apotek och Anders Öhlén, vd, 
Läkemedelsförsäkringen.

Har du ett recept på säkrare 
läkemedelsanvändning?

DAGENS

VÄLKOMMEN MED DIN NOMINERING!
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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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politik i industrin

SIL:s vision är att 
erbjuda en gemen-

sam kvalitetssäkrad natio-
nellt tillgänglig läkemedels-
information för alla Sveriges 
förskrivare, integrerat i det 
journalsystem han eller 
hon använder.
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I skrivande stund sitter det en sjuk-
sköterska på Svensk informations-
databas för läkemedel, SIL, i ett 

kontor på Södermalm i Stockholm 
och synar läkemedelsinformationen 
i Nationellt produktregister för läke-
medel, NPL. Hon hittar dialysvätskor 
med enheten liter och ändrar detta 
med vetskap om att vätskan i vården 
kan doseras i milliliter. Ibland står det 
gasflaska och det kan vara osäkert om 
det handlar om en felstavning och att 
det egentligen borde stå glasflaska. 
Varje vecka hanterar SIL hundratals 
avvikelser, alltifrån fel angivna enheter 
och förpackningsstorlekar till felaktiga 
styrkor och förskrivningsbehörigheter. 

I flera år har SIL fungerat som ett 
filter för vården, felaktigheter i artikel-
information kring läkemedel har rät-
tats till innan uppgifterna nått förskri-
varen. Men ungefär vid årsskiftet 
2011/2012 försvinner detta filter. An-
ledningen är att SIL byter master 
(grundkälla) för varuinformationen. 
Därmed ska SIL och i förlängningen 
vården, använda sig av Apotekens Ser-
vice AB:s varuregister, VARA. 

Det innebär att det måste bli rätt från 
början i grundregistret, i NPL. Vilket i 
sin tur innebär ökade krav på industrin 
och andra aktörer som registrerar in-
formation i NPL. 

SIL ska kvalitetssäkra nationell 
läkemedelsinformation
Redan i augusti 2002 beslutade sig re-
presentanter ifrån 14 landsting att bilda 
ett nationellt nätverk för att säkerställa 
tillgång och kvalitet på oberoende lä-
kemedelsinformation till förskrivare. 
En arbetsgrupp inom nätverket fick 
i uppdrag att skapa en svensk infor-
mationsdatabas för läkemedel – SIL. 
Motiven bakom tillkomsten av SIL var: 

• Att skapa en nationell standard för 
läkemedelsinformation.

• Ge kvalitetssäkrad läkemedelsinfor-
mation vid förskrivning och vård.

• Vara gemensam kravställare från 
sjukvårdshuvudmännens sida i över-
gripande frågor gentemot företag, or-
ganisationer eller myndigheter som 
äger och ansvarar för elektroniska 
informationskällor (källägare) samt 
mot systemleverantörer.

• Minska hanteringskostnaden för 
sjukvårdshuvudmän och systemle-
verantörer genom en rationell infor-
mationshantering.

SIL:s vision är att erbjuda en gemensam 
kvalitetssäkrad nationellt tillgänglig 
läkemedelsinformation för alla Sveri-
ges förskrivare, integrerat i det jour-
nalsystem han eller hon använder. 

Målet är i dag att samtliga landsting 
och journalsystem ska ha implemente-
rat en första version av SIL under 2011, 
därmed inte sagt att alla journalsys-
tem kommer använda alla tjänster som 
finns i SIL.

SIL är ingen källägare utan under-
söker om det finns avvikelser i infor-
mationen mellan olika aktörer. Det kan 
förekomma skillnader i uppgifter som 
industrin respektive Läkemedelsverket 
för in i NPL. För att informationen till 
vården ska bli enhetlig och korrekt har 
SIL fungerat som ett filter och rättat till 
felaktigheter. Korrigeringarna utgår 
från produktresuméerna och vid en-
staka tillfällen ändras uppgifterna nå-
got för att de ska fungera i vårdsam-
manhang – allt för en säkrare förskriv-
ning. 

SIL och journalsystemleverantörer-
na har ett gemensamt intresse i att rätt 
information finns lättillgänglig vid för-
skrivningen av läkemedel och att för-
utsättningar ska finnas för en korrekt 
dokumentation av ordinationer i vår-
den. 

Utöver kvalitetssäkrad läkemedels-
information samordnar SIL informa-
tion från många andra informations-
källor. I databasen ingår FASS-texter 
med information om lämplighet av lä-
kemedelsanvändning vid graviditet 

SIL – ett säkrare läkemedelsval
På Svensk informationsdatabas för läkemedel, SIL, arbetar 14 personer bland annat 
med att rätta till felinmatade uppgifter i NPL – det nationella produktregistret för 
läkemedel. Men snart kommer inte SIL att göra några rättelser utan i stället utesluta 
de produkter i NPL som innehåller felaktig information som kan innebära risk för 
patienterna. Så för läkemedelsindustrin gäller det att mata in rätt uppgifter från 
början.
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och amning, det finns även tjänster för 
interaktionsvarningar mellan läkeme-
del samt en doseringskälla som inne-
håller uppgifter om administrations-
sätt och enheter för alla läkemedel i 
databasen. 

Utöver detta finns det i SIL egenut-
vecklade tjänster, däribland verktyget 
”Rekord” som administreras av lands-
tingens olika läkemedelskommittéer 
och innehåller rekommendationer på 
första-, andra- och tredjehandsnivå.  

SIL samarbetar också med ett flertal 
myndigheter och organisationer med 

koppling till vård och informationstek-
nologi, bland andra Apotekens Service 
AB, Läkemedelsindustriföreningen 
(LIF), Sveriges Kommuner och Lands-
ting (SKL), Tandvårds- och läkemedels-
förmånsverket (TLV), Läkemedelsver-
ket och Läkemedelskommittéerna.

Nyttan för förskrivare och patienter
Journalsystemen är den främsta an-
vändaren av informationen i SIL. Det 
är journalsystemen som måste inte-
grera mot SIL och anropa de tjänster 
som finns. 

Många förskrivare känner säkert 
inte ens till att de använder sig av SIL 
eftersom det är integrerat i förskrivar-
stödet och presenteras på olika sätt be-
roende på vilket journalsystem man 
använder sig av. Med SIL integrerat i 
förskrivarstödet får man varningar när 
läkemedel inte passar ihop eller om lä-
kemedlet inte är lämpligt för ammande 
eller gravida. Det går också att göra 
prisjämförelser mellan produkter och 
ta del av kloka listan för val av läkeme-
del. 

För en förskrivare är det en trygghet 
att veta att informationen är kvalitets-
säkrad av SIL, men förskrivaren kan 
inte på ytan se om det finns SIL eller 
inte som grund i systemet. Däremot är 
det viktigt för förskrivaren att veta vad 
SIL är och vilka tjänster som kan till-
gängliggöras via journalsystemen som 
använder SIL. Detta för att kunna bli 
en bra kravställare mot leverantören av 
journalsystem. 

Samarbetet mellan landsting och 
leverantörer av journalsystem 
SIL verkar inom företaget Inera AB på 
uppdrag av vår beställarorganisation, 
Center för e-hälsa (CeHis), vars uppgift 

Bild 1. Schematisk bild över vilka aktörer som samverkar i informationsflödet. 

För att informationen till vården 
ska bli enhetlig och korrekt har SIL 

fungerat som ett filter och rättat till felak-
tigheter. Korrigeringarna utgår från pro-
duktresuméerna och vid enstaka tillfällen 
ändras uppgifterna något för att de ska 
fungera i vårdsammanhang – allt för 
en säkrare förskrivning.
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är att samordna landstingens och regio-
nernas samarbete för att utveckla och 
införa gemensamma e-hälsostöd, infra-
struktur och regelverk som förbättrar 
informationstillgänglighet, kvalitet och 
patientsäkerhet. 

En ny databas varje vecka
Varje vecka hämtas information från 
de olika källorna och en ny SIL-databas 
byggs. Mellan importen av källor och 
byggandet av en ny databas sker en 
intern kvalitetskontroll som förenklat 
innebär att all information testas mot 
definierade kontrollkrav. 

Dessa kontrollkrav är själva kärnan 
i kvalitetsarbetet och kan handla om 
allt från självklarheter som till exempel 
att en vara har ett handelsnamn, till 
mer förfinade tester som visar hur en 
förpackning beskrivs. Om informatio-
nen av någon anledning inte uppfyller 
dessa kontrollkrav granskas den manu-
ellt och vid oklarheter kontaktas källä-
garen för konsultation. I dag finns ett 
hundratal kontrollkrav.

I dag hämtar SIL läkemedelsinfor-
mation från bland annat NPL, det na-
tionella produktregistret som i sin tur 
innehåller information från andra ak-
törer: Apoteket AB, Läkemedelsverket, 
Tandvårds- och läkemedelsförmånsver-
ket samt Läkemedelsindustriförening-
en. Tanken med NPL-registret, var att 
aktörerna skulle få en möjlighet att 
granska, kommentera, ändra och slut-
ligen verifiera information över varje 
specifik läkemedelsprodukt. Riktlin-
jerna för informationsinmatningen kan 
tyvärr ibland vara för vag och de olika 
aktörernas inmatning harmoniserar 
inte. Detta orsakar avvikelser som om 
de släpps igenom utan att korrigeras 
kan innebära risker i vården vid för-
skrivning av läkemedel. (Se bild 1.) 

I det nationella produktregistret 
NPL finns:

a) Alla godkända läkemedel (ej licens-
läkemedel). 

b) Läkemedel som är godkända men 
inte marknadsförs på den svenska 
marknaden. 

c)  Läkemedel som avregistrerats efter 
juni 2004. 

d) Läkemedel som tillverkas av Apote-
ket Produktion och Laboratorier 
(APL). 

Patienternas förtroende för läkarkåren är 
 viktigt. De ska känna sig trygga med vården. 
De ska kunna lita på diagnostik och behand-
ling. Men vem litar läkaren på? 

Hur högt förtroende för vårdens  myndigheter 
och organisationer har den svenska  läkarkåren? 
Det kommer vi att svara på med hjälp av 
 läkarnas förtroendebarometer.  Resultatet 
presenteras i juli och kan beställas via e-post: 
info@mix-pr.se

Vem litar läkare på?

Mix Public Relations är Sveriges ledande kommunikationsbyrå 
inom medicin och hälsa. Vi är experter på publicitet och påverkan.
www.mix-pr.se

MedUniverse är ett professionellt webbaserat nätverk där Sveriges 
läkare kan hålla kontakten och samarbeta med kollegor över 
hela landet samt tycka till i marknadsundersökningar. 
www.meduniverse.se
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Gör om och gör rätt från början
För många som arbetar inom läkeme-
delsindustrin kan det anses självklart 
vilka uppgifter som ska registreras i 
NPL. Produkten kanske har blivit god-
känd med enheten liter medan man i 
vården är intresserad av att ordinera 
i milliliter, vem har då rätt? Kanske är 
det så att NPL måste komplettera med 
flera fält, ett för vården och ett för apo-
teken? Det rimligaste vore kanske att 
både vården och apoteksaktörerna har 
tillgång till samma information. 

SIL:s stora huvudbry just nu är över-
gången till Apotekens Service AB:s va-
ruregister som inte längre kommer till-
låta rättning av de felaktigheter som i 
dag finns i NPL. Med andra ord är det 
arbete som pågått inom ramen för SIL 
på väg att kastas bort, alla rättningar 
kommer försvinna eftersom rättning-
arna inte skett i grundkällan NPL utan 
enbart inom SIL. 

Det vore bra med en vårstädning i 
grundkällan (NPL) och stramare rikt-
linjerna för informationsinmatningen. 
Det kan inte vara okay att skriva ”bis-
ter” i stället för ”blister” som förpack-
nings typ. Registerinformationen an-
vänds för att skapa logiska tjänster i 
förskrivarstöden och en felskrivning 
som ovan kan göra att produkten inte 
görs tillgänglig vid en ordination. 

Låter allt ovan krångligt och kom-
plext? Egentligen är det ganska enkelt, 
det handlar om att ”göra om och göra 
rätt” så slipper man manuella rättning-
ar i registret. Det är varken kostnadsef-
fektivt eller säkert med en redaktionell 
process som tillåter subjektiv bedöm-
ning. 

I dagarna har ett omfattande arbete 
startats för att rätta till avvikande in-
formation i NPL. SIL har i samarbete 
med Apotekens Service AB skickat ut 
en skrivelse till de företag som har en 
produkt vars artikelinformation är fel-
aktigt registrerad i NPL. Många företag 
har uppskattat skrivelsen och ändrar 
omedelbart till det föreslagna alterna-
tivet. För alla som är inne och registre-
rar uppgifter i NPL måste det vara 
klart och tydligt att uppgifterna som 
registreras är av stor betydelse i många 
led, från förskrivning till expedition. 
Är det ett oralt vaccin som registreras 
så får inte produkttypen ”injektion” 
väljas. Det kanske låter självklart, men 

politik i industrin

Inera och SIL 
Inera är en av flera utförare som samverkar kring genomförandet av strategin Nationell 
e-hälsa – en strategi för att skapa tillgänglig och säker information inom vård och om-
sorg. Det är en unik satsning som alla vårdens aktörer står bakom. 

Inera ägs av alla landsting och regioner och får sina uppdrag från Center för e-häl-
sa i samverkan, CeHis. SIL är en verksamhet inom Inera och tillhör programområdet 
vårdgivartjänster.

Under 2010 var Ineras totala intäkter 341 miljoner, varav landsting och regioner stod 
för 285 miljoner, Dagmarmedel 45 miljoner och övriga bidrag 10 miljoner. SIL:s årliga 
budget ligger på cirka 12 miljoner.

Inera har cirka 125 anställda och ett antal konsulter med bred kompetens inom vård, 
it och kommunikation. På SIL arbetar för närvarande 14 personer.

Ineras målsättning är att stödja och effektivisera vården, stärka patientens ställning 
samt skapa god tillgänglighet till vården. Inera har levererat nationella lösningar till vård 
och omsorg sedan starten av företaget för cirka 10 år sedan. Men omfattningen och 
bredden av uppdrag har vuxit. I dag driver Inera cirka 35 olika nationella projekt och 
tjänster som alla är avgörande för att nå visionen om en effektiv, god och säker vård.

center för ehäLSa I  Samverkan 
Center för eHälsa i samverkan (CeHis) koordinerar landstingens och regionernas sam-
arbete för att utveckla och införa gemensamma eHälsostöd, infrastruktur och regelverk 
som förbättrar informationstillgänglighet, kvalitet och patientsäkerhet. De gemensamma 
insatserna ska styras, prioriteras och budgeteras på ett samlat sätt.

vara
VARA är ett nytt nationellt produkt- och artikelregister innehållandes alla läkemedel, 
samt läkemedelsnära förbrukningsartiklar och livsmedel inom förmånen. Apotekens 
Service tog den 4 oktober 2010 över ansvaret från Apoteket AB för sammanställning 
och kvalitetssäkring av produkt- och artikelinformation från olika källor samt för att dag-
ligen distribuera informationen vidare till apoteksaktörer, statistikintressenter och på 
sikt även till vårdaktörer via SIL.

Apotekens Service bevakar att produkt- och artikelinformation som används vid re-
ceptexpeditioner baseras på VARA. 

(Källa: Apoteket Service AB)

med SIL integrerat i förskrivarstö-
det får man varningar när läkemedel 

inte passar ihop eller om läkemedlet inte 
är lämpligt för ammande eller gravida. Det 
går också att göra prisjämförelser mellan 
produkter och ta del av kloka listan för val 
av läkemedel.
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det är den här typen av felaktigheter 
som SIL registrerat och felrapporterat 
de senaste åren.

SIL i framtiden
Hittills är tretton landsting anslutna 
till SIL. Målsättningen är att alla lands-
ting ska vara anslutna och ha tillgång 
till flertalet av SIL:s tjänster innan 2011 
slut. På en workshop som hölls under 
SIL:s utvecklingsdag ställde någon 
frågan om varför det är SIL som ska 
levererar säkra läkemedelstjänster till 
vården i stället för att källägaren gör 
det. Svaret var att SIL, förutom att vara 
en trygg och evidensbaserad databas 
som ger tyngd i terapisammanhang, 
så kan landstingsrepresentanter inom 
ramarna för SIL lättare ställa nationella 
krav mot övriga aktörer. 

Genomgående verkar trenden visa 
att man går mot ett ökat samarbete över 
landstingsgränserna och man ser även 
systemleverantörer som vill tilldela SIL 
sina lösningar för att få dem erkända 
och använda nationellt. SIL utvecklas 
kontinuerligt och det finns många nya 
källor som kan vara intressanta att kva-
litetssäkra och tillgängliggöra vården 
nationellt. 

I framtiden ska SIL kunna erbjuda 
inte bara varningar för interaktion, gra-
viditet och amning samt FASS-texter 
också innehålla stöd för exempelvis lä-
kemedelsuppföljning och maximidose-
ringar. SIL följer med spänning utveck-
lingen av elektroniska stöd för vården 
som kan komma att kvalitetssäkras och 
integreras i SIL. Först då blir informa-
tionen tillgänglig vården på ett smart 
sätt, integrerat i befintliga journalsys-
tem. 

Madelen doMajnko
leg. apotekare

Inera

Ellermore AB, Stora Nygatan 29, 411 08 Göteborg, tel. 031-60 84 60,
Blasieholmsgatan 5, 111 48 Stockholm, tel. 08-669 50 51, www.ellermore.com

Bland våra kunder fi nns Abbott, ACO Hud, Astra Tech HealthCare, Boehringer  Ingelheim, 
Cederroth International, Cooper Vision, CSL Behring, Ferrosan, Fria, Getinge International 

(MAQUET), GSK, Johnson & Johnson, Kvalitetsmässan, Mundipharma, Mölnlycke Health Care, 
Orion Pharma, Pfi zer, Procter & Gamble, Risenta, Roche, Semper, Thea Nordic och UCB Nordic.

OTC-hyllan krymper.
Hur behåller du din plats?
Den omreglerade apoteksmarknaden utmanar, men innebär 
också nya möjligheter. Behöver du vässa produktportföljen eller 
marknadsföringen, är Ellermore samarbetspartnern för dig.

Med uppdrag som spänner över receptfria och receptbelagda 
läkemedel, egenvårdsprodukter samt god och nyttig mat 
fortsätter vi att arbeta för att bli Nordens mest eftertraktade 
reklambyrå inom hälsa och välmående.

Jag heter Lena Falk och har i rollen som marknadschef 
arbetat med såväl de stora OTC-kategorierna som snabb-
rörliga konsum tionsvaror inom DVH. Från dessa erfarenheter 
kommer insikten att styra marknadsföringen holistiskt, jag 
kallar det Brand Innovation Management™.

Har du behov av att göra en genomlysning av din nuvarande 
position på hyllan och marknaden, kontakta mig gärna för ett 
förutsättningslöst möte.

Lena Falk 
strategisk projektledare
0704-16 81 81
lena.falk@ellermore.com
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marknadsföring

Årets Byrå är Sveriges största studie i kundnöjdhet 
inom kommunikationsbranschen. Studien genom-
fördes för elfte året i rad av analysföretaget Regi 

Research & Strategi i samarbete med Dagens industri. Re-
sultaten är baserade på 2 646 bedömningar av kommuni-
kationsköpare. I studien ingick 175 kommunikationsby-
råer fördelade på 13 olika byrådiscipliner. Av dessa är den 
största kategorin reklambyråer (78 stycken) där 27 byråer 
tillhör den minsta klassen med en byråintäkt mellan 8 till 
14 miljoner kronor.

Kategorin mindre reklambyråer toppas av byråerna Re-
levans, Heart, Ellermore och Lindh & Partners, samtliga 
specialister inom läkemedel och hälsa. Enligt studien är 
dessa fyra byråer betydligt bättre på kriterierna: kunskap 
om kundens marknad och varumärkeskunskap än snittet 
för branschen. Kriteriet kunskap om kundens marknad är 
speciellt viktigt för just denna kategori av kunder och ger 
också de läkemedelsspecialiserade byråerna skyhöga betyg.

De 124 företag som tillhör branschen läkemedel och häl-
sovård köper naturligtvis kommunikation av många olika 
byråer, både mindre och större. Men i jämförelse med andra 
branscher köper man tjänster i större utsträckning från min-
dre reklambyråer, förmodligen för att det är i detta segment 
där specialisterna på just life sciencereklam finns.

Tydligare marknadsposition som specialister 
Kundnöjdhet varierar beroende på hur byrån uppfattas, sär-
skilt i förhållande till hur byrån sedan levererar. Det kan, 
till exempel, finnas en önskan hos byrån att uppfattas som 
mer strategisk än vad kunderna upplever i samarbetet. Det 
kan då uppstå problem i relationen, byrån uppfyller helt en-
kelt inte kundens förväntningar. Byråns position påverkar 

också kundnöjdheten beroende på vilka förväntningar som 
generellt finns i branschen. Det visar sig att fler kunder är 
nöjda med byråer som uppfattas som specialister, strateger 
och rådgivare/konsulter.

Reklambyråernas position generellt på marknaden är 
inte helt tydlig. Graden av specialisering i kategorin reklam-
byråer är lägre än till exempel för event marketingbyråerna. 
Här har life sciencebyråerna en unik position, eftersom de 
framför allt betraktas som just specialister.

Personkemi avgör valet av reklambyrå 
Av de kunder som köper reklamtjänster och som aktivt va-
rit med i byråvalet är de viktigaste skälen till varför man 
valde byrå följande:

1. Personkemin.
2. Byråns kreativa förmåga.
3. De gjorde den bästa införsäljningen/upphandlingen.

De viktigaste skälen till att kunderna valde en specialiserad 
byrå inom läkemedel och hälsa skiljer sig från branschen 
generellt. Personkemi är fortfarande viktigt, men byråns 
branschkunskaper är viktigare för köparna inom läkeme-
del och hälsa än för branschen i stort. Ju mer en byrå väljs 
utifrån praktiska och mindre godtyckliga kriterier som till 
exempel specialistkunskaper, desto större är chansen att 
byrån etablerar mer långsiktiga relationer, även om nyck-
elpersonal slutar.

Nästan var fjärde kund funderar på att byta byrå
Nästan en fjärdedel (24,5 procent) av reklambyråernas kun-
der funderar på att byta byrå. 

Life sciencebyråer 
           toppar Årets Byrå

Reklambyråer som specialiserat sig på läkemedel och 
hälsa har nöjdare kunder än andra. Det visar den studie 
som analysföretaget Regi Research & Strategi genomfört 
i samarbete med tidningen Dagens industri. Det är i grup-
pen mindre reklambyråer som de nöjda kunderna inom 
life scienceområdet återfinns.
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R e l e va n s

H e a R t  C o m m u n i C a t i o n

e l l e R m o R e

l i n d H  &  P a R t n e R s

Kategorin mindre reklam byråer toppas 
av byråerna Relevans, Heart, Ellermore 

och Lindh & Partners, samtliga specialister 
inom läkemedel och hälsa.
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Det är strax över kommunikationsbyråer i allmänhet som 
ligger på 21,6 procent. Anledningarna till detta uppges 
främst vara behov av ombyte/omväxling, prisnivå och att 
avtalet med byrån går ut.

Prisvärdhet är det kriterium där kommunikationsbyrå-
erna får ett av sina lägsta betyg, det är därför föga förvå-
nande att detta också är en av de vanligaste anledningarna 
till att kunder överväger att byta byrå. Att kundernas vik-
tigaste anledning till att fundera på att byta byrå är att de 
vill ha omväxling kan till viss del bero på att personkemin 
är bland det viktigaste när de väljer reklambyrå. Generellt 
kan man säga att kunder som valt sin byrå på grund av per-
sonkemi i större utsträckning anger att de vill ha ombyte/
omväxling som anledning till att eventuellt byta byrå än de 
kunder som valt sin byrå på andra grunder.

Engagerade byråer ger nöjda kunder 
I Nöjd Kund Index kan man se vilka kriterier som har fått 
högst betyg av kunderna och få en indikation på vad kun-
derna är mest nöjda med.

För kategorin reklambyråer är kunderna mest nöjda med 
byråernas engagemang, leveranssäkerhet och kreativitet/
art direction. De sämsta betygen får byråerna inom proak-
tivitet, prisvärdhet och kunskap om kundens marknad.

Vinnande byråer sätter mål och följer upp projekten 
De vinnande byråernas kunder sätter i högre grad upp mål 
för projekten samt utvärderar efter avslutade projekt. Gene-
rellt är dock kommunikationsbranschen dålig på att arbeta 
efter mål, det är bara ungefär hälften av kunderna som ger 
sina byråer kommunikativa eller kvantitativa mål.

Mindre reklambyråer är inte så bra på att utvärdera pro-
jekt. Det är bara en tredjedel av kunderna till mindre re-
klambyråer som har utvärderat samarbetet i helhet och bara 
en femtedel av kunderna har utvärderat på projektnivå.

Kunderna får också svara på frågan om de känner till 
vilken effekt som investeringarna resulterat i. Kunder till 
de mindre reklambyråerna känner inte till effekten i särskilt 
stor utsträckning (38 procent). Av de kunder som mätt ef-
fekten av sina investeringar hos reklambyråer är marknads-, 
varumärkes- och kundundersökningar det mest populära 
sättet att mäta effekt på, följt av merförsäljning. Att kun-
derna till de mindre reklambyråerna inte mäter effekten av 
sina investeringar i större utsträckning är i viss mån nega-

tivt för dessa byråer, eftersom byråerna därmed får svårare 
att påvisa affärsnytta och prisvärdhet.

Ljus framtiden för specialiserade byråer 
Kommunikationsbyråernas kunder tror att man kommer 
upphandla tjänster av en eller flera nischade byråer i rela-
tivt stor utsträckning, mer än att man samlar alla uppdrag 
hos en fullservicebyrå. Trenden är inte lika tydlig för just 
reklambyråerna, vilket beror på att de flesta större reklam-
byråer är just fullservice och får oftare fler uppdrag från 
en och samma kund än vad till exempel en design- eller 
event byrå får. 

Trenden verkar ändå peka mot en framtid där åtmins-
tone branscher som läkemedel och hälsa i allt större ut-
sträckning kan komma att välja specialiserade byråer som 
Relevans, Heart, Ellermore och Lindh & Partners.

ROBERT SKÖLFMAN
Verkställande direktör

Regi Research & Strategi

 Position  Bolag  Medel

 1 Relevans  8,47

 2 Heart Communication  8,41

 3 John Doe Worldwide  8,40

 4 BerntzonBylund  8,36

 5 Milk  8,35

 6 Bysted  8,31

 7 Ellermore  8,30

 8 Stenström Red Cell  8,30

 9 Draftfcb  8,26

 10 Lindh & Partners  8,25

Resultat Årets Byrå 2010: 
Reklambyråer med en omsättning på 
8–14 miljoner kronor 
(Medelvärde för hela kategorin=8,00.)

Bilden visar att det är relativt sett fler som kommer att vända sig 
till en eller flera nischade byråer i stället för en fullservicebyrå. Detta 
gäller både för kommunikationsbranschen i stort och för reklam-
byråer.” Utan citattecken förstås.

Ju mer en byrå väljs uti-
från praktiska och min-

dre godtyckliga kriterier som 
till exempel specialistkunska-
per, desto större är chansen att 
byrån etablerar mer långsik-
tiga relationer, även om nyckel-
personal slutar.



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

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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Huvudsyftet med de nya regler-
na är att stärka och rationali-
sera arbetet med läkemedels-

säkerhet (farmakovigilans) hos både 
myndigheter och läkemedelsföretag. 
Tanken är att man ska förbättra pa-
tientsäkerheten och folkhälsan genom 
att bättre förebygga, upptäcka och ut-
värdera biverkningar av läkemedel. 
Skillnaderna mellan de olika godkän-
nandeprocedurerna ska minska och 
nationella särkrav ska begränsas. De 
nya reglerna ska också öka öppenhe-
ten och det ska bli enklare att följa hur 
ett läkemedels säkerhet värderas. Änd-
ringarna i regelverket är omfattande. 
Här är ett axplock av det som är nytt.

Krav på konsumentrapportering 
i hela Europa
Konsumentrapportering av biverk-
ningar av läkemedel blir nu ett krav 
över hela Europa. Svenska konsumen-
ter har haft möjlighet till detta sedan 
juni 2008 när Läkemedelsverket öpp-
nade möjligheten som ett komplement 
till den rapportering som sker från 
hälso- och sjukvårdspersonal.

Ny vetenskaplig kommitté
En ny vetenskaplig kommitté – Phar-
macovigilance Risk Assessment Com-
mittee (PRAC) – inrättas och ersätter 
den befintliga Pharmacovigilance Wor-
king Party (PhVWP). Den nya 

kommittén får en starkare ställning än 
den tidigare arbetsgruppen och inne-
håller en medlem och en ersättare från 
varje medlemsland, sex experter samt 
en representant vardera för hälso- och 
sjukvården respektive patientorgani-
sationerna.

Den nya kommittén ska ha hand om 
alla aspekter av riskhantering vid an-
vändning av läkemedel med andra ord 
upptäckt, bedömning, minimering och 
kommunikation relaterat till risken. De 
ska också hantera design och bedöm-
ning av Post-Authorisation Safety Stu-
dies, (PASS) och revisioner av farmako-
vigilans.

De två befintliga kommittéerna – 
Committee of Human Medicinal Prod-
ucts (CHMP) och Co-ordination Group 
for Mutual Recognition and Decentral-
ised Procedures – human (CMDh) – ska 
förlita sig på rekommendationerna från 
PRAC. CHMP är dock ytterst ansvarigt 
för nytta/riskbedömningen. Kommis-
sionen fattar det slutliga beslutet. Om 
man inte är överens i CMDh fattar 
kommissionen beslut i ärendet efter be-
handling i CHMP. CMDh får ett utökat 
mandat eftersom de nu också ska han-
tera nationellt godkända produkter.

ENKLARE, TYDLIGARE och 
ÖPPNARE beslut med ny EU-lag 
om läkemedelssäkerhet 

EU:s ministerråd och Europaparlamentet har beslutat 
om att införa nya regler för läkemedelssäkerhet. Änd-
ringarna är omfattande och tanken är att besluten ska 
bli enklare, tydligare, öppnare och minska skillnaderna 
mellan godkännandeprocedurerna i olika länder. Lä-
kemedelsindustrin är i stort sett positiv till de nya reg-
lerna som måste omsättas i svensk lagstiftning senast 
i juli 2012. Anita Finne Grahnén, sakkunnig på Läke-
medelsindustriföreningen, LIF, och Arvid Cronlund, 
ordförande i LIF:s kommitté för farmakovigilans skri-
ver här om några av de viktigaste ändringarna.

regulatoriska frågor
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Enklare krav för att beskriva 
systemet för läkemedelssäkerhet 

Kraven på den beskrivning av syste-
met för läkemedelssäkerhet, Detailed 
Description of the Pharmacovigilance 
System, DDPS, som ska skickas in till 
myndigheterna har förenklats. I stället 
ska man ha en grundläggande beskriv-
ning, en så kallad master file (Pharma-
covigilance System Master File). 

Vid varje ansökan skickas i stället en 
sammanfattning av denna master file 
till myndigheten, inklusive en referens 
till den plats där master file finns. Ett 
läkemedels master file ska vara till-
gänglig för inspektion och kunna sän-
das till myndigheten inom sju dagar. 
Master file ska också innehålla påpe-
kanden från interna revisioner (audit) 
som ännu inte är åtgärdade. 

För äldre produkter, som godkänts 
före den 21 juli 2012, ska man ha en ny 
master file tillgänglig när produktens 
försäljningstillstånd förnyas eller se-
nast den 21 juli 2015. 

Produktinformation
För att öka säkerheten föreskrivs en 
intensifierad övervakning för produk-
ter som har: 

• En ny aktiv substans och/eller biolo-
giska läkemedel (så kallade biosimi-
lars).

• Nya uppföljningskrav, säkerhetsstu-
dier för godkända läkemedel (Post 
Authorisation Safety Studies, PASS), 
nya begränsningar eller andra nya 
villkor.

Dessa produkter ska identifieras med 
en svart symbol vars utseende ännu 
inte är bestämd. I produktresumé och 
bipacksedel (SPC och PIL) ska ingå en 
uppmaning att rapportera biverkning-
ar. En lista över vilka produkter det 
gäller ska publiceras av den europeiska 
läkemedelsmyndigheten, EMA. 

Senast i januari 2013 ska Europeiska 
kommissionen presentera en utvärde-
ringsrapport om bristerna i SPC och 
PIL och hur de kan åtgärdas så att de 
blir bättre för hälso- och sjukvårdsper-
sonal och för patienter. Utifrån rappor-
ten ska kommissionen presentera ett 
förslag till förbättrad läsbarhet, layout 
och innehåll i dokumenten. 

Öppenhet
EMA ska få tydliga instruktioner om 
att förse allmänheten med information 
om läkemedelssäkerhet och att sam-
ordna meddelanden om ny säkerhets-
information, både mellan myndigheter 
och till allmänheten.

Hälso- och sjukvårdspersonal och 
allmänheten ska få tillgång till infor-
mation registrerad i den europeiska da-
tabasen för lagring av biverkningsrap-
porter (Eudravigilance) med en förkla-
ring om hur data ska tolkas.

Medlemsstaterna ska skapa och un-
derhålla webbportaler och förse varan-
dra med säkerhetsvarningar. Företagen 
ska förse myndigheterna med varning-
ar om enskilda läkemedel innan eller 
samtidigt som de går ut publikt. Myn-
digheterna ska publicera varningarna 
utan fördröjning. 

Nytt europeiskt produktregister
För att man ska kunna relatera säker-
hetsinformation till rätt produkt måste 
ett europeiskt produktregister färdig-
ställas. Därför ska EMA ge ut riktlinjer 
för hur de som har tillstånd att mark-
nadsföra ett läkemedel ska lägga in 
dessa uppgifter senast i juli i år. Läke-
medelsföretagen ska sedan förse data-
basen med uppgifter om alla produkter 
i Europa senast den 1 juli 2012.

Litteratursökning
EMA ska också granska vetenskaplig 
litteratur för att identifiera biverk-

ningsrapporter för vissa substanser 
och publicera en lista över de substan-
ser och tidskrifter som EMA granskar. 
För att undvika dubbelrapportering 
ska läkemedelsföretagen inte rappor-
tera fall från dessa tidskrifter till den 
europeiska databasen för läkemedels-
biverkningar. Läkemedelsföretagen 
ska bevaka all annan litteratur och 
rapportera misstänkta biverkningar 
till databasen. 

För de flesta globala läkemedelsfö-
retag kommer litteraturgranskningen 
ändå behöva fortsätta, dels för sin sig-
nalspaning, dels för att tillgodose an-
dra myndigheters förväntningar, exem-
pelvis det amerikanska Food and Drug 
Administration (FDA). 

Biverkningar ska rapporteras 
direkt till europeiska databasen 
Eudravigilance är den europeiska data-
basen för biverkningsrapporter. När ett 
antal brister i den nuvarande databasen 
rättats till kommer all rapportering 
från företagen att ske direkt till Eudra-
vigilance och inte längre till de natio-
nella myndigheterna, vilket beräknas 
ske först 2015. Nytt är att också icke 
allvarliga rapporter inom EU ska rap-
porteras till databasen inom 90 dagar.

Läkemedelsföretagen ska också 
kunna komma åt rapporter för sina 
egna läkemedel i den europeiska data-
basen, inklusive de som rapporterats av 
myndigheten. Riktlinjer för hur detta 
ska gå till kommer att utarbetas.

Den nya vetenskapliga kommittén (PRAC) kommer att få en starkare ställning än den nuvaran-
de arbetsgruppen (PhVWP) och ha mandat att arbeta med alla aspekter av riskhantering vid 
användning av läkemedel. Två andra befintliga kommittéer (CHPM) och CMDh ska förlita sig 
på de rekommendationer som PRAC lämnar, även om det slutgiltiga beslutet ska fattas 
av Europeiska kommissionen.

regulatoriska frågor



   pharma industry nr 3 –11   49

CHMP	 Committee	of	Human	 Kommitté	som	hanterar	frågor	om	
	 	 Medicinal	Products	 läkemedel	godkända	av	EMA.

CMDh	 Co-ordination	Group	for	Mutual	Recognition	 Hanterar	frågor	för	läkemedel	som		 	
	 	 and	Decentralised	Procedures	–	human	 inte	är	godkända	av	EMA.

DDPS	 Detailed	Description	of	the	 Nuvarande	format	för	att	beskriva	av	systemet	för
	 	 Pharmacovigilance	System	 biverkningsövervakning.

EMA	 European	Medicines	Agency	 Europeiska	läkemedelsmyndigheten.

Eudravigilance	 	 Europeiska	databasen	för	läkemedelsbiverkningar.

Pharmacovigilance	 	 Det	nya	formatet	för	att	beskriva	systemet	för	
Master	File	 	 biverkningsövervakning.

PAES	 Post-Authorisation	Efficacy	Studies	 Effektstudier	efter	godkännandet.

PASS	 Post-Authorisation	Safety	Studies	 Säkerhetsstudier	efter	godkännandet.

PIL	 	 Product	Information	Leaflet	 Bipacksedel.

PRAC	 Pharmacovigilance	Risk	Assessment	Committee	 Den	nya	kommittén	för	säkerhetsövervakning	
	 	 	 och	riskbedömning	av	läkemedel.

PSUR	 Periodic	Safe	Update	Report	 Periodisk	säkerhetsrapport.

Risk	Management	 	 Plan	för	hur	man	hanterar	eventuella	säkerhetsrisker.
Plan

SPC	 Summary	of	Product	Characteristics	 Produktresumé.

Förkortningar och förklaringar

Periodiska säkerhetssamman
ställningar
Kravet att skicka in en periodisk sä-
kerhetssammanställning, (Periodic 
Safe Update Report, PSUR), kommer 

i fortsättningen inte att gälla för alla 
produkter, samtidigt som det blir vis-
sa förändringar i vad rapporterna ska 
innehålla. Till exempel har uppskatt-
ning av antal exponerade personer 

och fokus för innehållet flyttats från 
enskilda patientfall till en redogörelse 
för nytta/risk-profilen. 

Myndigheternas arbetsdelning för 
granskning av PSUR, så kallad work-

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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sharing, finns nu beskrivet i lagtexten 
och införs för alla PSUR. Bedömningen 
av PSUR, (så kallade assessment re-
ports) harmoniseras via PRAC till en 
rapport för produkter som är godkända 
i fler än ett land. 

Säkerhetsstudier för godkända 
läkemedel 
Definitionen för de så kallade Post Aut-
horisation Safety Studies (PASS) har 
omarbetats och lyder:

”Any study relating to an authorised 
medicinal product conducted with the 
aim of identifying, characterising or 
quantifying a safety hazard, confirm-
ing the safety profile of the medicinal 
product, or of measuring the effective-
ness of risk management measures.“ 
(”Alla studier för ett godkänt läkeme-
del som syftar till att identifiera, kän-
neteckna eller förstå vidden av en sä-
kerhetsrisk och som kan bekräfta sä-
kerhetsprofilen för läkemedlet eller 
mäta effekten av en åtgärd som mins-
kar risken.”)

Detta kan tolkas till att inkludera i 
princip samtliga studier ett företag ge-
nomför, eftersom de flesta studier har 
någon form av säkerhetsutvärdering 
som syfte om än inte som primär va-
riabel. 

Myndigheterna kan begära att en 
PASS utförs om det finns frågeställ-
ningar om risker med läkemedlet. Om 
frågeställningarna handlar om mer än 
en produkt ska myndigheterna ta kon-
takt med PRAC och sedan uppmuntra 
företagen att genomföra en PASS till-
sammans.

PASS som begärs av myndigheten 
ska övervakas av PRAC och det ska ske 
enligt en särskild tidtabell. 

Kommissionen har ansett det nöd-
vändigt att införa harmoniserade rikt-
linjer för de studier som initieras, han-
teras och finansieras av läkemedelsfö-
retagen och som görs efter godkännan-
det och därför inte omfattas av reglerna 
för klinisk prövning. 

Effektstudier för godkända 
läkemedel 
Post-Authorisation Efficacy Studies 
(PAES) införs som ett nytt begrepp. 
Myndigheterna kan begära att en PAES 
utförs om det framkommit nya rön 
om sjukdomen eller om nya metoder 
utvecklats som gör att resultaten från 

tidigare studier av läkemedlets effekt 
kan ifrågasättas. Mer detaljer ska tas 
fram av Europeiska kommissionen. 

Sanktionsmöjligheter
Läkemedelssäkerhetsarbetets bety-
delse förstärks i och med att det införs 
möjligheter att tillfälligt eller perma-
nent dra in eller ändra marknadsfö-
ringstillståndet om de villkor som 
ställs vid godkännandet inte är upp-
fyllda, till exempel godkännande med 
särskilda villkor (conditional appro-
val), PASS eller PAES inte uppfylls.

Positiva förändringar 
Läkemedelsindustrin är i stort sett 
positiv till de nya reglerna. I vissa bi-
tar ger det möjlighet till viktiga för-
enklingar. En ökad centralisering av 
uppgiftsinsamling och beslut är en 
stor fördel för företagen eftersom man 
slipper att lämna uppgifter till 27 olika 
myndigheter. I det slutliga direktivet 
finns många förbättringar jämfört med 
tidigare versioner. 

Att EMA och PRAC får en större roll 
innebär tydligare beslut och minskade 
möjligheter till nationella särkrav samt 
mindre skillnader mellan godkännan-
deprocedurerna. Det blir också en vä-
sentlig förenkling år 2015 när systemet 
att rapportera biverkningar till en enda 
gemensam databas i Europa planeras 
att vara infört. 

För många företag kommer det att 
ha stor praktisk betydelse att man inte 
måste lämna in ett farmakovigilanssys-
tem (DDPS) med ansökan för varje pro-
duktgodkännande utan i stället kan ha 
systemet uppdaterat i en master file.

Litteraturgranskningen av EMA 
kommer underlätta främst för de före-
tag som har försäljning endast inom 
EU.

Men det finns också annat i de nya 
reglerna som ännu inte är helt klara. 

Till exempel behöver ändringarna av 
innehållet i PSUR förtydligas och man 
behöver diskutera vad en ökad fokus 
på analys av nytta/risk innebär för för-

hållandet mellan Risk Management 
Plans och PSUR.

Osäkerheten runt PASS och PAES 
och när de behöver utföras kan också 
innebära mer arbete för läkemedelsin-
dustrin.

Med andra ord finns det fortfarande 
utrymme för tolkning när de nya reg-
lerna ska genomföras. Kommissionen 
och EMA skriver på ett stort antal nya 
och uppdaterade riktlinjer som för-
hoppningsvis ska ge klarhet i de even-
tuella osäkerheter som finns. De prak-
tiska konsekvenserna är förstås många 
och svåra att förutse för en så omfat-
tande ändring av regelverket. 

LIF kommer att under våren och 
hösten ha diskussioner med Läkeme-
delsverket för få en bättre överblick 
över hur de nya reglerna kommer att 
påverka företagen.

AnitA Finne GrAhnén
sakkunnig, Läkemedels
industriföreningen, LiF

Arvid CronLund, 
ordförande i LiF:s kommitté 

för farmakovigilans

FarmakovigilanS
Farmakovigilans är den vetenskap och 
de aktiviteter som relaterar till att upp-
täcka, utvärdera, förstå och förhindra 
biverkningar av läkemedel samt alla an-
dra läkemedelsrelaterade problem.

Huvudsyftet med de nya reglerna är 
att stärka och rationalisera arbetet 

med läkemedelssäkerhet hos både myn-
digheter och läkemedelsföretag.
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ågan att påverka människors beteende

Samtidigt som det finns en het debatt om vad ledarskap är och om människor föds 
som ledare, finns det en enkel definition av ledarskap: en ledare är den som har 

förmåga att positivt påverka människors beteende. Tony Friede, direktör på Enos 
Consulting, skriver i den här artikeln om hur vi alla kan bli en bra ledare.

ledarskap
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Ledarskap är förmågan att på ett positivt sätt påverka män-

niskors beteende. Om man accepterar denna definition av 
ledarskap blir det tydligt att vi alla har denna förmåga och 
att vi faktiskt använder denna förmåga flera gånger varje 
dag. Därför är ledarskapsutveckling inte svårare än att 
medvetet utveckla en förståelse för hur man kan påverka 
andra människors beteende och bygga en uppsättning av 
verktyg för att göra det mer effektivt.

Varje dag påverkar vi människorna runt omkring oss 
genom vad vi säger och vad vi gör. Bara genom att titta på 
en person påverkar vi hans/hennes beteende. Det borde 
kanske leda till att vi är bra på att påverka andras beteen-
den, men det är vi inte. Lika lite som att det är givet att alla 
sjunger bra bara för att vi andas mycket. Precis som att lära 
sig att sjunga måste vi lära oss att använda våra naturliga 
instinkter och talanger för ledarskap.

De flesta människor går igenom sitt dagliga liv utan att 
riktigt vara uppmärksamma på hur människor runt dem 
beter sig. Kanske har de ont om tid, bristande intresse eller 
en fatalistisk känsla av att de flesta beteenden kring oss lig-
ger utanför vår direkta kontroll. Men är de verkligen slump-
mässiga? Kan det verkligen vara så att det sätt som din chef 
(eller partner eller barn) beter sig mot dig är av en slump? 
Det är mycket mer troligt att deras beteende skapas genom 
en kombination av dina beteenden mot dem, yttre påverkan 
och inre tryck från deras grundläggande värderingar och 
naturliga instinkter.

Vi söker statusjämvikt
Åtta miljoner år av mänsklig utveckling har format oss till 
otroligt finstämda sociala djur. Vi har ett intensivt behov 
av att hålla oss till vår stam (annars dör vi), att samarbeta 
på en hög nivå med alla människor inom stammen (annars 
dör vi) och att försvara stammen mot yttre hot (annars dör 
vi). Än i dag verkar vi i en konstant, instinkt driven kamp 
för att hålla kvar oss inom stammen och för att hålla ihop 
våra grupper/stammar. Vi kan inte hjälpa det, eftersom vi 
alla är ättlingar till gruppälskande, gruppformande och 
framgångsrika överlevande. Det innebär också att all kom-
munikation med människor utlöser gamla instinkter som 
inte bara har med den aktuella situationen att göra. 

Tänk till exempel på den senaste gången någon sade att 
du hade gjort en riktig bra insats på jobbet. Vad tyckte du 

om dig själv? Vad tyckte du om gruppen/teamet/företaget? 
Hur tyckte du om den andra personen? Troligen hade du 
starka positiva känslor för dem alla, inklusive för dig själv. 
Instinktivt ledde berömmet till att du hade fått status och 
att din position i gruppen blivit säkrare.

Vilka var dina handlingar när du fått detta beröm? Tro-
ligen delade du omedelbart med dig av berömmet till dina 
lagkamrater eller kamrater. Så gör vi automatiskt eftersom 
vi hela tiden söker jämvikt i status. Och vi känner oss 
obekväma om vi plötsligt höjs eller sänks i status i förhål-
lande till den grupp vi tillhör. Detta är en omedelbar posi-
tiv och naturlig instinkt som är nödvändig för att fungera 
effektivt i gruppen. 

Den negativa aspekten av statusjämvikt är det omedel-
bara behovet av hämnd när ens status sänks – ett behov 
som orsakar mycket trauma i yrkeslivet och leder till att 
människor blockerar varandras förhoppningar, drömmar 
och professionella idéer.

Att höja någons status gör att de känner värme och vilja till 

välgörenhet, att sänka deras status gör att de känner fient-

lighet och aggression eller rädsla och ensamhet, beroende 

på vars och ens förmåga att ge igen/hämnas.

Enkelt uttryckt, när vi höjer någons status är det sanno-
likt att de känner värme, vilja att göra gott och styrka eft-
ersom de har blivit tryggare i sin position inom gruppen. 
De känner troligen också att de kan dela med sig av denna 
extra status till andra människor. 

Ledarskapsutveckling är 
inte svårare än att med-

vetet utveckla en förståelse för 
hur man kan påverka andra 
människors beteende och byg-
ga en uppsättning verktyg för 
att göra det mer effektivt.



54   pharma industry nr 3 –11

ledarskap

På samma sätt fast omvänt fungerar det när man sänker 
någons status. Den personen kommer att känna sig fientlig, 
aggressiv rädd och ensam beroende på hans/hennes för-
måga att ge igen/hämnas. Detta beror, på en instinktiv nivå, 
att vi har blivit våldsamt knuffade mot en säker död när vi 
blivit avvisade av hela gruppen och förlorat allt vi hållit 
kärt. Det är ingen tillfällighet att bannlysning är den 
allvarligaste formen av straff i många religioner.

Följaktligen måste man vara försiktig när man använder 
sig av dessa verktyg (ge/sänka någons status) så att man 
inte får oönskade konsekvenser av sitt agerande. 

Ledarskap är att positivt förstärka beteenden 
När vi blir medvetna om beteenden tenderar vi att mis-
stolka dem och använda adjektiv för att beskriva dem. 
”Han är verkligen arrogant” är inte ett beteende utan en 
beskrivning av olika beteenden. Om man bara tittar på 
beskrivningen kan man inte ändra den. Man kan kritisera 
den, bedöma den, fördöma den och uppmana personen att 
sluta att bete sig på det sättet. Men man kan inte göra något 
åt själva beteendet. 

Det första steget till att ändra människors beteenden är 
att så noggrant som möjligt fokusera på att definiera det 
specifika beteende man vill ändra och dess frekvens (hur 
ofta det förekommer). Först därefter kan man bestämma 
vilka beteenden som ska belönas i stället och vilka positiva 
förstärkningar det ska ge. 

Ledarskap är förmågan att positivt påverka människors 
beteende. Evolutionen har gett var och en av oss ett otroligt 
kraftfullt verktyg för att påverka människors beteende – 
status. Varje beteende som vi utför händer av en anledning. 
Om du inte kan lista ut varför ett visst beteende händer, 
finns det en stor chans att det är ett statusbeteende.

För miljontals år sedan, långt innan vi blev de människor 
vi är i dag, har status varit ett medel genom vilken alla våra 
instinktiva sociala behov har uppfyllts. I vår komplexa och 
moderna värld är det ett än mer kraftfullt verktyg än det 
var för fem tusen år sedan.

Då levde vi som stamfolk och kände nästan alla vi träf-
fade varje dag – obekanta ansikten var bokstavligen ett hot 
mot vår överlevnad och framkallade omedelbart reaktioner 
av kamp eller flykt. I vår moderna värld omges vi tråkigt 
nog ständigt av obekanta ansikten som ställer var och en 
av oss på kroniskt hög ”kamp eller flykt”-registrering, något 
som är en fruktansvärd känslomässig påfrestning. Det är 
så påfrestande att vi har skapat en hel yrkesgrupp av ak-
törer och komiker för att hjälpa oss att neutralisera en del 
av dessa emotionella bördor i form av komiska och drama-
tiska produktioner. Den senaste tidens svenska framgångar 
av serien Solsidan är ett perfekt exempel på aktörer som 
avlastar vår statusoro. Programmet visar upp alla typer av 
ohyggliga beteenden och reaktioner. Det är belysande att 
när aktörerna bekräftar vår egen statusoro så skrattar vi 
och får en stund av känslomässig rening. 

Status är olika nivåer av social dominans
Kortfattat är status olika nivåer av social dominans mellan 
människor. Ytterst handlar det om summan av alla våra 
interaktioner med varandra och med vår miljö. Den styrka 

och riktning (positiv eller negativ) av dessa känslor bestäms 
av vår kulturs (stams) värdesystem. När vår nivå av social 
dominans höjs eller förstärks mår vi bra. När den är sänkt 
eller hotad mår vi dåligt. Vi tillbringar vår vardag på en 
subtil, dynamisk, ständig jakt efter statusjämvikt.

Varför är status en så stark drivkraft – utöver våra van-
liga drivkrafter för sex och hunger? Delvis beror det på att 
status faktiskt avgör vem som får äta och vem som får ha 
sex med vem, särskilt under tider med knappa resurser. 
Utan den drivkraften skulle ingen grupp kunna fungera 
och stammen skulle omedelbart urarta i kaos. 

I själva verket är det den otroligt kraftfulla instinkten i 
sökandet efter status som säkerställer att våra stammedle-
mmar fortsätter att göra riskabla, svåra eller obehagliga ak-
tiviteter som är nödvändiga för överlevnaden av stammen. 
Graden av svårigheter eller obehag blir huvudsakligen en 
formel för hur mycket status vi vinner eller förlorar på en 
viss verksamhet. 

Naturen gav oss status som ett känslomässigt belönings-

system för att utföra de farliga och obehagliga aktiviteter som 

behövde göras.

Så vi får respekt och status från människor kring oss som 
ett resultat av att vi gör saker som imponerar på dem – och 
det är svåra, obehagliga och riskfyllda saker som impon-
erar på andra. Det behöver väl knappast sägas, men det som 
imponerar på andra människor är inte det som är enkelt att 
utföra – ingen får någon respekt för att titta på tv. Vi får re-
spekt för att göra saker som andra människor tycker är 
svåra och obehagliga, till exempel att klättra i berg utan 
syrgas eller springa in i en brinnande byggnad för att rädda 
ett litet barn. (I den brittiska arméofficer akademin är den 
officiella definitionen av självdisciplin ”att göra saker du 
inte vill göra när ingen ser på”.)

Positiv förstärkning fungerar hemma men ännu bätt-
re på jobbet 
Nyckeln till ledarskap är att positivt påverka beteenden. Det 
kräver en sann ledare att positivt organisera främlingar till 
en effektiv välgörenhet eller frivilligorganisation. Status är 
nyckeln till att förverkliga detta.

Forskning har visat att om man ger någon status när de 
utför en verksamhet så är han/hon mycket mer benägen att 
utföra denna verksamhet igen. Som tur var gav naturen våra 
stammar också ett obegränsat utbud av status att ge bort. 
Detta innebär att var och en av oss har den medfödda för-
mågan att direkt påverka människor runt omkring oss så 
att de upprepar den verksamhet de redan utför. Allt som 
krävs är lite kunskap och timing för att uppmuntra denna 
upprepning av positiva beteenden.

Ett exempel: Om din tonåring aldrig städar sitt rum och 
du vill ändra detta beteende, ska du vara observant på varje 
spår av städbeteende och omedelbart belöna det med någon 
form av statusbelöning (exakt hur belöningen ska se ut ber-
or på personen). När detta lilla städbeteende är etablerat 
bör du inte ge ytterligare statusbelöningar förrän tonårin-
gen utökar sitt städbeteende. Då ska du fylla på med nya 
statusbelöningar, den ena efter den andra tills du är nöjd 
med den grundlighet eller frekvens som städningen utförs 
i. Om du vill ha både noggrannhet och frekvens måste du 



   pharma industry nr 2 –11   55

fortsätta försiktigt (och ha en bra plan) eftersom det bara är 
möjligt att effektivt förstärka ett beteende i taget. Försöker 
du förändra flera beteenden på samma gång kommer du 
sannolikt att ha en sur tonåring och ett ännu smutsigare 
rum.

Den här metoden fungerar bra med en tonårsförälder 
men är ännu mer effektiv på arbetsplatser eftersom vi på 
jobbet ständigt är omgivna av potentiella rivaler och fiender 
och därmed också mer känsliga för status. 

På en prestigefylld advokatbyrå använde sig kontorets 
assistenter av dessa metoder för att positivt påverka beteen-
den hos de högsta cheferna på företaget. Genom att skapa 
en hemlig Bästa Boss-tabell kunde assistenterna belöna sina 
chefer för positivt beteende, till exempel om cheferna i 
förväg talade om för assistenterna att de skulle behöva ar-
beta övertid. Denna enkla aktivitet resulterade snabbt i 
märkbara förändringar på kontoret, en mer positiv ar-
betsmiljö och en rolig källa till konkurrens om vem som var 
den bästa chefen.

Det behövs övning, timing och en massa status 
För att bli en bättre ledare krävs övning, timing och en 
massa status att ge bort. Med övning kommer timingen 
naturligt och vi kommer alla att få obegränsade möjligheter 
att ge bort status. Så varför inte börja redan i dag och träna 
på att bli en bättre ledare? Det gäller oavsett vilken position 
du har i dag. Är du är osäker så följ denna lista: 

1. Välj någon nära dig med ett beteende som du vill ändra.

2. Bestäm exakt vilket beteende du vill ha i stället (kom ihåg: 

specifika beteenden, inte omdömen).

3. Belöna personen för alla små beteenden i riktning mot den-

na förändring. 

 a. Belöna förändringen omedelbart så att det blir en tydlig 

koppling mellan det nya beteendet och belöningen. 

b. Använd minsta möjliga belöning för att garantera perso-

nens intresse och deltagande i detta nya spel. 

c. Se upp, för mycket uppmuntran och för stor belöning 

riskerar att skapa fler problem än det löser. 

4. När den lilla beteendeförändringen är etablerad, belöna 

bara större förbättringar som leder mot det mål du satt upp. 

5. Upprepa steg 4 tills du har nått ditt mål.

6. Fira din utveckling som ledare.

Obs! Tala inte om vad du gjort för den person vars be-
teende du ändrat. Förändringen var helt deras val och om 
du försöker ta åt dig äran kommer det bara att skada din 
relation till personen i fråga.

Tony Friede
Direktör

Enos Consulting

Åtta miljoner år av mänsklig 
utveckling har format oss 
till otroligt fi nstämda sociala 
djur

Kortfattat är status olika 
nivåer av social dominans 
mellan människor. Ytterst 
handlar det om summan av 
alla våra interaktioner med 
varandra och med vår miljö.
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Svenska medier skriver 
brett och positivt om  
medicin och hälsa
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Medierna intresserar sig i lika hög grad för sjuk-
dom, läkemedel som för andra behandlingsmeto-
der. Det finns också ett tydligt intresse för nyhe-

ter av mer livsstils- och friskvårdskaraktär. Ofta använder 
man sig av personporträtt (och kändisskap) för att fånga 
läsarens intresse, liksom statistiska beskrivningar och lis-
tor av olika slag. De spektakulära inslagen och det oväntade 
har självfallet också mycket högt nyhetsvärde. 

Infoapaqs Nyhetsbarometer följer toppnyheter i Sveriges 
största medier. Nyheter som ofta tas upp också av andra 
medier än de största och därmed blir samtalsämnen vid 
fikabordet. De stora nyheterna är de nyheter som har stort 
samhälls- och allmänintresse. Endast tre av hundra nyheter 
har företagsfokus. 

Medicin och hälsa kännetecknas av en 
stor variation av nyhetsfrågor, allt från 
de stora folksjukdomarna till åkommor 
som drabbar en liten skara. Jämfört med 
andra branschområden får medicin och 
hälsa också förvånansvärt mycket po-
sitiva nyhetsuppslag. Av 2010 års 11 000 
toppnyheter handlar knappt 2 procent 
om medicin och hälsa vilket är i nivå 
med områdena utbildning och ekonomi. 
Det visar bland annat Infopaqs Nyhets-
barometer.

ÄMNESFÖRDELNING BLAND 
TOPPNYHETERNA I SVERIGES STÖRSTA 
MEDIER 2010 

Ämne Procent
Politik 36
Kriminalitet 9
Utrikesfrågor 8
Företagsnyheter 3
Infrastruktur 3
Försvar 3
Utrikespolitik 3
Kändisar 3
Vård/omsorg 3
Rättsliga frågor 2
Skatter 2
Utbildning 2
Arbetsmarknad 2
Välfärdssamhälle 2
Ekonomi 2
Natur 2
EU/EMU 2
Medicin/hälsa 2
Kultur/nöje 2
Olyckor 1
Invandrarfrågor 1
Miljö 1
Sport <1
Energi <1
Jämställdhet <1
Djurfrågor <1
Fackliga frågor <1
Bostadsfrågor <1
Myndigheter <1
Missbruk <1
Konsumentfrågor <1
Organisationer <1
Familj <1

INFOPAQS NYHETSBAROMETER
Nyhetsbarometern baseras på mediernas toppnyheter vilket 
innebär att nyheten ska dominera någon av de största dags-
tidningarnas förstasidor eller vara förstanyhet i etermediernas 
rikssändningar. Avsikten är att följa nyhetsmediernas dagord-
ning. I undersökningen ingår: Dagens Nyheter, Svenska Dag-
bladet, Expressen, Aftonbladet, Dagens Eko 16.45, TV4 Ny-
heterna 19.00, Rapport 19.30 samt Aktuellt 21.00 (18.00 på 
helgerna.)
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Detta tar medierna upp om medicin och hälsa 
Medierna är intresserade av allt som rör medicin och hälsa. 
Eller annorlunda uttryckt: Inget är av särskilt intresse.

Det som är kännetecknande är att det är ett brett spek-
trum av nyheter som får utrymme. Under 2010 är det ingen 
enskild stor fråga som sticker ut och hamnar i topp i alla 
medier samtidigt. Inte heller finns det någon nyhet som 
hänger kvar i rapporteringen och blir en följetong. I alla fall 
inte i de stora medierna. 

• Ämnen. Frågor om fetma (läs bantning), cancer, matkvali-
tet (med hälsofokus), epidemier, resistenta bakterier samt 
läkemedelsbiverkningar är de största enskilda ämnena. 
Det finns däremot artiklar om det mesta, från adhd och 
reumatism till dödshjälp och organdonationer. 

• Fokus i nyheterna fördelar sig jämt mellan själva sjukdo-
men, läkemedlet och andra behandlingsformer/metoder. 

• Nyhetsvinkel. Den dominerande nyhetsvinkeln är intres-
sant nog forskning och nya rön. Det gäller oavsett om det 
handlar om positiva effekter eller biverkningar. 

• Livsstilsfrågor och beteenden som påverkar hälsan får ock-
så stort intresse. Nyhetsuppslagen är blandade. Några 

exempel på rubriker: Varför chattar så många unga om själv-
mord? Ny studie slår hål på mobilmyt, Fel kolhydrater mer 
farligt än fel fetter, Sov dig smal, GI-diet gör dig glömsk, 
Svenskt sötsug i en klass för sig, Stress ökar risk för stroke hos 
unga, Svårt för chefen att visa sig svag, Det får unga att må 
bra, Nya vanor ska forma ny man. 

• Samhällsperspektiv. Medierna lyfter ofta fram samhälls-
perspektivet där den epidemiologiska ansatsen är vanlig 
med fokus på någon sjukdomsutbredning eller använd-
ning av läkemedel. Medierna fäster också blicken på rikt-
linjer och oetiskt agerande. Exempel på rubriker: Läkare 
sitter på dubbla stolar, Landstingens råd om amning – hur ob-
jektiv är informationen som ges? Vädjan om dödshjälp tvingar 
fram utredning, Läkare pläderar för att man ska få ta emot 
embryon i Sverige.

Två pubLiciTeTSToppar om meDiciN och hÄLSa
Historiskt finns det i Infopaqs Nyhetsbarometer två tydliga publicitetstoppar inom området medicin och hälsa. Det är fågelinfluen-
san 2006 respektive svininfluensan 2009. Under övriga år är det ett brett spektra av nyheter som når ut medan rapporteringen av 
cancer och fetma/bantning dominerar både i omfång och är konstanta ämnen över tid. Rapporteringen om svininfluensan är en 
lång följetong och sträcker sig från april till november 2006. Svininfluensan utgör hela 60 procent av 2009 års toppnyheter inom 
området medicin och hälsa. 

De stora nyheterna är 
de nyheter som har stort 

samhälls- och allmänintresse. 
endast tre av hundra nyheter 
har företagsfokus.
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• Nobelpriset fungerar som katalysator och området får i 
december sin beskärda del av uppmärksamhet. 

• Sensationsjournalistik. Ett annat område som också finns 
inom medicin och hälsa är sensationsjournalistiken. Här 
finns rubriker som: Forskare framställde konstgjort liv i USA, 
Göran Hägglund GI-bantar, Kreativitet släkt med galenskap 
visar ny forskning.

• Återkommande teman. Resistenta bakterier är ett historiskt 
återkommande tema i Infopaqs Nyhetsbarometer. Under 
2010 är det nyheten om parasiten i Östersunds dricksvat-
ten som sticker ut. Med rubriken Parasitjakten. 

Hopp och hot avlöser varandra 
Det är ömsom positiva besked och ömsom mer nedslående 
nyheter som förmedlas. Hoppet presenteras näst intill ute-
slutande i form av forskningsresultat. Substanser i upp-
täcktsstadiet blandas med resultat där behandlingen finns 
inom räckhåll eller i form av preventiva åtgärder. Så här 
kan rubrikerna se ut: Nytt medel kan förhindra hjärtsjukdom, 
Ny konstgjord hornhinna hopp för synskadade, Nytt svenskt 
genombrott i bröstcancerforskningen, Piller kan ersätta spru-
tor för allergiker, Aids hos barn kan undvikas, Cancerfallen kan 
halveras, Tidiga insatser kan stoppa fetma, Test visar hur länge 
kvinnor kan få barn.

Hotbilden finns i nyhetsflödet i lika hög grad. Rubriker-
na är ofta dramatiska inom detta område som krasst hand-
lar om liv och död: Vanlig sjukdom farlig för gravida, Ny form 
av svår TBC sprider sig, Läkare varnar för självtester, Askan (läs 
vulkanaska) är hälsofarlig, Allt fler dör av multiresistenta bakte-
rier, Kan Tjernobyl ligga bakom cancerfall i Gävle? Insektsgift 
kan orsaka ADHD. 

Ett eget nyhetsområde är forskning som utmanar befint-
lig ”sanning” och behandlingsrekommendationer. Exempel 
på rubriker: Nya studier slår hål på mobilmyt, Vaccin gör inte 
äldre friskare, Rädsla för allergi (läs jordnötsallergi) starkt över-
driven, Pandemilarm får kritik.

Sammantaget är det alltså en mångfacetterad bild som 
presenteras av medierna med ett stort inslag av positiv pu-
blicitet. 

Medielogikens möjligheter 
Det ligger annars i nyhetsvärderingens natur att främst 
lyfta fram negativa nyheter i form av orättvisor, missförhål-
landen, krig och katastrofer av olika slag. Men så är alltså 
inte fallet inom medicin och hälsa. Däremot råder samma 
recept som följer av det journalistiska arbetet och redaktio-
nella processen. Alla de klassiska nyhetsvinklingarna och 
ingångarna finns. 

Rubrikerna ska fungera som en intresseväckare för att 
”sälja in nyheten” till läsaren. Tillspetsningar, starka vär-
deladdade ord och ordlekar (alliterationer och liknande) 
finns med i redigerarens kreativa process. 

Medierna behöver förenkla och vinkla för att skapa en 
bra story för sin målgrupp och journalisterna och nyhets-
redaktionerna lever inte sällan under resurs- och tidspress. 
Den som har en nyhet som man vill få publicerad kan göra 
det lättare för journalisten och öka sina chanser att få ma-
terialet publicerat om man förser redaktionerna med ett ge-
nomarbetat underlag. Använd den rådande logiken och dra-
maturgin! Samma medvetenhet som bör gälla för att und-
vika eller minimera en negativ nyhet. 

Nya forskningsresultat som går stick i stäv med tidigare 
sanningar är alltid intressant och utmanande att publicera. 
Andra frågor som medierna gärna tar upp är oetiskt age-
rande, till exempel läkare som sitter på dubbla stolar, till-
rättalagda studier och oetisk marknadsföring. 

Att medierna och stora nyhetsuppslag har en påverkan 
på varumärket och anseendet instämmer nog de flesta i. En 
del mediedebatter (ibland som resultat av lobbyverksamhet) 
leder till utredningar och politiska beslut. Andra nyheter 
leder till att sjukvården blir nedringd eller att patienter slu-
tar ta sin medicin på eget bevåg. 

En analys av de opinionsdrivande mediernas rapporte-
ring ger insikter om både möjligheter och fallgropar som 
ligger till grund för ett företags eller en organisations fram-
tida kommunikation. Det gäller oavsett om det handlar om 
att positionera de verksamhetskritiska frågorna, följa kon-
kurrenternas medieutspel eller kartlägga konsekvenserna 
av hur patientpåverkande information når ut i medierna. 

Anette SvenSSon 
Seniorkonsult, analys och rådgivning

Infopaq

 

 

Det som är känneteck-
nande är att det är ett 

brett spektrum av nyheter som 
får utrymme. Under 2010 är det 
ingen enskilt stor nyhet som 
sticker ut och blåser upp som 
toppnyhet i alla medier samti-
digt.
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Det händer mycket och snabbt 
kring det som rör rekryte-
ring. Från att använda sig av 

ostrukturerade intervjuer och vaga 
beslutsunderlag väljer allt fler en 
strukturerad rekryteringsprocess med 
relevant innehåll. Sverige ligger fortfa-
rande långt efter länder som USA och 
Storbritannien, där man sedan lång tid 
insett hur viktigt det är att behandla 
alla sökande så lika som möjligt och 
att man bara bör ställa frågor kring 
definierade och bedömningsbara kom-
petenser under intervjun. 

I USA kom det 2006 till och med ut 
en handbok för arbetssökande (Com-
petency-Based Interviews) för att ge ar-
betssökande en struktur för hur man 
kan förbereda sig inför en kompetens-
baserad intervju. I bokens inledning 
talar man om att de flesta välutveck-
lade organisationer runt om i världen 
använder sig av kompetensbaserade 
intervjuer. Men när vi besöker företag 

och organisationer i Sverige är det för-
vånansvärt få som arbetar med kom-
petensbaserade intervjuer. Det är en av 
anledningarna till att vi i denna artikel 
vill ge grunden för vad detta innebär i 
praktiken. 

Kompetensträdet och magkänslan
En artikel som handlar om kompetens-
baserad intervjumetodik behöver utgå 
från en definition av begreppet kompe-
tens. Vår definition är att det är färdig-
heter eller egenskaper man använder 
för att uppnå det som krävs i en given 
situation. Vår modell av kompetens har 
vi valt att kalla kompetensträdet. Alla 
delarna i kompetensträdet behöver de-
finieras i samband med en rekrytering 
och är grunden för kravprofilen.

Ett annat begrepp som också behö-
ver kommenteras är den berömda mag-
känslan. En magkänsla som inte går att 
förklara går inte att använda i profes-
sionell rekrytering. Men om man kan 

Kompetensbaserade 
intervjuer ger bättre rekryteringar

I Sverige är det fortfarande relativt ovanligt att använda kompetensbaserade inter-
vjuer vid rekryteringar. I länder som USA och Storbritannien har man sedan länge 
insett vikten av att behandla alla sökande så lika som möjligt och bara ställa frågor 
kring definierade och bedömningsbara kompetenser under intervjun. I den här 
artikeln förklarar Gunilla Andersson och Nils Hallén, båda ledarskapskonsulter, 
vad en kompetensbaserad intervju innebär i praktiken.

TänK på aTT
• Avsätta ordentligt med tid för att ut-

arbeta befattningsbeskrivning, krav-
profil och intervjufrågor.

• Identifiera, definiera och rangordna 
kompetenser.

• Använda urvalsmetoder med hög va-
liditet.

• Använda öppna, konkreta och bete-
endeinriktade frågor.

• Säkerställa jämförbar information från 
alla genom att ställa samma frågor 
till alla.

• Använda bedömningsskalor. 

• Bedöma varje kompetens för sig.

• Göra en individuell bedömning innan 
resultatet av intervjun diskuteras med 
andra som också intervjuat.
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förklara sin magkänsla och visa att den 
bygger på faktiska iakttagelser som är 
kopplade till kravprofilen förvandlas 
känslan snarare till fakta än en mag-
känsla. 

Kristoffer Ahlström skriver i sin bok 
Magkänslans anatomi bland annat om 
vad som hände efter katastrofen vid 
World Trade Center den 11 september 
2001. Många amerikaner fattade då be-
slut utifrån sin magkänsla som sa att 
det var farligt att flyga. Därför valde de 
att i betydligt högre utsträckning ta bi-
len i stället för flyget. Med resultatet att 

över 1 500 fler personer dog i trafiken 
året efter katastrofen jämfört med tidi-
gare år. Det innebär att drygt hälften så 
många som dog till följd av flygkap-
ningarna dog på grund av att de efter 
katastrofen fattade beslut på en diffus 
känsla snarare än på fakta. 

Vår magkänsla består bland annat 
av intervjuareffekter och våra person-
liga personlighetsteorier. Intervjuaref-
fekter kan till exempel vara att man 
överskattar en kandidat som på något 
sätt liknar en själv, kanske genom att 
ha studerat vid samma skola eller vux-
it upp i samma stad (likhetseffekten). 
Den egna sinnesstämningen påverkar 
också våra bedömningar vilket gör att 
vi bedömer kandidater olika beroende 
på om vi själva är trötta eller utvilade. 
Halo- och djävulseffekten innebär att 
man låter en inledande bedömning ge-
nomsyra hela bedömningen och vi äg-
nar hela intervjun åt att bekräfta att vi 
hade rätt i vår inledande bedömning. 

På marknaden finns ett antal per-
sonlighetstest som på olika sätt place-

rar in människor i olika fack. Dessa tes-
ter har någon form av vetenskaplig teo-
ribakgrund som stöd för sin indelning 
av människors egenskaper. På motsva-
rande sätt skapar vi som individer nå-
got man kan kalla för en personlig per-
sonlighetsteori. Från barnsben försöker 
vi sortera in de människor vi möter i 
olika fack, baserat på våra tidigare er-
farenheter. I vår personliga personlig-
hetsteori ligger hela vår erfarenhets-
bank av hur människor vi tidigare mött 
har agerat, men den blandas där med 
generaliseringar och fördomar som är 
mer av psykologiska försvar eller för-
enklingar av verkligheten. 

Enligt en studie som doktoranden 
Kristina Danilov genomförd inom 
svensk handel 2008/09 så använder 
närmare 80 procent av de tillfrågade 
cheferna magkänslan vid rekrytering. 
Gissningsvis är det inte många andra 
stora investeringsbeslut i företagen som 
tas enbart med magkänsla och man kan 
ju undra varför detta känslostyrda be-
slutsfattande är så utbrett just inom re-
krytering. 

Vi tror att en av förklaringarna är 
den stora avsaknaden av teorigrund 
inom området. Mängder av chefer, HR-
specialister och rekryteringskonsulter 
ägnar sig åt rekrytering utan någon 
som helst skolning i området. Avsak-
naden av svensk forskning inom områ-
det är också uppenbar. Tursamt nog 
finns forskning i andra delar av väst-
världen som vi kan luta oss mot när vi 
säger att man i stället för magkänslan 
ska använda metoder med hög träffsä-
kerhet (validitet).

Forskning och olika metoders 
träffsäkerhet
Det finns mängder av studier gjorda på 
olika urvalsmetoders träffsäkerhet. En 
validitetsskala går från 0,00 till 1,00 där 
0,00 har samma värde som slumpen. I 
rekryteringssammanhang skulle det 
innebära att man tar en telefonkatalog, 
pekar på ett namn och anställer den 
personen. Det är ju visserligen en me-
tod men den är helt slumpartad. Högst 
på skalan återfinns 1,00 vilket anger en 
perfekt prognos för den framtida pre-
stationen som urvalsmetoden mäter. 
Det är förstås en omöjlighet att med 
fullständig träffsäkerhet förutspå en 
framtida prestation och därför finns 
inga urvalsmetoder på den nivån. Va-

Utbildning är själva rötterna för kom-
petensträdet. Till utbildningar räknas 
både längre utbildningar på universitets- 
och högskolenivå och kortare kurser. 
Utbildning i sig är ingen garanti för 
att man kommer att utföra de framtida 
arbetsuppgifterna på ett bra sätt. De 
kan dock i vissa fall vara en förutsätt-
ning för att få en befattning. 

De kUnskaper man tillägnat sig 
är stammen för kompetensträdet. 
Kunskaper kan man tillägna sig genom 
utbildning, kurser eller genom att läsa in 
sig på egen hand inom ett område. Man 
kan också tillgodogöra sig kunskaper 
via sin arbetslivserfarenhet. Kunskaper 
kan till exempel vara språkkunskaper, 
kunskaper i ett specifikt dataprogram 
eller kunskap inom affärsjuridik eller 
andra fackområden.

erFarenheterna är kompetensträ-
dets grenar. För att kunskaperna ska 
omvandlas till kompetenser behöver 
man öva och pröva. Det gör man genom 
att skaffa sig erfarenheter. Grenarna i 
trädet symboliserar de erfarenheter man 
tillägnat sig inom arbetslivet eller på 
andra sätt. 

Själva frukten på trädet utgör de kom-
petenser man har. Kompetenser 
handlar om vad man gör, inte vad man 
är. Alla kompetenser som exempelvis 
är kopplade till en specifik befattning 
behöver tydligt definieras och man 
behöver titta på vilka beteendeindikato-
rer som är kopplade till kompetensen. 
Enligt den senaste undersökningen som 
Saplo (ett företag som arbetar med 
automatisk textanalys) genomförde var 
de mest efterfrågade kompetenserna i 
samband med rekrytering: strukturerad, 
självgående, prestigelös, initiativrik och 
ansvarstagande.

exempel på bedömningsskala 
För kompetenser
1 = Betydande svaghet. 
2 = Svaghet.
3 = Acceptabel nivå. (Det kan förekom-
ma avsevärd styrka eller viss svaghet 
inom området.)
4 = Styrka. 
5 = Avsevärd styrka.

Kompetens 
är färdighe-

ter eller egenskaper 
man använder för 
att uppnå det som 
krävs i en given 
situation.
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liditeten för de olika metoderna är helt 
beroende av att de genomförs på ett 
korrekt sätt. Annars kan validiteten bli 
betydligt lägre. 

Några urvalsmetoder och deras va-
liditet:
•  Assessment center (0,63–0,65). Att 

den här urvalsmetoden har högst 
träffsäkerhet beror på att man här 
kombinerar olika metoder. Här finns 
bland annat en strukturerad intervju, 
personlighetstest och simuleringsöv-
ningar. Ett assessment center kostar 
både tid och pengar och det är inte så 
vanligt att det används i rekryte-
ringssammanhang i Sverige. Däre-
mot har många större organisationer 
egna assessment center för att iden-
tifiera redan anställda med hög po-
tential. 

•  Kompetensbaserad intervju/struktu-

rerad intervju (0,51–0,57). Den här 
metoden bör alltid användas vid re-
krytering och innebär att man defi-
nierar ett antal frågor för att mäta de 
för arbetet mest relevanta kompeten-
serna och sedan har ett standardise-
rat sätt att bedöma kompetenserna 
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på. Samma frågor ställs till samtliga 
kandidater. Ostrukturerade intervju-
er hamnar betydligt lägre på validi-
tetsskalan och kan ligga så lågt som 
0,17.

•  Färdighetstester (0,45–0,51.) Beroen-
de på vilka kompetenser som är av 
betydelse för befattningen kan det 
vara aktuellt att använda färdighets-
tester. Det är exempelvis språktester, 
numeriska eller logiskt analytiska 
tester. Validiteten varierar beroende 
på test och ett specifikt tests validitet 
kan man kontrollera med testleve-
rantören.

•  Personlighetstest (0,38–0,40). Det 
finns på den svenska marknaden en 
rad av personlighetstester och vali-
diteten kan variera kraftigt. Varje 
testleverantör ska uppge vilken vali-
ditet just deras test har. Några av de 
tester som används i rekryterings-
sammanhang är OPQ, 16 PF och Ho-
gans personlighetsinventorium. 

•  Referenser (0,22–0,26). Referenser 
bör alltid användas vid rekrytering. 
Även här ska man använda struktu-
rerade och kompetensbaserade frå-
gor. Dessutom bör man ta ett flertal 
referenser för att få en så komplett 
bild som möjligt. 

Diskriminering
Bästa sättet att säkerställa att man har 
en icke diskriminerande rekryterings-

process är att använda metoder med 
hög validitet. I januari 2009 trädde den 
nya sammanhållna diskriminerings-
lagen i kraft (SFS 2008:567) som inne-
bär ett förbud mot att diskriminera på 
grund av kön, könsöverskridande iden-
titet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, 
funktionshinder, sexuell läggning el-
ler ålder. 

Den som tror sig vara diskriminerad 
enligt någon av diskrimineringsgrun-
derna har bland annat rätt att på begä-
ran få en skriftlig uppgift av arbetsgi-
varen om vilken utbildning, yrkeserfa-
renhet och andra meriter den hade som 
togs ut till anställningsintervjun eller 
som fick arbetet (2 kap 4 §). I de fallet 
duger det inte att säga att man hade en 
magkänsla som grund för sitt beslut, 
man måste kunna beskriva hur man 
valt ut personer till intervju eller an-
ställning utifrån de faktorer som finns 
beskrivna i kravprofilen. Kravprofilen 
måste dessutom ha varit officiell och 
kandidaterna måste ha haft en möjlig-
het att se den.

Befattningsbeskrivning och 
kravprofil
Inför varje rekrytering behöver man 
först definiera vad som behöver göras 
inom ramen för den tjänst som ska till-
sättas. Denna information samlas i det 
som ofta kallas för befattningsbeskriv-
ning eller rollbeskrivning. 

När befattningsbeskrivningen är 
fastställd kan man börja resonera kring 

vad en person behöver ha med sig i ba-
gaget för att kunna genomföra det som 
krävs. Detta blir underlaget i den krav-
profil man gör för tjänsten. En kravpro-
fil kan ha samma rubriker som finns i 
kompetensträdet det vill säga utbild-
ning, kunskaper, erfarenheter och kom-
petenser.

För att bedöma de olika delarna av 
kravprofilen kan man använda olika 
metoder. Utbildning och erfarenheter 
kan ofta bedömas via ett CV som kom-
pletterats med intyg och/eller betyg. 
För att bedöma kunskaper är ofta ett 
renodlat test inom det aktuella området 
den bästa metoden. Kompetenser är de 
delar av kravprofilen som ofta är svå-
rast att bedöma, samtidigt är det de de-
lar som vi ofta anser vara viktigast när 
vi rekryterar in en ny person. Ibland 
uttrycker vi detta lite slarvigt genom 
att tala om social kompetens eller per-
sonlig lämplighet. Om dessa eller lik-
nande uttryck inte definieras blir det 
lätt tomma ord som man sedan god-
tyckligt kan fylla med innehåll. Då ris-
kerar man att göra sämre rekryteringar 
än om man gör ett grundligt förarbete.

Identifiera och definiera 
kompetenserna 
Kompetenser är viktiga för nästan alla 
typer av arbete och behöver därför tas 
på allvar i rekryteringsprocessen. Ett 
första steg i detta arbete är att tydligt 
identifiera vilka kompetenser som be-
hövs för att kunna genomföra arbetet. 
När man har identifierat de viktigaste 
kompetenserna är nästa steg att defi-
niera dem. Definitionen på kompeten-
sen kan variera i olika branscher och 
organisationer. Därför måste man utgå 

Positiva beteendeindikatorer Negativa beteendeindikatorer
Uppmärksammar alla delarna av det  Missar ofta viktiga detaljer i det egna
egna arbetet. arbetet.

Tar ansvar för att delarna i arbets- Ignorerar detaljerna i sitt arbete.
uppgifterna blir korrekt utförda.  

Åtgärdar brister i det egna arbetet. Missar att åtgärda brister i det 
  egna arbetet. 

Rapporterar fel till berörd person. Rapporterar inte fel till berörd person.

Dokumenterar för att kunna gå tillbaka  Dokumenterar sällan för att kunna gå till
och kontrollera. baka och kontrollera. 

Följer upp det egna arbetet. Följer sällan upp det egna arbetet.

Avslutar eget påbörjat arbete. Avslutar sällan eget påbörjat arbete.

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.

DeFINItIoN av komPeteNs 
– exemPlet NoggRaNN
Kompetensen noggrann definieras som 
en person som identifierar, hanterar och 
följer upp detaljer i arbetet, kontrollerar 
att inget lämnats åt slumpen eller mis-
sats samt utför arbetsuppgifter på ett 
grundligt sätt. 
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från vad företaget behöver och hur dess 
verklighet ser ut. Definitionen bör vara 
tillräckligt heltäckande och samtidigt 
lätt att förstå för en utomstående. 

Det är knappast rimligt att i en in-
tervju undersöka fler än fem till sju 
kompetenser. Om man i utgångspunk-
ten har fler behöver man därför sortera 
bort de som kanske är viktiga, men inte 
nödvändiga, för tjänsten. Rangordna 
sedan de kompetenser som finns kvar. 
När väl definitionerna och rangord-
ningen av kompetenserna är klar blir 
nästa steg i processen att identifiera 
vilka beteenden som är kopplade till 
respektive kompetens. 

Detta arbete kan göras genom att ar-
beta med beteendeindikatorer. Vår de-
finition på beteendeindikatorer är att 
det beskriver direkt observerbara och 
mätbara beteenden som syns när någon 
utövar alternativt saknar kompetensen.

Genom att ha tydligt identifierade 
beteendeindikatorer kan man efter en 
intervju bedöma om någon har eller 
saknar den efterfrågade kompetensen. 

Beteendeindi-
katorer beskri-

ver direkt observer-
bara och mätbara 
beteenden som syns 
när någon utövar 
alternativt saknar 
kompetensen.
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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.  
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Kompetensbaserade intervjufrågor 
När kompetenserna är definierade be-
höver man konstruera frågor som ska 
ställas under intervjun. Forskningen 
visar att det ger bättre resultat om man 
använder sig av faktiska, konkreta och 
beteendeinriktade frågor snarare än 
hypotetiska frågor. En trolig förklaring 
till detta är att människor inte gör vad 
de säger att de ska göra, de gör vad de 
brukar göra och därför är det bättre 
att fråga om vad personen tidigare har 
åstadkommit snarare än vad han/hon 
tror sig göra i framtiden. Man använder 
alltså tidigare prestationer för att prog-
nostisera framtida prestationer. 

De kompetensbaserade frågorna ska 
vara helt och hållet kopplade till de 
kompetenser och krav som beskrivs i 
kravprofilen. Ett bra sätt att formulera 
frågor är att använda den så kallade 
STAR-modellen. Det är en förkortning 
av de engelska orden situation, task, ac-
tion och result och innebär att man ut-
ifrån någon av kompetenserna i krav-
profilen ber kandidaten beskriva en 
situation han/hon varit med om, vilken 
hans/hennes uppgift var, vilka åtgär-
der han/hon vidtog och vad resultatet 
blev. Det är här viktigt att säkerställa 
att resultatet är kopplat till den indivi-
duella prestationen. Redan när man 
formulerar frågorna behöver man fun-
dera på vad som är ett bra svar, vad 
som är ett mindre bra svar och hur man 
ska använda sig av svaret. 

När man ställer kompetensbaserade 
frågor gäller det att vara vaksam så att 
man inte får hypotetiska svar. Om det 
inträffar får man lotsa kandidaten till-
baka till den konkreta händelse man 
frågat efter.

Samma intervjufrågor till alla
Alla frågorna skrivs ned i en intervju-
guide och ställs i princip ordagrant till 
alla kandidaterna för att kunna få jäm-
förbar information. Uppföljningsfrågor 
på en specifik situation går dock inte 
att ställa identiskt eftersom situationer-
na som beskrivs kommer att vara olika. 

I forskningen har man sett att det 
bästa är att dela upp intervjun så att 
man ger information om företaget och 
befattningen vid ett tillfälle och får in-
formation om kandidaten vid ett annat 
tillfälle. Det kanske inte alltid är prak-
tiskt genomförbart men man kan alltid 
inom ramen för en och samma intervju 

göra en tydlig uppdelning och också 
berätta för kandidaten om hur man pla-
nerar att lägga upp intervjun. 

Under intervjun behöver man göra 
mycket anteckningar om vad kandida-
ten berättar men man gör ingen analys 
av det som sägs förrän efteråt. Vår re-
kommendation är att gärna vara två, 
men helst inte fler, som intervjuar, ef-
tersom man då kan göra en tydlig ar-
betsfördelning. En person ställer då 
lämpligen frågorna och den andre gör 
anteckningar. I inledningen av inter-
vjun är det bra att berätta om hur det 
kommer att gå till och vem som gör 
vad. Berätta också att alla kandidater 
kommer att få samma frågor. 

Bedöm kandidaterna direkt efter 
intervjun
Avslutningsvis är det dags att göra en 
bedömning av den insamlade infor-
mationen. Vår rekommendation är att 
avsätta tid direkt efter intervjun för att 
göra det. Använd en bedömningsskala 
av något slag, till exempel en skala som 
går från ett till fem, där tre innebär att 
man behärskar kompetensen så pass 
väl att man bedöms klara av arbetet. 
Om man har andra skalor som används 
vid till exempel utvecklingssamtal kan 
man med fördel använda dessa skalor 
även här. Det viktiga är att tvinga sig 
själv att motivera vad man såg och hör-
de under intervjun och som är grunden 
för just den här bedömningen. 

Undvik att börja med en övergripan-
de bedömning eftersom ett sådant an-
greppssätt gärna sätter igång intervju-
areffekter i onödan. Bedöm i stället 
varje kompetens för sig och gör sedan 
en totalbedömning baserat på de olika 
delarna. 

Om det är två eller flera personer 
som intervjuat är det viktigt att var och 
en gör sin bedömning i enrum innan 
man tillsammans diskuterar intervjun. 
Det är annars lätt att man påverkas av 
varandras intryck innan man hunnit bli 
klar över sin egen bedömning. När var 
och en gjort sin egen bedömning uti-
från den gemensamma skalan går man 
igenom varje kompetens för sig och var 
och en får motivera sin bedömning 
med konkreta iakttagelser från inter-
vjun.

KompetenSBaSerade frågor  
för KompetenSen noggrann

•  Berätta om en situation då du do-
kumenterat ditt arbete. Hur var si-
tuationen? Hur valde du ut vad du 
skulle dokumentera och vad valde 
du bort att dokumentera? Hur an-
vände du dokumentationen i ditt ar-
bete efteråt?

•  Berätta om ett arbete du valt att inte 
slutföra. Hur var situationen? Vad 
gjorde att du valde att inte slutföra 
arbetet? Vad blev konsekvenserna 
av det beslutet?

•  Händer det att du lägger märke till 
detaljer som någon i din omgivning 
missat? Ge ett exempel på när det i 
så fall har inträffat. Hur var situatio-
nen? Vad blev resultatet?

•  Berätta om en arbetsuppgift där du 
efteråt följde upp arbetet. Hur var 
situationen? Hur följde du upp arbe-
tet? Vilka delar kan du i efterhand se 
att du borde ha följt upp men du inte 
gjorde i stunden? Hur har du använt 
de insikterna i senare arbete?

•   Berätta om ett projekt du drivit där 
du haft många detaljer att hålla reda 
på. Vad gjorde du för att inte missa 
några detaljer? Hur gick det?

• Berätta om ett tillfälle då du hittat 
slarvfel i någon  annans arbete. Vad 
gjorde du? Vad blev resultatet?

•  Berätta om ett tillfälle då du upp-
levde att du inte varit tillräckligt nog-
grann. Vad hände? Vad blev resul-
tatet?

•  Berätta om ett tillfälle då du fastnat 
i detaljer. Vad hände och vad blev 
resultatet?

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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Framtiden
En ny internationell standard (ISO 
10667) för bedömningsmetoder i ar-
betslivet håller på att utarbetas. Den 
beräknas vara klar hösten 2011 under 
förutsättning att man röstar igenom 
de förslag som nu finns. När standar-
den väl är beslutad kommer den även 
att översättas till svenska och förmod-
ligen kommer man att ta fram en typ 
av certifiering kopplat till standarden. 

Syftet med standarden är att kvali-
tetssäkra hela bedömningsprocessen 
och göra tydligt på vilka grunder man 
inom organisationen fattar beslut. Be-
dömningsmetoder som standarden 
bland annat tar upp är CV-granskning, 
intervjuer, tester och referenstagning. 
Standarden är välbehövlig eftersom att 
många bedömningar i dag görs på okla-
ra grunder och användningen av icke-
evidensbaserade metoder är omfattande. 

Vår förhoppning är att den nya stan-
darden kan förbättra rekryteringspro-
cesserna och minska antalet kostsam-
ma felrekryteringar. Det kommer för-
modligen också innebära att inflytan-
det av den oreflekterade magkänslan 
kommer att minska till förmån för öpp-
na och tydliga beslut som går att för-
medla till alla inblandade. 

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

Gunilla andersson
almitra 

gunilla.andersson@almitra.se 

nils Hallén
nils Hallén Konsult 

nils@nilshallen.se 
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Screening på gott och ont var titeln för 
ett seminarium som i mitten av april 
anordnades av Statens medicinsk-etiska 
råd (SMER). Efter att ha lyssnat på ett 
antal engagerade och intressanta förelä-
sare som delade med sig av sina kunska-
per och erfarenhet var Karin Eriksson, 
forskningsdirektör på Läkemedelsindu-
striföreningen, fylld av frågor och inte 
längre så självklar i sin egen inställning 
till screening.

Screening innebär att stora grupper av personer er-
bjuds att låta undersöka sig för att få reda på om man 
har eller löper stor risk att få en viss sjukdom. Initia-

tivet kommer från samhället som erbjuder undersökningar 
i hälsoövervakande syfte. I många fall leder screening till 
att personer som kommer att bli sjuka fångas upp på ett 
tidigt stadium. Genom tidig behandling kan de drabbades 
lidande minskas. För samhället är det kostnadseffektivt att 
behandla sjukdomar i ett tidigt förlopp. Det finns dock en 
växande skepsis mot nyttan av screening och de ofta svår-
tolkade riskbedömningar resultaten av sådana undersök-
ningar leder till. 

WHO har fastställt fyra kriterier för att avgöra om scre-
ening är lämpligt eller inte: 
1. Är hälsoproblemet betydelsefullt? 
2. Har det ett känt naturalförlopp (hur den utvecklas om 

den inte behandlas)? 
3. Uppmärksammas det inte av individen själv? 
4. Ger tidig behandling en bättre prognos än om behandling 

sätts in först då individen själv märker symptom och sö-
ker hjälp? 

Många frågor  och få svar på        seminarium om screening 
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Många frågor  och få svar på        seminarium om screening 
Problemet med screening är att det är omöjligt att dra en 

skarp gräns mellan vilka som kommer att drabbas eller inte 
av en sjukdom eftersom det finns kända risker för feldiag-
noser och friska personer kan riskera att felaktigt pekas ut 
som sjuka. Det kan också vara så att personer som får di-
agnosen frisk vid en screening så småningom insjuknar och 
har då levt i en falsk trygghet. 

Med teknikens hjälp blir screening också en allt vanli-
gare metod för att hitta allt fler tillstånd. Frågan är om vi 
människor är förberedda för alla dessa beslut. Det kom fram 
många frågor men inte lika många svar under seminariet.

John Brodersen, specialist i allmänmedicin, Köpenhamn, 
menade att screening är en grov sortering mellan friska och 
sjuka människor. Screening gör mest nytta tidigt, men kan 
man göra det för tidigt? Vad ska screenas? När ska screen-
ing ske? Fördelarna med screening är att det förbättrar prog-
nosen för några av dem som har risk att bli sjuka vilket kan 
ge minskad dödlighet. Det kan också ge personen i fråga 
en mindre intensiv och mer skonsam behandling om den 
sker innan sjukdomen brutit ut. För den som får diagnosen 
frisk innebär det en trygghet att veta det. Nackdelar med 
screening är, förutom risken att få falska svar, bland annat 
överdiagnostik och överbehandling. Patienten behandlas 
för att han/hon har förstadier till en sjukdom, men som utan 
behandling kanske aldrig kommer leda till sjukdom eller 
spontant kommer att gå tillbaka. Andra nackdelar är att 
man blir patient i flera år innan symptomen bryter ut och 
att vissa personer också blir sjuka av själva screeningen. 

Cancer
Barbro Westerholm, ledamot i SMER och tidigare general-
direktör på Socialstyrelsen, berättade om den långa vägen 
när bröstcancerscreening, det vill säga mammografi, till 
slut blev ett allmänt nationellt screeningsprogram. Hon var 
positiv till allmän mammografi och menade att bättre be-
handlingsmetoder medför att också en sen upptäckt cancer 
vid screening kan botas. 
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Birgitta Hovelius, professor i allmänmedicin, Lunds uni-
versitet, var dock inte lika positiv som Barbro Westerholm 
utan ansåg att den allmänna mammografiscreeningen skul-
le upphöra eftersom all screening leder till riskfokusering 
och förebyggande åtgärder. Dessa åtgärder har alltid förde-
lar men leder också till nackdelar/skador. Det finns dess-
utom en risk att de som har misstänkt bröstcancer får vän-
ta längre på undersökning eftersom de konkurrerar med 
dem som har screeningstid. 

När de gäller den vanligaste cancerformen i Sverige, pro-
statacancer, betonade Sten Broström, ombudsman i hälso- 
och sjukvårdsfrågor, PRO, vikten av livskvalitet och att det 
inte ska spela någon roll vem man frågar, man ska få likar-
tade svar från alla. Sten Bro-
ström tyckte att det behövdes 
mer kunskap om den åldrande 
människan. Vad är naturlig för-
ändring och vad är sjukligt? 
Det ska ges möjlighet för alla 
att få information men också en 
rätt att avstå. Han pekade även 
på behovet av mer forskning 
kring prostatacancer. 

Ola Bratt, docent i urologi, 
Helsingborgs lasarett, berätta-
de att det i dag inte finns något 
land där man infört allmän 
prostatascreening. Motivering-
en till detta är att det saknas ve-
tenskapligt underlag och att 
man måste väga nytta mot kost-
nader och eventuella skador. 
Men hur värderar man nyttan 
av minskad dödlighet i förhål-
lande till skadan orsakad av 
onödiga utredningar, cancerdiagnoser och behandlingar? 
Är det försvarbart att aktivt ställa män inför valet att ge-
nomgå PSA-test eller att avstå? Kan valet i sig eller ett med-
vetet val att avstå ge ångest? 

Genetisk screening 
Något som det skrivits om mycket i medierna på sistone är 
genetisk screening. Niklas Dahl, professor i klinisk genetik, 
Uppsala universitet, beskrev att de senaste två åren har tek-
niken för genetisk analys revolutionerat nästa generations 
screeningsmetod, den så kallade next generation sequen-
cing technology, (NGS). Metoden innebär att människans 
samtliga drygt 20 000 gener kan detaljanalyseras för en 
kostnad av cirka 10 000 kronor. Hittills har analysen av en 
enda gen kostat så mycket. 

Niklas Dahl påpekade dock att betydelsen av de flesta 
genvariationerna som identifieras i dag är oklar. När han 
fick frågan om vad han tyckte om de genetiska självtester 
som säljs på apotek svarade han att de var alldeles för ospe-
cifika. Om man vill veta vilken risk man har för att till ex-
empel få diabetes är det säkrare att räkna antalet diabetiker 
i släkten än att förlita sig på själva testet. Det blev också en 
diskussion om vem som tar ansvar för självtesterna. Inget 
blev klarlagt förutom att det inte är Socialstyrelsens ansvar 

eftersom självtesterna sker utanför sjukvården och inte av 
legitimerad personal. 

Jan Wahlström, professor i klinisk genetik, Sahlgrenska 
universitetssjukhuset och sakkunnig i SMER, lade ett etiskt 
perspektiv på genetisk screening. Att kunna sekvensera en 
individs alla gener ger nya diagnostiska möjligheter men 
väcker också etiska frågeställningar. 

Vid sådana analyser kommer det fram en stor mängd 
information och vilken rätt har personen själv att slippa ta 
del av denna information? Vad händer med provet när ana-
lysen är utförd? När ska analysen göras – på fostret, på den 
nyfödda eller på en myndig person? Den genetiska screen-
ingen och dess följder ställer andra krav på både sjukvårds-

personal och organisation och 
leder till att vården inriktar sig 
mer på att förebygga än att 
bota. 

Nyfödda 
När man talar om screening 
på nyfödda, så kallad neonatal 
screening, är det för de flesta 
den välkända pku-provtag-
ningen man tänker på. Pku-
prov tas på alla nyfödda i Sve-
rige sedan mitten av 1960-talet. 
Syftet är att hitta barn med 
ovanliga men allvarliga med-
födda sjukdomar som går att 
behandla och där en tidig diag-
nos är mycket viktig för prog-
nosen. Från början testade man 
bara för sjukdomen fenylketon-
uri (pku), därav namnet, men 
sedan dess har antalet sjukdo-

mar i testet utökats flera gånger tack vare allt bättre meto-
der. I dag kan man identifiera 24 sjukdomar genom testet. 

Anna Wedell, är professor i medicinsk genetik, Karolinska 
institutet och arbetar vid Pku-laboratoriet i Huddinge, ett 
av de två laboratorier som finns i Sverige. Anna Wedell be-
rättade att det varje år föds 10–15 barn i Sverige med någon 
av de 24 sjukdomarna. Det finns både läkare och patienter 
som vill utvidga testet ytterligare men det är en fråga som 
hon tycker att man ska diskutera noga. Det handlar dess-
utom inte bara om själva testet utan även det runt omkring 
som information, uppföljning, omhändertagande vilket 
måste ske på lika villkor i hela Sverige.

Gisela Dahlqvist, professor emerita i pediatrik, Umeå uni-
versitet, berättade att många forskare drömmer om att kun-
na screena nyfödda och eventuellt förebygga vanliga folk-
sjukdomar, som till exempel diabetes. Detta innebär dock 
både stora svårigheter och risker då det handlar om kom-
plexa sjukdomar där många barn som bär anlagen inte ens 
blir sjuka. Det finns också barn som kan bli sjuka trots att 
de saknar markör. De komplexa sjukdomarna har inte alls 
den klara bindning mellan markör och sjukdom som de 
sjukdomar som är med i Pku-testet. Andra problem är att 
tiden för debut av en sjukdom kan vara okänd och att barn 
inte har hunnit få markörer för sjukdomen när de är små. 

Screening innebär 
att stora grupper av 
personer erbjuds att 

låta undersöka sig för att få 
reda på om man har eller 
löper stor risk att få en viss 
sjukdom. Initiativet kommer 
från samhället som erbjuder 
undersökningar i hälsoöver-
vakande syfte.
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Det finns därför en stor risk för överdiagnos. Gisela Dahl-
qvist menade att det är särskilt viktigt att det för nyfödda 
och små barn ställs högre krav på nyttan av screening då 
de saknar självbestämmanderätt. Dessutom finns det i de 
flesta fall inga förebyggande åtgärder för de komplexa sjuk-
domarna, något som ytterligare ifrågasätter behovet av scre-
ening av nyfödda. 

Beteenden 
Ingemar Engström, professor i barn- och ungdomspsykiatri, 
Örebro, sakkunnig i SMER, och Björn Kadesjö, överläkare i 
barnneuropsykiatri, Göteborg, föreläste om beteendescre-
ening. Det är ett område som väcker frågor om vår syn på 
människan och vad som är att betraktas som normalt be-
teende och inte. Antalet barn som får en diagnos av typen 
adhd eller autism har ökat mellan fem och tio gånger under 
de senaste tjugo åren. 

Om detta handlar om en faktisk ökning eller är ett ut-
tryck för ökad uppmärksamhet är kontroversiellt. För adhd 
finns det till exempel urskiljningsproblem, vaga kriterier, 
subjektiva bedömningar och inga biologiska markörer. 
Ingemar Engström menade därför att det än så länge inte 
finns tillfredsställande underlag för generell screening. 
Björn Kadesjö berättade att det i Göteborg just nu pågår en 
forskningsstudie om autism där barnavårdscentralerna gör 
en särskild utvecklingsbedömning, som en direkt screen-
ing, på barn vid 2,5 års ålder. Tidigare forskning visar att 
om barn med autism fångas upp redan i tvåårsåldern och 
då får individuellt planerade insatser är förutsättningarna 
för en positiv utveckling optimala. 

Samordning behövs 
Anders Tegnell, avdelningschef, Socialstyrelsen, berättade 
om olika projekt kring screening och samarbetet med SBU, 
både nationellt och inom EU. Han föreslog att det skulle fin-
nas en nationell samordning av screening i Sverige, vilket i 
dag saknas. Fördelarna skulle vara högre effektivitet, jämlik 
vård, ökad kvalitet, möjligheter till uppföljning och lättare 
att göra prioriteringar. Nackdelen skulle vara att man mis-
sar den lokala anpassningen. Ett annat av hans förslag var 
att införa en lag om screening. Båda förslagen mottogs po-
sitivt av åhörarna.

Fosterdiagnostik 
Att söka efter kromosomavvikelser skiljer sig från all an-
nan screening eftersom man inte kan göra något åt det man 
söker efter. Det strider därför mot WHO:s rekommendatio-
ner. Kombinerat ultraljud och blodprov (KUB) omkring den 
tolfte graviditetsveckan är ett effektiviserat sätt att finna 
foster med högre sannolikhet för Downs syndrom. Vissa 
landsting erbjuder KUB till alla gravida kvinnor oavsett 
ålder. Rurik Löfmark, docent i medicinsk etik, Karolinska 
Institutet, menade att genom att samhäller erbjuder och be-
kostar fosterdiagnostik är det uppenbart att man inte öns-
kar individer med Downs syndrom. Han ansåg att det finns 
en okunskap hos blivande föräldrar vad testet egentligen 
innebär. Inom kort kan många andra genetiska avvikelser 
också enkelt upptäckas hos foster. Ska det vara samhällets 
uppgift att söka efter dem alla? Rurik Löfmark hänvisade 

också till en dansk studie där man visade att samhället 
kunde spara pengar genom att utföra tidig fosterdiagnostik. 

Bukaorta 
Anders Wanhainen, docent i kärlkirurg i Uppsala, berättade 
om screening för bukaortaaneurysm (utvidgning av aortan) 
som är en relativt vanlig och potentiellt livshotande sjuk-
dom. Totaldödligheten vid kärlbristning är 80–90 procent. 
Sjukdomen drabbar företrädesvis äldre män och ses hos 
cirka 5 procent av män över 65 år. Kärlbristning förhindras 
genom en förebyggande operation där bråcket ersätts med 
en konstgjord åder. Generell screening har sedan 2006 suc-
cessivt införts i Sverige och i dag är mer än 90 procent av 
Sveriges 65-åriga män med i ett screeningsprogram. 

Birgitta Hovelius var dock kritisk till bukaortascreening. 
Hon sade att forskare, organspecialister och industri till-
skriver friska personer riskfaktorer vilket medför att de be-
handlas utan information om risken för skador vid en ope-
ration. Blir screening ekonomiskt försvarbart vid denna 
relativt låga förekomst av sjukdomen? Varför är endast kärl-
kirurger huvudansvariga för bedömningen? Vem har egent-
ligen ansvaret vid nationell screening?

Prioriteringsplattformen 
Nils Erik Sahlin, professor i medicinsk etik, Lund och sak-
kunnig i SMER, berättade om prioriteringsplattformen vil-
ken inkluderar människovärde, behovs- och solidaritets-
princip samt kostnadseffektivitet. Han menade att ett scre-
eningsprogram i sig kan ändra beteende hos befolkningen. 
Det är oftast de personer som inte kommer till screening 
som bäst behöver det. Vad kostar den onödiga vården/ef-
tervården? Vad händer med de personer som invaggas i att 
tro att de är friska och därför kommer för sent för behand-
ling? Screening är för inte ännu sjuka individer, men det 
kan inte bara påverka den enskilda individen utan även 
anhöriga. Det klarar inte nuvarande prioriteringsplattform 
att ta hänsyn till. Genetisk screening går till exempel över 
generationsgränserna.

Många frågor kvar 
Efter att ha lyssnat på de engagerade och intressanta förelä-
sarna blev den avslutande paneldebatten lite platt. Det var 
med största säkerhet många frågor som snurrade i huvuden 
på oss åhörare när vi lämnade seminariet. Det jag själv trott 
mig vara så säker på när det gäller screening var inte längre 
så självklart. Är jag själv för eller emot? Tar vi ett väl avvägt 
beslut inför varje erbjudande om screening eller gör vi som 
alla andra gör? Detta är viktiga frågor att både fundera på 
och diskutera, oavsett vilken inställning man har till scre-
ening. Tekniker utvecklas och förfinas hela tiden men man 
får aldrig glömma det etiska perspektivet och att fortsätta 
ifrågasätta, inte minst sina egna beslut.

Karin EriKsson 
forskningsdirektör,

Läkemedelsindustriföreningen, LiF
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Här följer de beslut om läkemedelssubvention som tagits av 
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och publicerats på 
webbplatsen under perioden 10 mars– 20 maj. Eftersom det bli-
vit allt vanligare med ändringar av beslut och överklaganden 
rekommenderar vi – för att få fullständig och aktuell informa-
tion – ett besök på verkets webbsida, www.tlv.se

Bifall och avslag i TLV 

Generell subvention
CitraFleet, från CCS är ett tarmrengö-
ringsmedel inför kliniska undersök-
ningar som kräver ren tarm. Vid un-
dersökning är det viktigt att tarmen är 
ren från tarminnehåll annars finns det 
risk för att förändringar i tarmen inte 
upptäcks. CitraFleet är ett pulver som 
innehåller natriumpikosulfat som ökar 
tarmrörelserna samt magnesiumcitrat 
som verkar genom att hålla kvar väts-
ka i tarmarna. CitraFleet bedöms ha 
likvärdig effekt (renhetsgrad) som Pi-
coprep som finns inom förmånerna se-
dan tidigare. Företaget har ansökt om 
ett pris om 129 kronor per kur, vilket är 
samma pris som för Picoprep. Eftersom 
effekten är likvärdig med Picoprep 
som i dag finns inom läkemedelsför-
månerna och priset som företaget an-
söker om är samma som för Picoprep 
ska Citrafleet ingå i förmånen.

Menopur multidos (menotropin), från 
Ferring, innehåller så kallat menotro-
pin, humant menopausalt gonado-
tropin, som renats ur urin. Menopur 
används vid behandling av ofrivillig 
barnlöshet och ges som dagliga injek-
tioner under huden. 

Menopur ingår sedan 2004 i läkeme-
delsförmånerna i en förpackning om 75 
internationella enheter (IE). Den 1 fe-
bruari fick Ferring avslag men har nu 
lämnat in en ny ansökan med ett lägre 
pris. Både den befintliga och den nya 
beredningen består av pulver och väts-
ka som blandas före användning. Den 
nya beredningsformen ger, jämfört 
med den befintliga, fler enheter prepa-
rat per ampull, 600 IE och 1200 IE i stäl-

let för 75 IE, och kan efter blandning av 
hela innehållet förvaras i rumstempe-
ratur i 28 dagar. Den färdigblandade 
vätskan sugs upp i graderade sprutor. 

Företaget har visat att detta förenk-
lade förfarande innebär en tidsvinst för 
patienten. 

Landstingens läkemedelsförmåns-
grupp anser att Menopur – på grund 
av tidsvinsten med multidosförpack-
ning – ska omfattas av läkemedelsför-
månerna med nu aktuellt pris. TLV gör 
bedömningen att de fördelar den för-
enklade beredningsformen innebär, 
den tidsvinst patienten gör i kombina-
tion med de kostnader för sprutor och 
kanyler som inbesparas, motiverar den 
något ökade kostnaden för läkemedel 
som användning av Menopur multidos 
medför jämfört med användning av 
Menopur 75 IE. Ansökan ska därför bi-
fallas.

Saizen (somatropin), från Merck är ett 
läkemedel framställt av rekombinant 
DNA. Sedan tidigare finns Saizen (pul-
ver och vätska till injektionsvätska, 
lösning) inom läkemedelsförmånerna. 
Företaget ansöker nu om subvention 
för en ny beredningsform, injektions-
vätska, lösning, av Saizen. Den nya 
beredningsformen, injektionsvätska, 
lösning, förenklar hanteringen av lä-
kemedlet eftersom den redan är färdig-
blandad till skillnad från den befintliga 
beredningsform av Saizen (pulver och 
vätska till injektionsvätska, lösning) 
som sedan tidigare ingår i läkemedels-
förmånerna. 

Enligt utredningsprotokollet från 
den godkännande myndigheten är den 

nya beredningsformen identisk med 
den befintliga i fråga om dos och admi-
nistreringssätt. Företaget begär samma 
pris per mg för injektionsvätska, lös-
ning, som för den befintliga bered-
ningsformen av Saizen. 

TLV anser att ansökan ska bifallas, 
då den nya beredningsformen, injek-
tionsvätska, lösning, förenklar hante-
ringen av läkemedlet eftersom den är 
färdigblandad till samma pris som den 
befintliga beredningsformen.

Revolade, från GlaxoSmithKline är 
godkänt för behandling av vuxna pa-
tienter med kronisk, refraktär immu-
nologisk trombocytopen purpura (ITP), 
en autoimmun sjukdom där kroppens 
immunförsvar angriper trombocy-
terna. Patienter med kronisk, refraktär 
ITP har tidigare stått utan tillfreds-
ställande behandlingsalternativ. I dag 
finns två läkemedel på marknaden, 
Nplate och Revolade. Revolade är det 
hittills enda läkemedlet i klassen som 
kan intas via munnen.

Det finns ingen direkt jämförande 
studie mellan Revolade och jämförel-
sealternativet Nplate. Utifrån en indi-
rekt jämförelse bedömer TLV att de 
båda preparaten sannolikt har likvär-
dig effekt. 

Läkemedelskostnaden för behand-
ling med Revolade under ett år av en 
patient uppskattas till 270 000 kronor. 
Detta är tydligt lägre än den uppskat-
tade läkemedelskostnaden för Nplate 
under ett år.

Effekten av behandling förefaller 
vara likartad mellan Revolade och 
Nplate och därtill är kostnaden för be-

tlv
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handling med Revolade lägre än kost-
naden för behandling med Nplate. 
Nplate har bedömts vara kostnadsef-
fektivt enligt tidigare beslut (dnr 
833/2010) av TLV. 

TLV finner att det finns skäl för att 
ställa ett villkor när det gäller uppfölj-
ning. Företaget ska senast den 31 okto-
ber 2014 redovisa om användningen av 
Revolade i klinisk praxis är kostnadsef-
fektiv. Resultat kan redovisas från in-
ternationella studier, under förutsätt-
ning att studierna är relevanta för 
svenska förhållanden. Resultat från 
svensk klinik är önskvärda, i den mån 
det ringa patientantalet och den be-
gränsade uppföljningstiden medger 
detta.

Ansökan beviljas med detta krav på 
uppföljning.

Zostavax, är ett vaccin från Sanofi Pas-
teur MSD som har visats minska sjuk-
domsbörda samt incidens av Herpes 
Zoster och PHN i fyra år efter vacci-
nation av personer över 60 år. Hos de 
personer som ändå drabbades av HZ 
gav vaccinet en lindrigare sjukdom. 
Vaccinet framkallade även ett cellme-
dierat immunologiskt svar som dock 
minskade med tiden. 

Frågan om effektduration är av stor 
vikt i detta ärende eftersom vaccination 
ska skydda mot sjukdomar som drab-
bar äldre personer svårare än yngre. 
TLV bedömer att det med nu tillgäng-
liga data inte är möjligt att fastställa 
vaccinets effektduration och det går 
inte att utesluta att revaccination kom-
mer att behövas efter ett antal år för att 
ge ett komplett skydd. 

Det finns emellertid alltid ett visst 
mått av osäkerhet i fråga om effektdu-
ration av ett vaccin när vaccinet i fråga 
är relativt nytt på marknaden. 

Med rimliga bedömningar om vac-
cinets avtagande effekt blir kostnaden 
per kvalitetsjusterade levnadsår hög. 
Den blir dock inte så hög att ett avslag 
är motiverat. TLV finner därför att 
Zostavax ska ingå i Läkemedelsförmå-
nerna. 

Det dock av stor vikt att ytterligare 
kunskap tillförs angående durationen 
av effekten. TLV lägger därför som ett 
villkor till beslutet att företaget senast 
den 1 juni 2012 till TLV ska redovisa 
resultaten av uppföljningen av Zosta-
vax över 10 år avseende skyddseffek-

tens storlek och varakt ighet. 
 
Ceplene, är ett särläkemedel som kan 
användas vid underhållsbehandling av 
vuxna med akut myeloid leukemi 
(AML), en cancerform som angriper de 
vita blodkropparna. 

Ceplene har godkänts enligt förfa-
randet för undantagsfall. Detta innebär 
att det inte varit möjligt att få fullstän-
dig information om Ceplene eftersom 
sjukdomen är sällsynt. 

Kombinationen av Ceplene och IL-2 
var mer effektiv än ingen behandling 
när det gällde att förlänga tiden tills 
AML kom tillbaka eller patienten av-
led: hos patienter som hade sin första 
fullständiga remission förlängdes 
mediandurationen för den sjukdoms-
fria överlevnadstiden från 9,7 månader 
utan behandling till 15 månader med 
behandling med Ceplene och IL-2. 

Det har inte tidigare funnits något 
läkemedel som visat att det förlänger 
tiden fram till ett återfall utan ingen be-
handling alls har varit det alternativ 
som funnits förutom benmärgstrans-
plantation. Benmärgstransplantation är 
dock inte ett alternativ för alla patien-
ter. Prognosen för överlevnaden efter 
ett återfall är dålig. Med tanke på bland 
annat det stora medicinska behovet 
som föreligger i denna patientgrupp 
har Ceplene blivit godkänt för använd-
ning trots att det inte varit möjligt att 
få fullständig information om Ceplene. 

I det underlag som finns framstår 
det dock som att Ceplene förlänger den 
återfallsfria tiden med cirka sex måna-
der. Kostnaden per vunnen QALY 
framstår som, i sammanhanget, låg 
även om även denna bedömning är be-
häftad med osäkerhet. Mot bakgrund 
av att sjukdomen har hög svårighets-
grad, patienternas låga livskvalitet och 
behov av behandlingsalternativ anser 
TLV att förutsättningarna för att bevil-
ja Ceplene subvention är uppfyllda. 
Ansökan beviljas.

Begränsad subvention
Tasigna (nilotinib), från Novartis har fått 
sin subvention omprövad av TLV.

TLV:s beslut om subvention och pris 
för Tasigna 200 mg grundades på att 
Tasigna har indikationen att användas 
vid Glivecresistens. 

Tasigna, 150 mg, som enbart är av-
sedd för behandling av vuxna patienter 

med av nydiagnostiserad Philadelphia-
kromosompositiv (Ph+) kronisk myelo-
isk leukemi, KML, i kronisk fas har prö-
vats som en ny styrka av en tidigare 
subventionerad produkt som var av-
sedd för behandling av vuxna med Phi-
ladelphiakromosompositiv kronisk 
KML i kronisk och accelererad fas, med 
resistens eller intolerans mot tidigare 
behandling där imatinib (Glivec) in-
gått. 

Företaget har emellertid brustit i sin 
informationsskyldighet genom att inte 
informera TLV om att man ansökt om 
en ny och utvidgad indikation. Därtill 
kommer att ansökan om pris och sub-
vention för den nya styrkan saknade 
uppgift om indikation och den bety-
delse detta har ur patientsynpunkt. Nå-
gon prövning av läkemedlet på grund-
val av den nya indikationen har där-
med inte kommit till stånd. Underlaget 
framstår således som ofullständigt och 
utgör inte ett underlag som kan läggas 
till grund för ett beslut om subvention. 

TLV får enligt 10 § i lagen om läke-
medelsförmåner m.m. (2002:160) på 
eget initiativ besluta om att ett läkeme-
del eller en annan vara som ingår i lä-
kemedelsförmånerna inte längre ska 
ingå i förmånerna. TLV kan konstatera 
att det inte är prövat om behandling 
med Tasigna, 150 mg, är kostnadseffek-
tiv till det fastställda priset för behand-
ling av nydiagnostiserad Philadelphia-
kromosompositiv kronisk KML i kro-
nisk fas. Denna styrka uppfyller där-
med inte förutsättningarna för att få 
ingå i läkemedelsförmånerna. Tasigna, 
150 mg ska därför uteslutas ur förmå-
nerna. 

Läkemedelsförmånerna är ett pro-
duktbaserat system. Det innebär att ett 
läkemedel normalt sett är subventione-
rat för hela sitt användningsområde. 
Om inte annat sägs är ett tidigare sub-
ventionerat läkemedel således subven-
tionerat även för användning enligt nya 
indikationer. 

Enligt en annan paragraf i lagen om 
läkemedelsförmåner (11 §) får TLV be-
sluta att ett läkemedel ska ingå i förmå-
nerna endast för ett visst användnings-
område. TLV kan konstatera att det 
ännu inte är utrett att Tasigna är kost-
nadseffektiv till sitt nuvarande pris för 
behandling av vuxna patienter med ny-
diagnostiserad Philadelphiakromo-
sompositiv kronisk KLM i kronisk fas. 
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En utredning kan förväntas vara om-
fattande och kräva stora resurser. 

En begränsning av subventionen till 
att avse enbart den tidigare godkända 
indikationen är därför motiverad till 
dess företaget visat att användningen 
av Tasigna är kostnadseffektiv för hela 
sitt användningsområde. En fortsatt ge-
nerell subvention kan annars komma 
att innebära att ytterligare resurser för-
brukas utan att leda till en motsvaran-
de hälsovinst. För att begränsningen 
ska få genomslag i praktiken åläggs fö-
retaget att i all marknadsföring och an-
nan information redogöra för den.

Sammanfattningsvis: Tasigna ingår 
endast vid behandling av vuxna med 
Philadelphiakromosompositiv kronisk 
myeloisk leukemi (KML) i kronisk och 
accelererad fas, med resistens eller in-
tolerans mot tidigare behandling där 
imatinib (Glivec) ingått.

Sprycel (dasatinib), från BMS har fått 
sin subvention omprövad av TLV. 

2 mars 2007 beviljades Sprycel gene-
rell subvention till det ansökta priset. 
Enligt indikationen var Sprycel då av-
sett för behandling av vuxna patienter 
med kronisk myeloisk leukemi (KML) 
i kronisk fas, accelererad fas eller blast-
kris, med resistens eller intolerans mot 
tidigare behandling inklusive imatinib 
mesylat eller för behandling av vuxna 
patienter med Philadelphiakromosom-
positiv (Ph+) akut lymfatisk leukemi 
(ALL) och lymfoid blastisk KML med 
resistens eller intolerans mot tidigare 
behandling.

Enligt uppgift har Sprycel efter ett 
godkännande av EMA i december 2010 
fått en utökad indikation och är nume-
ra också avsett för behandling av nydi-
agnostiserad Philadelphia-kromosom-
positiv kronisk KML i kronisk fas. 

Den 15 december 2010 ansökte före-
taget hos TLV om pris och subvention 
för två nya styrkor, 80 mg och 140 mg. 
Tidigare styrkor var 20, 50, 70, och 100 
mg. TLV beslutade den 10 januari 2011 
om pris och subvention i enlighet med 
ansökan (dnr 3854/2010). 

BMS har inte fullföljt sin informa-
tionsplikt enligt 20 § i Tandvårds- och 
läkemedelsförmånsverkets föreskrifter. 
Där står att företaget ska anmäla till 
TLV när en ansökan gjorts om ny eller 
ändrad indikation för läkemedlet. An-
mälan ska också göras när läkemedlet 

fått en ny eller ändrad indikation. Nå-
gon sådan anmälan har inte erhållits 
varför TLV därför beslutat att ta upp 
frågan om läkemedlets fortsatta sub-
vention för omprövning. TLV:s beslut 
om subvention och pris för Sprycel har 
indikationen att användas vid intole-
rans mot tidigare behandling inklusive 
imatinib (Glivec).

TLV kan konstatera att det ännu inte 
är utrett att Sprycel är kostnadseffektiv 
till sitt nuvarande pris för behandling 
av vuxna patienter med nydiagnostise-
rad Philadelphiakromosompositiv kro-
nisk KML i kronisk fas. En utredning 
kan förväntas vara omfattande och krä-
va stora resurser. En begränsning av 
subventionen till att avse enbart den 
tidigare godkända indikationen är där-
för motiverad till dess företaget visat 
att användningen av Sprycel är kost-
nadseffektiv för hela sitt användnings-
område. För att begränsningen ska få 
genomslag i praktiken åläggs företaget 
att i all marknadsföring och annan in-
formation redogöra för den.

Sammanfattningsvis: Sprycel ingår 
endast för behandling av vuxna patien-
ter med: 

Kronisk myeloisk leukemi (KML) i 
kronisk fas, accelererad fas eller blast-
kris, med resistens eller intolerans mot 
tidigare behandling inklusive imatinib 
mesylat. 

Ph+ akut lymfatisk leukemi (ALL) 
och lymfoid blastisk KML med resis-
tens eller intolerans mot tidigare be-
handling .

Ventavis, från Bayer används för be-
handling av Pulmonell Arteriell Hy-
pertension (PAH) och finns sedan 2004 
inom läkemedelsförmånerna i en för-
packning med ampuller av storleken 
2 ml. Då TLV tidigare beslutade att 
Ventavis 2 ml skulle ingå i förmånen 
uppgav företaget att innehållet i am-
pullen kunde återanvändas och på så 
sätt skulle en ampull räcka till flera 
doser. Under dessa förutsättningar vi-
sade den hälsoekonomiska analysen att 
Ventavis var kostnadseffektivt. Av pro-
duktresumén framgår att en ny ampull 
ska tas vid varje inhalationstillfälle 
och således sparas inte innehållet i en 
ampull utan kasseras. Detta har också 
bekräftats av företaget. 

Mot denna bakgrund finner TLV att 
2 ml ampullen troligen inte är kost-

nadseffektiv och att den därför inte kan 
utgöra det mest relevanta jämförelseal-
ternativet till Ventavis i volymen 1 ml 
vid bedömning av kostnadseffektivitet. 
Företaget har också uppgett att de inom 
kort avser att begära utträde ur läke-
medelsförmånerna för Ventavis i stor-
leken 2 ml. Mot bakgrund av detta fin-
ner TLV att Remodulin är det mest re-
levanta jämförelsealternativet. 

Det finns inga direkt jämförande 
studier mellan Ventavis och Remodu-
lin, men företaget har redovisat en in-
direkt jämförelse mellan de båda läke-
medlen. Utifrån denna jämförelse gör 
TLV bedömningen att Ventavis har en 
likvärdig effekt som Remodulin.

Läkemedelskostnaden för Ventavis 
är lägre än för Remodulin. På grund av 
deras olika administreringsformer be-
dömer TLV vidare att administrerings-
kostnaderna för Ventavis inte är högre 
än för Remodulin. Det finns dock inom 
förmånerna andra och billigare läke-
medel med andra verkningsmekanis-
mer som används i första hand vid be-
handling av PAH. TLV har i tidigare 
beslut beviljat Remodulin begränsad 
subvention till patienter som tidigare 
provat substanserna sildenafil, bosen-
tan eller iloprost mot PAH men där 
dessa inte haft önskad effekt. Det är 
därför rimligt att Ventavis också får en 
begränsning i förhållande till dessa 
substanser eller till substanser med 
motsvarande verkningsmekanism. Så-
ledes bör Venatvis subventioneras en-
dast för de patienter som tidigare prö-
vat sildenafil (Revatio) eller tadalafil 
(Adcirca) mot PAH och ambristentan 
(Volibris) eller bosentan (Tracleer) mot 
PAH, men där dessa inte haft tillräcklig 
effekt. För att begränsningen ska få ge-
nomslag i praktiken åläggs företaget att 
i all marknadsföring och annan infor-
mation redogöra för denna. 

Avslag
Azilect (rasagilin), från Lundbeck, har 
indikation för behandling av idiopatisk 
Parkinsons sjukdom som monoterapi 
(utan levodopa) eller som tilläggsbe-
handling (med levodopa) till patienter 
med otillräcklig effekt av levodopa 
i slutet av dosintervall (end of dose-
fluktuationer).

Azilect ingår i läkemedelsförmåner-
na med begränsad subvention som till-
läggsbehandling till levodopa hos pa-
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tienter med ”on-off”-syndrom, som får 
otillräcklig effekt av levodopa.

Företaget har nu ansökt om att Azi-
lect även ska ingå i läkemedelsförmå-
nerna för behandling av idiopatisk Par-
kinsons sjukdom som monoterapi (utan 
levodopa), i de fall där behandling med 
selegilin (en annan MAO-B-hämmare) 
inte är lämplig eller inte kan ges.

TLV bedömer att det inte finns till-
räckligt stöd i studier att unga eller 
medelålders patienter i tidig fas av 
Parkinson som avbryter behandling 
med selegilin på grund av biverkning-
ar skulle ha effekt och bättre tolerabili-
tet genom behandling med Azilect. Fö-
retaget har heller inte visat graden av 
biverkningsproblematik med selegilin 
vid behandling av unga eller medelål-
ders patienter i tidig fas av Parkinson. 
Behandling med Azilect är betydligt 
dyrare än behandling med selegilin. 
TLV bedömer att den kliniska doku-
mentationen mot annan relevant be-
handling i monoterapi är bristfällig. 
Denna brist och andra brister medför 
att de framräknade kostnadseffektivi-
tetsresultaten inte är trovärdiga. 

TLV gör därför bedömningen att det 
inte går att dra slutsatsen att behand-
ling med Azilect är kostnadseffektiv 
jämfört med relevanta alternativ uti-
från det underlag som inkommit till 
TLV. I underlaget som presenterats på-
talar TLV brister i design och genom-
förande och finner sammantaget att fö-
retaget inte har visat att behandling 
med Azilect i monoterapi är kostnads-
effektiv för den relevanta patientgrup-
pen, dvs. unga och medelålders patien-
ter med föga funktionsnedsättning i de 
fall selegilin inte är lämplig eller inte 
kan ges. Ansökan avslås därför.
Vpriv, från Shire, används för behand-
ling av Gauchers sjukdom. När det 

gäller detta ärende är materialet om-
fattande. Hela utredningen finns på 
TLV:s webbplats. Sammanfattningsvis 
kan sägas att då en översyn inte gjorts 
av Gauchers sjukdom saknas ett kost-
nadseffektivt behandlingsalternativ. 
TLV menar då att i de fall det saknas 
ett kostnadseffektivt behandlingsal-
ternativ, bör kostnad för uppnådda 
hälsovinster stå i rimlig relation till 
merkostnaden vid alternativet att inte 
ge någon behandling alls (i det aktuella 
fallet menas ingen behandling i form 
av enzymersättningsterapi).

TLV bedömer att kostnaden per vun-
net kvalitetsjusterat levnadsår (QALY) 
för Vpriv, jämfört med behandling utan 
enzymersättningsterapi, är minst tio 
miljoner kronor, högst sannolikt mer. 
Behandling med Vpriv är således inte 
kostnadseffektivt till det pris företaget 
begärt. Kring denna bedömning råder 
ingen osäkerhet. TLV kan konstatera att 
med företagets begärda pris blir kost-

naden per QALY flera gånger högre än 
den kostnad TLV normalt accepterar. 
TLV har i tidigare beslut avslagit en an-
sökan om subvention för ett särläkeme-
del som hade en kostnad mellan 1,3 och 
1,8 miljoner kronor per QALY. 

Sammanfattningsvis finner TLV, att 
kostnaderna för behandling med läke-
medlet Vpriv inte framstår som rimliga 
Ansökan ska därför avslås. Mot bak-
grund av det ovan anförda har TLV 
denna dag beslutat att ta upp de läke-
medel som används vid behandling av 
Gauchers sjukdom till omedelbar om-
prövning.

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.

Läkemedelsmarknaden ökade med 
0,72% i värde under april månad 2011 
jämfört med samma månad 2010, detta 
trots att det bara var 19 försäljningsda-
gar innevarande månad jämfört med 20 
förra året. Dagsförsäljningen var hela 
6,02% högre.

Årsförsäljningen för hela markna-
den stannade på en ökningstakt av 

+1,97% MAT i april. Med hänsyn taget 
till att det var 2 extra försäljningsdagar 
senaste 12 månaderna jämfört med pe-
rioden innan så motsvarar det en ök-
ningstakt på +1,17%.

Sjukhussektorn visade en lägre ök-
ningstakt än väntat med bara 4,50% till-
växt i april 2011 jämfört med april 2010, 
men den årliga försäljningen är fortfa-
rande betydligt högre är året innan, 
hela +8,88%. Dagsförsäljningen i april 
var hela +10,00% högre jämfört med 
samma månad förra året. Tillväxten 
härstammar fortfarande från framfö-
rallt de stora ATC klasserna L (Tumörer 
och rubbningar immunsystemet 
+4,68% M. o. M.) samt N (Nervsystemet 
+10,75% M. o. M.).

Öppenvårdsmarknaden visade ne-
gativ tillväxt denna månad igen med 

en värdeminskning på -0,57% jämfört 
med april 2010. Primärt härrör det från 
de färre antalet försäljningsdagar (19 
jmf med 20 förra året).  Årstakten är 
fortfarande i linje med förväntningar 
med en tillväxt på +0,62% MAT, men 
dock med 2 extra försäljningsdagar i 
perioden. Dagsförsäljningen visar att 
det faktisk fanns en underliggande 
minskning med -0,17% de senaste 12 
månaderna jämfört med den tidigare 
12-månaders perioden. Den tillväxt 
som finns i öppenvårdsmarknaden lig-
ger primärt i de tre stora ATC klasserna 
N (Nervsystemet +6,07% M. o. M.), L 
(Tumörer och rubbningar immunsys-
temet +1,87% M. o. M.) och R (And-
ningsorganen +3,31% M. o. M.).

Ledande 15 produkter i Sverige ba-
serat på deras försäljning

Marknadsutvecklingen i Sverige till och med april 2011

Här presenteras försäljningsstatistiken till och med april månad 2011. Nedan sam-
manfattar Bengt Anell marknadsutvecklingen i Sverige. 

Ledande 15 produkter i Sverige baserat på deras försäljning

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

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

ENBREL	 1	 251,0	 245,8	 2,52%	 2,12%	 763,4	 740,8	 2,56%	 3,04%

HUMIRA	 2	 231,9	 201,6	 2,33%	 15,06%	 681,8	 574,8	 2,28%	 18,60%

SYMBICORT	 3	 215,1	 197,0	 2,16%	 9,23%	 634,7	 583,7	 2,13%	 8,73%

REMICADE	 4	 182,0	 164,5	 1,83%	 10,64%	 541,3	 489,6	 1,81%	 10,56%

ATACAND	 5	 121,0	 117,7	 1,22%	 2,84%	 373,0	 351,2	 1,25%	 6,20%

LIPITOR	 6	 121,6	 108,4	 1,22%	 12,15%	 354,8	 329,6	 1,19%	 7,65%

ZYPREXA	 7	 112,5	 106,5	 1,13%	 5,66%	 338,0	 320,9	 1,13%	 5,33%

HERCEPTIN	 8	 103,5	 96,5	 1,04%	 7,24%	 309,2	 285,1	 1,04%	 8,43%

MABTHERA	 9	 97,2	 87,4	 0,98%	 11,23%	 272,5	 234,2	 0,91%	 16,33%

LYRICA	 10	 85,1	 80,6	 0,86%	 5,56%	 250,1	 231,9	 0,84%	 7,88%

SPIRIVA	 11	 83,9	 75,2	 0,84%	 11,63%	 245,1	 215,6	 0,82%	 13,68%

ADVATE	 12	 82,6	 78,4	 0,83%	 5,35%	 238,1	 226,7	 0,80%	 5,03%

SERETIDE	 13	 72,4	 76,0	 0,73%	 -4,71%	 221,5	 231,5	 0,74%	 -4,29%

PULMICORT	 14	 74,1	 75,8	 0,75%	 -2,18%	 219,4	 222,7	 0,73%	 -1,49%

LANTUS	 15	 71,1	 70,7	 0,72%	 0,56%	 218,0	 215,5	 0,73%	 1,20%

Total	 	 9 940,1 9 698,1 100,00% 2,50% 29 860,7 29 282,4 100,00% 1,97%

Nexium	har	åkt	ut	från	topplistan	och	Lantus	har	kommit	in	som	ny	spelare.

Yasuragi
works

Möten som ger energi
Att mötas på Yasuragi Works är annorlunda. Inte bara 
för att upplevelsen i sig, med spännande atmosfär, 
japaninspirerad mat och oväntade möjligheter är unika. 
Innehållet blir annorlunda för att en stimulerande 
mötesplats också har ett speciellt värde som drivkraft och 
motivationsfaktor.

Kanske ska nya idéer kläckas, projekt startas, produkter 
och organisationer utvecklas? Oavsett syfte är Yasuragi 
Works ett medvetet val som säkerställer att ni får ut det 
mesta möjliga av ert möte.

Välkommen att boka tid för en visning.
Tel: 08-747 63 00
Mejl: works@yasuragi.se
www.yasuragi.se/works
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K Value (Pharmacy) Rank YTD YTD 1 YTD YTD MAT MAT 1 MAT MAT

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

PFIZER	 1	 1	017,5	 1		059,0	 10,24%	 -3,92%	 3	137,0	 3	219,6	 10,51%	 -2,57%

NOVARTIS	 2	 624,4	 572,3	 6,28%	 9,11%	 1	865,2	 1	699,8	 6,25%	 9,73%

MSD	 3	 567,8	 623,8	 5,71%	 -8,97%	 1	750,3	 1	908,9	 5,86%	 -8,31%

ASTRAZENECA	 4	 482,3	 569,2	 4,85%	 -15,27%	 1	640,6	 1		728,9	 5,49%	 -5,11%

ORIFARM	 5	 431,0	 426,7	 4,34%	 1,00%	 1	317,4	 1	162,0	 4,41%	 13,37%

ROCHE	 6	 437,8	 417,8	 4,40%	 4,78%	 1	294,2	 1	239,2	 4,33%	 4,44%

JOHNSON	&	JOHNSON	 7	 390,7	 377,7	 3,93%	 3,44%	 1	197,3	 1	185,4	 4,01%	 1,01%

GLAXOSMITHKLINE	 8	 369,2	 438,4	 3,71%	 -15,77%	 1	185,1	 1	422,8	 3,97%	 -16,71%

ABBOTT	 9	 349,6	 330,1	 3,52%	 5,92%	 1		017,4	 962,0	 3,41%	 5,77%

MEDA	 10	 303,8	 306,2	 3,06%	 -0,79%	 912,5	 915,6	 3,06%	 -0,34%

NOVO	NORDISK	 11	 291,3	 296,2	 2,93%	 -1,65%	 893,0	 884,2	 2,99%	 0,99%

SANOFI-AVENTIS	 12	 250,9	 308,8	 2,52%	 -18,75%	 869,1	 942,3	 2,91%	 -7,77%

BAXTER	 13	 261,4	 266,5	 2,63%	 -1,92%	 764,8	 798,2	 2,56%	 -4,18%

ELI	LILLY	 14	 224,1	 210,6	 2,25%	 6,38%	 655,9	 645,7	 2,20%	 1,57%

BOEHRINGER	INGELHEIM	 15	 221,6	 205,7	 2,23%	 7,74%	 653,9	 604,0	 2,19%	 8,26%

Total  9 940,1 9 698,1 100,00% 2,50% 29 860,7 29 282,4 100,00% 1,97%

Ledande 15 företag i Sverige baserat på deras försäljning

Bengt Anell
Business Development Director, 

nordic Region

Johnson&Johnson	har	tagit	sig	förbi	GSK	och	Abbott	tar	ett	rejält	kliv	från	12:e	till	9:e	plats.	
Novo	Nordisk	tar	också	ett	kliv	uppåt	och	passerar	sanofi-aventis.

Yasuragi
works

Möten som ger energi
Att mötas på Yasuragi Works är annorlunda. Inte bara 
för att upplevelsen i sig, med spännande atmosfär, 
japaninspirerad mat och oväntade möjligheter är unika. 
Innehållet blir annorlunda för att en stimulerande 
mötesplats också har ett speciellt värde som drivkraft och 
motivationsfaktor.

Kanske ska nya idéer kläckas, projekt startas, produkter 
och organisationer utvecklas? Oavsett syfte är Yasuragi 
Works ett medvetet val som säkerställer att ni får ut det 
mesta möjliga av ert möte.

Välkommen att boka tid för en visning.
Tel: 08-747 63 00
Mejl: works@yasuragi.se
www.yasuragi.se/works
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I det senaste numret (nr 2/2011 s. 67) av 
Pharma Industry behandlades ett NBL-
ärende (NBL904/10) som innebar en 
utveckling av praxis rörande s k insti-
tutionell reklam. I april avgjorde IGM 
två ärenden där han tillämpade denna 
utvecklade praxis. 

Ärende W1273/11 avsåg en annons 
från Amgen som endast innehöll namn 
och generisk benämning på sex onko-
logiläkemedel från företaget, pay-offen 
”The Power of Amgen Onkologi” samt 
kontaktuppgifter till företaget. Pro-
duktnamnen var satta med den grafis-
ka profilen (logotypen) för respektive 
läkemedel. Varumärkena dominerade 
därför på ett påtagligt sätt annonsen. 
IGM hänvisade till NBLs uttalande i 
ärende 904/10 och framhöll att institu-
tionell reklam i motsats till produktre-
klam handlar om själva läkemedelsfö-
retaget och dess allmänna verksamhet. 
Då institutionell reklam ansetts före-
ligga har det rört sig om en presenta-
tion av företaget och dess verksamhet 
genom tämligen omfattande löptext 
där eventuella produktnamn har 
nämnts endast i förbigående. 

IGM noterade att Amgens annons 
utöver pay-offen inte innehöll någon 
närmare information om företaget. 
Han ansåg därför att annonsen i över-
vägande grad hade karaktären av ren 
påminnelse om de namngivna läke-
medlen. Sådan påminnelsereklam för 
läkemedel är inte tillåten enligt LER 
och all produktinformation skall inne-
hålla minimiinformation enligt artikel 
17.

Ärende W1274/11 gällde en an-
nons från Pfizer som innehöll sex kva-
dratiska fält. Tre av dessa visade bilder 
utan koppling till något läkemedel. I 
två fält fanns texter som beskrev Pfi-

zers visioner för sin verksamhet inom 
onkologiområdet. I det sjätte fältet, som 
också var ett av de fält som avslutade 
annonsen, fanns varumärke och gene-
risk benämning för fyra av företagets 
onkologiläkemedel. Varumärkesnam-
nen återgavs även i denna annons med 
de logotyper som används för respek-
tive läkemedel. Det fanns ingen ytter-
ligare information om läkemedlen. 
IGM hänvisade till samma principiella 
NBL-uttalande som i det förra ärendet. 
Han noterade särskilt att produktnam-
nen getts en framträdande roll och fann 
därför att även denna annons i övervä-
gande grad hade karaktären av otillå-
ten påminnelse om de namngivna lä-
kemedlen. 

Amgens och Pfizers förseelser ansåg 
enkla och företagen ålades att betala en 
IGM-avgift om 40 000 kronor var.

Amgens mycket informationsfattiga 
annons var otvivelaktigt utformad på 
ett sådant sätt att den i ljuset av NBLs 
resonemang i ärende 904/10 inte kunde 
anses utgöra institutionell reklam utan 
måste ses som otillåten påminnelsere-
klam. Pfizers annons stod enligt min 
mening inte lika tydligt i strid med 
praxis. Även om de inte var särskilt om-
fattande fanns här det slag av beskriv-
ningar av företagets verksamhet och 
visioner som bör ses som institutionell 
reklam. Men på grund av den grafiska 
utformningen av annonsen, inte minst 
återgivandet av de fyra läkemedlens 
logotyper, hade annonsen förvisso ock-
så tämligen tydligt fokus på just dessa 
läkemedel. Jag kan därför dela IGMs 
uppfattning att karaktären av påmin-
nelsereklam överväger även i detta fall.

När det gäller läkemedelsreklam till 
allmänheten är det två frågor som Lä-
kemedelsverket sedan länge särskilt 

uppmärksammar. Den ena gäller kra-
vet att det tydligt skall framgå att 
marknadsföringen avser läkemedel, 
den andra att det skall finnas en ut-
trycklig och lätt läsbar uppmaning att 
ta del av bipacksedeln. Kraven åter-
finns både i de särskilda reklamförfatt-
ningarna från Läkemedelsverket och i 
artikel 105 respektive 117.3 i LER. En 
annons från Glaxo för alli® saknade 
dessa uppgifter och anmäldes därför av 
Läkemedelsverket. Enligt verket sak-
nades även en annan obligatorisk upp-
gift, nämligen uppgift om den aktiva 
substansen. NBL konstaterade 
(NBL910/11) att den generiska be-
nämningen orlistat faktiskt fanns i en 
särskild ruta med s k plikttext men höll 
med om att det inte klart framgick att 
det var fråga om information om läke-
medel samt att uppmaning att ta del av 
bipacksedeln saknades. Av dessa se-
nare skäl stred annonsen mot LER och 
Glaxo ålades att betala en NBL-avgift 
om 90 000 kronor.

En i branschen välkänd regel är för-
budet mot att rikta reklam för recept-
belagda läkemedel till allmänheten (ar-
tikel 102 i LER). Tyvärr ser man ändå 
ganska ofta marknadsföring som tvek-
löst strider mot gällande praxis i detta 
hänseende.

På Evolans webbplats möttes varje 
besökare direkt av information om det 
receptbelagda läkemedlet Medikinet: 
”Vår produkt mot ADHD, Medikinet, 
har fått en egen hemsida…” I direkt an-
slutning till texten fanns en länk till 
hemsidan i fråga. IGM (W1276/11) 
kunde bara konstatera att informatio-
nen genom sin utformning innebar re-
klam för receptbelagt läkemedel riktad 
till allmänheten. Enligt praxis i fråga 
om information på webbplatser är det 

anmälningsärenden

Fast praxis bekräftas
De senaste månadernas avgöranden av IGM och NBL innehåller ingenting som kan 
betecknas som nyheter eller utveckling av praxis. Det handlar i stället mest om ru-
tinärenden där avgörandena bekräftar gällande praxis i olika frågor.

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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inte fel att sådan information i och för 
sig är åtkomlig för allmänheten, men 
av en webbplats måste då klart framgå 
för vilken målgrupp informationen är 
avsedd. Innan man ”klickar” sig fram 
till information för ett receptbelagt lä-
kemedel måste det alltså klart framgå 
att det handlar om information för häl-
so- och sjukvårdspersonal. Varje sådan 
uppgift saknades uppenbarligen på 
Evolans hemsidor, och Evolan ålades 
att betala en IGM-avgift om 90 000 kro-
nor.

Ett annat ärende (W1269/11) rö-
rande marknadsföring av receptbelagt 
läkemedel till allmänheten avsåg en 
dagstidningsannons från Nycomed 
med rubriken ”Unikt nytt läkemedel 
mot KOL”. I annonstexten sades att 
KOL är en sjukdom som inte kan botas 
och att behandlingen med astmamedi-

ciner därför är inriktad på symtom-
lindring. Det tillades att ”...nyligen lan-
serade läkemedelsföretaget Nycomed 
ett nytt läkemedel som är speciellt 
framtaget för KOL”. Därefter beskrevs 
förtjänster med det aktuella läkemed-
let, Daxas – roflumilast, som dock inte 
angavs med vare sig varumärke eller 
generisk benämning. IGM ansåg att 
även om varunamn/generisk benäm-
ning inte angavs var annonsen i över-
vägande grad produkt- och inte pro-
blemorienterad, med tydligt fokus på 
Nycomeds nya läkemedel där behand-
lingens effekter och verkningar ingå-
ende beskrevs i positiva termer. IGM 
fann att annonsen vid en samlad be-
dömning måste anses utgöra reklam 
för Nycomeds nya receptbelagda läke-
medel. Annonsen stred mot artikel 102 
och ansågs utgöra en allvarlig förseel-

se. IGM-avgiften sattes därför till 
180 000 kronor.

De två senare ärendena är beklag-
liga eftersom de bryter mot ett direkt 
förbud mot viss reklam. Att såväl Evo-
lans webbplats som Nycomeds annons 
strider mot omfattande och väletable-
rad praxis är odiskutabelt. Genom åren 
har ett försvarligt antal ärenden be-
handlats avseende dagspressannonser 
som sannolikt avsetts vara problem- 
och inte produktorienterade men i lik-
het med Nycomeds annons utformats 
med klart fokus på ett visst läkemedel 
och därför ansetts utgöra reklam för 
detta. När det gäller webbplatser finns 
på LIFs hemsida ett dokument med en 
genomgång av praxis i fråga om läke-
medelsinformation på Internet (Läke-
medelsföretags information på Inter-
net). Av detta framgår mycket tydligt 

anmälningsärenden anmälningsärenden
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Du hittar alla platsannonser på Pharmajobb.se 

Om du inte redan har platsannonsmailet 
Gå in på Pharmajobb.se och anmäl dig!

anmälningsärenden

att Evolans utformning av sin webb-
plats inte var acceptabel.

Som avslutning tar jag upp ett ären-
de som till skillnad från de tidigare av-
ser en fråga som inte aktualiseras så 
ofta hos IGM/NBL, nämligen frågan 
om hur snabbt ett företag måste åtgär-
da läkemedelsinformation som fällts av 
IGM/NBL. En konkurrent anmälde en 
annons för Arctic Root från Green 
Medicine AB som varit införd i novem-
ber- och decembernumret 2010 samt ja-
nuarinumret 2011 av en tidskrift. IGM 
hade då anmälan kom in emellertid re-
dan behandlat ett ärende rörande an-
nonsen i novembernumret och därvid 
delvis fällt annonsen av just de skäl 
som anmälaren anförde. IGM överlät 
därför den nya anmälan till NBL 
(NBL907/11). 

I ärendet framkom att material för 
annonsen i januarinumret skickats från 
Green Medicin redan i början av de-
cember 2010, dvs långt innan IGM mel-
lan jul och nyår fattade sitt beslut i det 
tidigare ärendet. Företaget hade visser-
ligen skickat underlag för nya annonser 
strax före jul, dvs. innan IGM fattade 
sitt beslut, men det var för sent för att 
få in den nya annonsen redan i janua-
rinumret, som utkom dagen efter det 
att Green Medicin till IGM bekräftade 
att man skulle beakta hans bedömning. 
NBL konstaterade att nämnden endast 
kunde bedöma de två införanden av 
annonsen som inte omfattats av IGMs 
tidigare ärende. Det konstaterades vi-
dare att annonsen i decembernumret 
publicerats före IGMs beslut och därför 
inte skulle bedömas av NBL. Därmed 

kunde nämnden bara bedöma publice-
ringen i januarinumret. I själva sakfrå-
gan gjorde NBL samma bedömning 
som IGM men konstaterade också att 
det inte varit möjligt för Green Medicin 
att stoppa införandet av den äldre an-
nonsen i januarinumret eftersom före-
taget tagit emot IGMs tidigare beslut så 
nära inpå denna publicering. Annon-
sen i januarinumret kunde därför inte 
föranleda någon NBL-avgift.

TorsTen Brink

Jur.kand

Brilex AB

anmälningsärendenanmälningsärenden



Maila din ansökan till Niklas Holmgren eller kontakta honom för ytterligare information: niklas.holmgren@adxto.com. Mobil: 0706 66 53 30.

Adxto AB arbetar med stödsystem för att uppnå högre vårdresultat och följsamhet (adherence) vid behandling. Bolagets erbjudande omfattar verktyg och 
tjänster som utbildning, vårdinsatser och motivationshöjande hjälpmedel som anpassas till sjukdomens olika skeden. 
Adxto AB bedriver verksamhet i  Sverige, Finland, Filippinerna, Malaysia, Singapore och Thailand. http://www.adxto.com

Vi söker dig som tillsammans med oss vill bidra till betydelsefulla förändringar i hela vårdkedjan från patient, sjuk-
vårdens aktörer samt till sjukvårdens finansiärer.
 Är du redo att som konsult på Adxto hjälpa oss i interna och externa program? Kan du sätta ett x på  
nedanstående punkter så skulle vi vilja komma i kontakt med dig.

Vi kan erbjuda dig en fast anställning i en entreprenöriell miljö där dina idéer och din förmåga att  
genomföra dem är det enda som sätter gränserna för bolagets fortsatta utveckling. Det innebär och du  
kommer erbjudas nya möjligheter i ett bolag som på några få år skapat en stark position på den svenska  
marknaden samt etablerat verksamhet i ett flertal länder på en internationell arena.

Hälso- Sjukvårdsspecialister 
Är du redo för något nytt... något riktigt nytt?

 Du har över fem års erfarenhet från försäljning  
 och/eller marknadsföring av läkemedel. 

 Du har en stor social kompetens. 
 Du är van att arbeta med kunder och kolleger för  

 att nå framgång. 
 Du har nått dokumenterat goda resultat. 
 Du är van att arbeta med IT och multimedia. 
 Du är självständig och ansvarstagande. 

 Du har vana av att driva egna  
 projekt med vården. 

 Du vet vad som är viktigt för  
 patienten, vården och sjukvårdens 
 finansiärer. 

 Du tycker att arbete med 
 människorär det bästa som finns.

 Du har viljan till förändring och utveckling. 

adxto platsannons3.indd   1 2011-05-27   16.02

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

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:

•  KAM/PS – Stockholm 
•  OTC-säljare – Hela Sverige 
•  Compliance/Adherence konsulter 
•  CRA – Stockholm

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

Har du energi att tillföra?
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We have 23,000  
people on salary. 

But our benefits are 
shared with billions.

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

Job Position Here 

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

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

Vi söker produktspecialister/KAM:ar  

Du bör ha några års erfarenhet från försäljning inom läkemedelsbranschen och 
vana att arbeta mot läkemedelskommitteer. Ett plus är upparbetade kontaktnät inom 
specialist- och primärvård. Du har bra kännedom om branschen, stark drivkraft och är energisk.

Vid frågor är du välkommen att kontakta Maith Runebrant, +46 (0)768-10 06 18
Skicka din ansökan till maith.runebrant@quintiles.com



Läkemedelsindustrins Leverantörsbok  
www.pharma-industry.se

Företagen nedan hittar du i Läkemedelsindustrins Leverantörsbok  
Det är företag som anser sig vara specialister på just Din bransch!
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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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ger bättre rekryteringar
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efter en spännande resa




