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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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ledare
Kommer du på Medicinska riksstämman? 
Efter en viss tvekan tog vi på Pharma Industry beslut om att medverka i 
årets riksstämma med PI-Village. En successivt vikande trend har gjort 
att läkemedelsföretagens intresse för att medverka svalnat. Även den 
specialisering mot smalare diagnoser som sker i branschen har gjort att 
man ansett sig träffa för få av sina läkare eller snarare för många som inte är 
intressanta i detta forum. 
 Det är självklart ett logiskt resonemang. Men samtidigt tycker jag att det är 
lite konstigt att man - just för att det är så svårt att träffa läkarna - ändå inte tar 
tillfället i akt och passar på att få till ett personligt möte. Jag tror inte att man 
kan ställa samma krav som tidigare på hur stor del av målgruppen man kan 
träffa på riksstämman utan man får anpassa sig till det rådande klimatet. 
Kostnaden per doktor och utställare har - utan att veta i detalj - säkert stigit 
åtskilligt de senaste tio åren. Men det innebär också att varje läkare man träffar 
är en högre intäkt i ROI-kalkylen. (Return On Investment)
 Vi på Pharma Industry har inte gjort någon detaljerad kalkyl för vårt 
medverkande men vi värdesätter det personliga mötet så pass högt att vi väljer 
att delta i årets stämma. Det är extremt roliga dagar på riksstämman och hittills 
har det alltid lett till många bra möten med både nya och gamla ansikten. 
Så väl mött i PI-Village. Vi är där och hoppas att du också kommer dit.

Niclas Ahlberg
chefredaktör
Pharma Industry
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Adxto Care sätter  
patienten i fokus! 

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

Adxto Care skapar koncept för medicinska behandlingar med egna kliniker och mobila team 
runt om i Sverige.  
 Adxto Care utvecklar samarbeten i framkant för kvalitetssäkrad sjukvård och förbättrade 
behandlingsresultat. Våra projekt bygger på att stötta specialist- och primärvård med medicin-
ska behandlingar och att tillhandahålla patientsupport i form av utbildning, motivationsstöd 
och verktyg för patientmedverkan.
 Patienter som deltar i våra projekt ska få en tydlig känsla av att vara mitt i ett nätverk av 
kompetenta personer som samarbetar just för dem. 
 Kontakta gärna Henrik Alfredson på 073-3370200 eller mail henrik.alfredson@adxto.com

AdxtoannonsPI.original4final.indd   1 2011-10-20   14.39
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Postadress: Nomi 113 90 STOCKHOLM
Tel: +46 8 555 21 400 Fax: +46 8 555 21 499
info@cegedim.se // www.cegedim.se Come Partner with Us

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

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

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

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

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

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

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

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

* Market Access 
översätt s med 
marknadsti llträde 
enligt EU.

Pre
regist-
rering

Regist-
rering

Post
regist-
rering

Annons_Cegedim_HT10_REPRO.indd   1 2010-10-18   11.08
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Ny vd för Takeda Nycomed

Ann-Chriztine Ericsson har utsetts till svensk vd för nya sammanslagna Takeda/
Nycomed i samband med det slutliga genomförandet av Takedas förvärv av Ny-
comed den 30 september 2011. Ann-Chriztine var senast verkställande direktör 
för Nycomed i Sverige och har innan dess haft positioner som affärsområdesdi-
rektör och försäljningsdirektör inom Pfizer Sverige. 

Det nya bolaget kommer att ha mer än 30 000 anställda världen över som kom-
mer att arbeta inom terapiområdena metabola sjukdomar, gastroenterologi, onko-
logi, kardiovaskulär hälsa, CNS-sjukdomar, inflammatoriska och autoimmuna 
sjukdomar, sjukdomar i luftvägarna och smärtlindring. Källa: (Takeda)

Anders Göransson ny landschef 
på Amgen

Amgen har valt Anders Göransson till 
landschef för Sverige. Han började på 
Amgen i maj 2008 som marknadsdirek-
tör för Norden och Baltländerna, däref-
ter blev han affärsområdeschef för Nef-
rologi i Sverige. Innan dess arbetade 
han bland annat på McKinsey & Co, 
Nordic Spring Management Consulting 
samt Ernst & Young. 

Anders Göransson har en MBA från 
Suffolk University, USA och en M. Sc. i 
Business Studies & Economics från 
Uppsala universitet. (Källa: Amgen)

Nytt godkänt läkemedel mot PMDS

Premalex är det första läkemedlet som har godkänts av Läkemedelsverket för be-
handling av den svårare formen av premenstruella symtom, så kallad PMDS. Pre-
malex är en selektiv serotoninåterupptagshämmare (SSRI) som ökar halten av 
tillgängligt serotonin i hjärnan. Vid traditionell antidepressiv behandling med SS-
RI-preparat dröjer det vanligtvis ett par eller flera veckor innan behandlingseffek-
ten uppnås. 

De behandlingsresultat som setts med Premalex vid PMDS är mycket goda, 
redan efter ett par dagar uppnås märkbar effekt. Studier visar att 85 procent av 
de kvinnor som behandlats med Premalex upplever att besvären med kärnsymtom 
som irritabilitet, nedstämdhet, oro och humörsvängningar minskar med mer än 80 
procent. Godkännandet innebär att vården nu får tillgång till tydligare riktlinjer om 
hur behandling bör ske avseende dosering och behandlingstider och att patien-
terna får ett läkemedel som är noga utprovat och välstuderat vid indikationen 
PMDS. (Källa: Lundbeck)

Peter Edman lämnar Sobi och går       
till Orexo

Orexo har utsett Peter Edman till chef för 
forskning och utveckling (Chief Scientific Offi-
cer). Hans mångåriga erfarenhet från läkeme-
delsutveckling i alla faser och hans gedigna 
forskarbakgrund, gör honom synnerligen väl 
lämpad att ta det övergripande ansvaret för 
Orexos forskning och utveckling. 

Peter Edman är farmacie doktor och docent i 
farmaceutisk biokemi. Han kommer närmast 
från Sobi (Swedish Orphan Biovitrum), där han 
sedan 2008 varit chef för forskning och utveck-
ling. Dessförinnan har han haft en rad ledande 
befattningar inom forskning och utveckling hos 
Pharmacia, Astra och AstraZeneca. Peter Ed-
man har dessutom haft en befattning som labo-
rator vid Läkemedelsverket i Uppsala och även 
varit professor i farmaceutisk formulering samt 
adjungerad professor i läkemedelsadministre-
ring vid Farmaceutiska fakulteten vid Uppsala 
universitet. 

Peter Edman tillträder sin befattning den 1 
januari 2012. (Källa: Orexo)

Ny rekryte-
ringskonsult i 
Stockholm

Daniel Olsson är ny 
rekryteringskonsult 
vid Moveups Stock-
holmskontor. Daniel 
kommer närmast från 
Pool ia Teknik /Li fe 
Science där han ar-

betade med bemanning och rekrytering. Han 
har en bakgrund inom försäljning av utrustning 
och reagens för forskning i läkemedelsindu-
strin, bioteknikbranschen, på sjukhus och aka-
demi för bolag som Scientific Imaging Scandi-
navia, AH Diagnostics, VWR och LabVision/
Beckman Coulter. 

Daniel Olsson har därutöver arbetat som lä-
romedelsredaktör och litterär agent. Han har en 
magisterexamen i biologi från Uppsala universi-
tet, gått säljutbildningar bland annat på IHM 
och studerat och arbetat i Beijing. Han har ock-
så genomgått en kurs i journalistik på Poppius.
(Källa: Moveup)

notiser och pressklipp



Vi är stolta över våra konsulter

När våra kunder beskriver våra konsulter kommer det ofta fram att de är särskilt förtjusta i deras 
professionalitet*. Professionalitet handlar mycket om en yrkes mässighet och kompetens som är ett 
resultat av mångårig erfarenhet inom varierande uppdrag på en marknad som ständigt förändras. 
Vi utbildar kontinuerligt alla våra med arbetare. Och professionaliteten kommer givetvis också av det 
genuina intresse för yrket och branschen som våra konsulter har. 

Prata med oss när du behöver förstärka din organisation med våra professionella konsulter. Vi kan 
leverera så mycket mer än bara sälj- och marknadsföringstjänster. Du når VD Helena Nyrén på 08-
614 34 41 och Konsultchef Kjell Legernaes på 08-614 34 39. 

Välkommen in på www.pharmexx.se

*) Under 2010 genomfördes en kundundersökning där totalt cirka 700 Pharmexx-kunder i 14 länder visar på ett positivt resultat: 94% av Pharmexx kun-
der är i allmänhet nöjda med de tjänster företaget erbjuder. Var fjärde kund berömde varmt de tjänster som de blev tillfrågade om. Dessutom skulle 93% 
av kunderna rekommendera Pharmexx som leverantör av konsulttjänster och skulle gärna använda företagets tjänster igen.

      Passionate 
      about Healthcare 

   -
      Proud of our People

Pharmexx PI nr_5_2011.indd   1 2011-10-11   16:34:04
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Karin Bernadotte tar plats i 
Bryssel

Karin Bernadotte är ny chef för Pu-
blic Policy i Europa och Kanada för 
MSD med placering i Bryssel. Det 
innebär att världens näst största lä-
kemedelsföretag Merck/MSD ut-
nämnt en svensk till att leda företa-
gets europeiska samhällsarbete.

- Sverige ses internationellt som 
en pionjär och ett föregångsland 
inom flera delar av läkemedelsområ-
det. Viktiga initiativ har varit att mo-
dernisera branschens etikregler och 
att värdera läkemedel utifrån den 
samlade nytta de ger för hela sam-
hället. Det ska bli väldigt spännande 
att arbeta med liknande hälso- och 
sjukvårdsfrågor på europeisk nivå, 
säger Karin Bernadotte.

Karin Bernadotte har varit verk-
ställande direktör för MSD i Sverige de senaste sex åren. Hon har framgångs-
rikt utvecklat och anpassat MSD efter samhällets och sjukvårdens förändrade 
behov. Samtidigt har hon spelat en viktig roll för läkemedelsbranschen i Sveri-
ge, inte minst genom arbetet som vice ordförande för Läkemedelsindustrifören-
ingen, LIF. 

Rekrytering av ny vd för MSD i Sverige pågår och beräknas vara klart till 1 
november. (Källa: MSD)

Per Wester ny nordisk vd på 
Mundipharma

Per Wester har utsetts till ny nordisk vd på 
Mundipharma. Per Wester arbetar i dag 
som Sverigechef och efterträder Kaare 
Madsen som går i pension i slutet av året. I 
och med den nya tjänsten kommer Per Wes-
ter att leda den nordiska ledningsgruppen 
och rapportera till Regional Director North 
Europe. 

Per Wester anställdes av Mundipharma 
1998 som ansvarig för Sverige. Innan han kom till Mundipharma arbetade han 
som försäljningschef på Parke-Davis. Där var han operativt ansvarig tillsam-
mans med ett team från Pfizer att lansera Lipitor på den svenska marknaden. 
Per Wester ansvarade sedan för att starta Mundipharmas verksamhet i Sverige. 
Företaget har vuxit kraftfullt under alla år och är i dag ledande inom området 
smärta. (Källa: Mundipharma)

Birgitta Lagerqvist, ny affärsutvecklare på 
Quintiles Commercial

Birgitta Lagerqvist har tillträtt som affärsutveck-
lare på Quintiles Commercial. Hon kommer när-
mast från Crucell där hon arbetade som försälj-
ningschef för Norden. Med sina 25 år i branschen 
på olika positioner, både strategiska och inom för-
säljning/marknadsföring, bidrar hon med en gedi-
gen erfarenhet från läkemedelsindustrin. 

Genom denna nya position förstärker Quintiles 
Commercial sin verksamhet för att möta dagens 
och morgondagens behov av nya affärslösningar. 
(Källa: Quintiles)

  
notiser och pressklipp

Medivir får ny vd

Maris Hartmanis 
e f te r t r äde r  Ron 
Long, som varit vd 
och koncernchef i 
M e d i v i r  s e d a n 
2009. Under Ron 
Longs ledning har 
bolaget fått ett tyd-
l igt kommersie l l t 
fokus och genom-
fört ett antal viktiga 
steg mot målet att bli ett lönsamt läkemedelsföre-
tag. I samband med att Ron Long lämnar sin be-
fattning lämnar han även Medivirs styrelse. 

Maris Hartmanis är teknologie doktor och do-
cent i biokemi. Han har omfattande erfarenhet från 
life scienceindustrin, främst i form av seniora posi-
tioner inom Gambro, Amersham och Pharmacia. 
Senast var han verkställande direktör för specialist-
läkemedelsbolaget BioPhausia. Maris Hartmanis 
utsågs till vice vd och Chief Operating Officer för 
Medivir efter Medivirs förvärv av BioPhausia tidiga-
re i år. (Källa: Medivir)

Nikolaj Sörensen går till Orexo

Orexo har utsett Nikolaj Sørensen till Chief Com-
mercial Officer. Nikolaj Sørensen har omfattande 
erfarenhet från läkemedelsindustrin och ska nu an-
svara för Orexos kommersiella verksamhet samt 
för utveckling av bolagets kommersiella strategier. 
Hans internationella, kommersiella erfarenhet är 
viktig för Orexos mål att på sikt utveckla, mark-
nadsföra och sälja egna läkemedel. Han kommer 
att rapportera till vd och ingå i bolagets lednings-
grupp. 

Nikolaj Sørensen är civilekonom och kommer 
närmast från Pfizer. Där har han senast ansvarat 
för marknadsföring och försäljning av bland annat 
Pfizers ledande smärtprodukt i Europa och Kana-
da. Inom Pfizer-koncernen har han också arbetat 
med affärsutveckling och strategisk planering, varit 
affärsområdeschef för primärvårdsprodukter, samt 
varit vd och styrelseordförande för Pfizer AB. 

De senaste åren har Nikolaj Sørensen dessut-
om varit styrelseledamot i Läkemedelsindustriför-
eningen, LIF. Innan starten på Pfizer arbetade han 
som konsult på Boston Consulting Group (BCG) 
med fokus på life science och fungerade där bland 
annat som projektledare för integrationen mellan 
Pfizer och Pharmacia i Norden. (Källa: Orexo)
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MistraPharma får 52 miljoner för forskning om miljö 
och läkemedel

Läkemedelsverket lämnade i juni över ett förslag till regeringen 
på hur EU:s miljökrav vid läkemedelstillverkning kan skärpas. 
Bakom förslaget låg mycket av den kunskap som genererats 
inom forskningsprogrammet MistraPharma. Nu har forskningen 
tilldelats ytterligare 52 miljoner kronor för att under en fyraårs-
period gå vidare i arbetet om läkemedel och miljöpåverkan. 

Forskningsprogrammet MistraPharma startade i januari 2008 
och dess första fas avslutades i december 2011. Att forsknings-
programmet nu tilldelats ytterligare anslag innebär att man kan 
starta fas 2 i miljöforskningen. 

De övergripande målen i fas 2 är bland annat att:
• identifiera läkemedelssubstanser med hög miljöpåverkan,
• utveckla reningsprocesser för restprodukter vid läkemedels-

tillverkning,
• arbeta med riskhantering och styrning inom regulatoriska 

sektorn.
Läkemedelsverkets miljöchef Charlotte Unger är ordförande i 

MistraPharmas styrelse och är mycket nöjd med beskedet. 
– Det här är en positiv bekräftelse både för Läkemedelsver-

kets förslag på miljökrav i GMP-lagstiftningen samt för det arbe-
te som MistraPharma åstadkommit hittills, säger hon. 

Läkemedelsverket fick 2009 i uppdrag av regeringen att kart-
lägga möjliga åtgärder för att minska miljöpåverkan från läkeme-
delsproduktionen. I juni 2011 presenterades ett förslag där ett av 
de viktigaste förslaget att utvidga begreppet god tillverknings-
sed (good manufacturing practice, GMP) till att även omfatta mil-
jöaspekter. (Källa: LMV)

Scott Myers blir vd för Aerocrine

Scott Myers har utsetts till ny vd för Aerocrine. Rekryteringen är 
ett led i bolagets strategi att få kostnadsersättning för sina pro-
dukter från det amerikanska sjukförsäkringssystemet samt att fo-
kusera på försäljning i USA och andra nyckelmarknader. Scott 
Myers efterträder Paul de Potocki som framgångsrikt lett Aero-
crines utveckling sedan 2007. 

Scott Myers har över 20 års erfarenhet från läkemedelsindu-
strin. Han kommer närmast från UCB, där han har haft det över-
gripande ansvaret för den europeiska regionen med 30 länder, 
över 600 anställda och en omsättning på 400 miljoner Euro.  Re-
gionens bruttovinst har ökat väsentligt under Scott Myers led-
ning och han har även lett lanseringen av flera produkter, däri-
bland Innovair för astma. (Källa: Aerocrine).

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

notiser och pressklipp
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Genom kunskap och dialog 
utvecklar vi vården tillsammans.

Samarbetspartners                                                          MediapartnerArrangör

Årets tema: säkrare vÅrd

stockholmsmässan 30 nov – 2 dec 2011 www.riksstamman.se

För att patienterna ska få bästa möjliga vård behövs proffs 
inom varje område. Men det kräver också ett samarbete över 
specialist- och yrkesgränserna. 

Under tre dagar i höst träffas tusentals läkare, sjuksköterskor 
och alla andra i vårdteamet tillsammans med politiker 
och företrädare för näringslivet för att utveckla vården. 
Samlingsplatsen är Medicinska riksstämman – Sveriges största 
tvärvetenskapliga möte. 

Diskutera årets tema ”Säkrare vård”, nätverka och spana in 
dina konkurrenter. Ta chansen att föra fram ditt budskap – på 
Medicinska riksstämman finns många som vill lyssna. Boka 
plats på utställningen redan nu!  

Vem är 
viktigast 
för vården?

IPULS har granskat och 
godkänt denna utbildning. 
Fullständig utbildnings
beskrivning finns på 
www.ipuls.se (IPULSnr 
20110249).

Medicinska 
Riksstämman är
IPULS-certifierad!

Rix_Utställare_Pharma.indd   1 2011-09-06   11.54
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Xarelto rekommenderas av europeiska 
läkemedelskommittén

Bayers nya blodförtunnande läkemedel Xarelto (ri-
varoxaban) har rekommenderats för godkännande 
av den europeiska läkemedelskommittén, CHMP, 
för behandling av blodpropp i ben samt vid före-
byggande behandling vid återfall av blodpropp. 

CHMP rekommenderar också att godkänna Xa-
relto för förebyggande behandling av stroke hos 
vuxna patienter med förmaksflimmer. CHMP är den 
del av den europeiska läkemedelsmyndigheten 
EMA som ansvarar för att bedöma om nya läkeme-
del ska rekommenderas för godkännande. 

Beslut om slutgiltigt godkännande förväntas fat-
tas av EU-kommissionen under det fjärde kvartalet i 
år. Rivaroxaban kommer då att vara den första nya 
orala antikoagulantian som är godkänd för tre indi-
kationer:

Förebyggande behandling av stroke hos patien-
ter med förmaksflimmer.

Behandling av blodpropp i ben (DVT) samt före-
byggande behandling vid återfall av blodpropp.

Förebyggande behandling av blodpropp hos pa-
tienter som har genomgått planlagd höft- eller knä-
plastik. (Källa: Bayer)

LMV i samordnad insats mot piratläke medel

Ett stort antal webbplatser har stängts ner, ett 50-tal personer har gripits – va-
rav sju i Sverige – och 2,4 miljoner tabletter har tagits i beslag. Det blev resul-
tatet när myndigheter runt om i världen gemensamt slog till mot handeln med 
olagliga läkemedel.

Ett 80-tal länder har deltagit i Pangea IV under perioden 20−27 september. 
I Sverige har Tullverket, Polisen och Läkemedelsverket samverkat i operationen, 
som omfattat insatser mot både införseln och försäljningen av olagliga läkeme-
del i landet. 

Sammantaget har över 42 000 tabletter tagits i beslag i Sverige under Pang-
ea IV. Huvuddelen av beslaget är – till synes –olika slags dopningsmedel, po-
tenshöjande medel samt narkotikaklassade läkemedel. Polisen har gripit sju 
personer som misstänks för inblandning i försäljning av olagliga läkemedel. 

Insatsen har bland annat varit inriktad mot fyra svenska webbplatser, varifrån 
det gått att beställa potenshöjande medel och bantningsprodukter. Husrann-
sakningar har genomförts i en förort till Stockholm, Uppsala, Hallstahammar 
och Bollnäs. 

Mer att läsa mer om de internationella resultaten från Pangea IV finns på In-
terpols webbplats. (Källa: LMV)

Positivt utlåtande för Komboglyze
AstraZeneca och Bristol-Myers Squibb har låtit meddela att registreringsansö-
kan för Komboglyze - en fast doskombination av saxagliptin och metformin-HCl 
IR (immediate release, omedelbar frisättning) - fått ett positivt utlåtande från 
den europeiska läkemedelsmyndighetens rådgivande kommitté CHMP (Com-
mittee for Medicinal Products for Human Use). 

Ansökan avser behandling av typ 2-diabetes som komplement till kostför-
ändring och motion hos vuxna som inte svarar tillräckligt på behandling med 
metformin eller som redan behandlas med en kombination av saxagliptin och 
metformin som separata tabletter. 

Kommitténs positiva utlåtande baseras på en granskning av data från ett kli-
niskt prövningsprogram i fas III. Totalt deltog 4 326 patienter med typ 2-diabe-
tes, av vilka 2 158 fick saxagliptin plus metformin. 

Komboglyze kombinerar saxagliptin, känt som Onglyza (en DDP-4-hämma-
re) och metformin för omedelbar frisättning (metformin IR), en biguanid, i en ta-
blett för behandling av typ 2-diabetes. CHMP:s positiva utlåtande för Kombo-
glyze kommer nu att granskas av EU-kommissionen, som har ansvar för god-
kännande av läkemedel inom EU. (Källa: AstraZeneca)

AstraZeneca bygger ny produktionsanläggning i Kina

AstraZeneca investerar 200 MUSD i en ny produktionsanläggning i China 
Medical City (CMC), Taizhou, Jiangsu-provinsen. Den nya anläggningen som 
är AstraZenecas största investering någonsin i en enskild produktionsanlägg-
ning globalt, kommer att producera läkemedel i både intravenös och oral fast 
form för AstraZenecas växande verksamhet i Kina. Anläggningen är planerad 
att stå klar i slutet av 2013.

Den nya anläggningen gör det möjligt för AstraZeneca att möta den växande 
efterfrågan på sina produkter i Kina och samtidigt utöka tillgängligheten för 
människor i städer och på landsbygden som traditionellt har haft begränsad till-
gång till etablerade läkemedel.

Sedan AstraZeneca etablerade verksamhet i Kina 1993 har företaget snabbt 
blivit ett av de ledande bioläkemedelsföretagen i landet, med en omsättning på 
mer än 1 miljard USD under 2010. Den nya anläggningen i CMC förstärker Ast-
raZenecas långsiktiga engagemang i landet och kan bidra till den kinesiska 
ekonomin.



Förvänta dig mer

Behöver du hjälp med sälj och marknadskonsulter, medicin-
ska tjänster eller marknadsanalyser? Oavsett vad du behöver 
så drivs vi på Medhouse av att överträffa våra kunders förvänt-
ningar och är inte nöjda förrän kunden är nöjd.

Vi arbetar kontinuerligt med att utbilda och utveckla våra 
konsulter och det är detta som gör oss unika i branschen.  

Vill du veta mer, ring oss på 08-411 12 20.

Du hade förmodligen 
varit nöjd med en böna.

Barnhusgatan 16, 2 tr   111 23 Stockholm   Tel 08-411 12 20   e-mail info@medhouse.se   www.medhouse.se
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− Hur gör jag när jag inte vill ringa?

Jag får ofta den frågan när jag tränar affärsmän och affärs-
kvinnor. Den handlar om något som dom flesta säljare är 
med om då och då.

Telefonkramp. Du vet när det bara känns som om alla 
nummer på listan eller skärmen går till personer som ändå 
inte kommer att svara och som absolut inte vill prata med 
dig. En sak är i vilket fall som helst helt klar. Dom vill inte 
köpa.

− Max, det spelar ingen roll vad du säger. Vissa dagar 
vill jag inte prata med kunder, Jag bara inte vill. Snälla hjälp 
mig. Jag vet ju att jag tänker fel.

Jag har träffat så många säljare som fått sina karriärer 
förstörda av just telefonkramp. Det har till och med fått 
många att sluta sina jobb. Därför är den här artikeln är vik-
tig för dig som, precis som jag, jobbar med att kontakta 
kunder.

För visst är det konstigt? Att inte lyfta luren fördärvar 
din säljdag, ditt självförtroende och dina möjligheter att nå 
dina mål. Det gör förmodligen också att du får mindre i lön 
än om du kunnat hålla ett högt och jämnt ringtempo hela 
tiden.

Det du behöver lära dig är ett nytt sätt att tänka och som 
är mycket starkare än den känsla av osäkerhet som gör att 
du inte lyfter luren. Du behöver det för att kunna göra alla 
säljdagar till dina vinnardagar. Du behöver första hjälpen 
vid telefonkramp.

Sätt upp kortast möjliga mål
Nästan alla säljare jag träffar säger att de har för mycket 
att göra på jobbet. Vissa har så många interna möten att 
de knappt hinner åka på kundbesök. Då är det viktigt att 
boka ringtid med sig själv. Skriv in den i almanackan och 
gör den helig. 

Ett bra tips är att inför varje ringpass sätta upp ett mål. 
Vad du vill nå med ditt ringande? Är det ett antal bokning-
ar? Ett antal kontakter? Eller ett eller flera avslut? Sätt ett 
tydligt mål som du fokuserar på. Skriv upp målet och ha 
det framför dig. Det kommer göra att du fokuserar på rätt 
saker. Alltså att ringa. 

Om du gör detta till en vana tränar du dig själv till att 
bli en av dom stjärnsäljare som tar vara på sin säljtid. Det 
leder självklart till att du ökar din försäljning.

Första hjälpen vid teleFonkramp
Har du som säljare dagar då du 
fått telefonkramp och inte vill 
lyfta luren? Max Söderpalm, för-
fattare, coach och säljare, hjälper 
dig att komma över tröskeln.

Jag har träffat 
många säljare 

som fått sina karriärer 
förstörda av just telefon-
kramp. Det har till och 
med fått många att 
sluta sina jobb.



18   pharma industry nr 5 –11

Belöna dig själv när du klarar målet
Vad händer med en människa som klarar ett mål? Man väx-
er, utvecklas och får självförtroende. Därför ska du trigga 
detta. I ditt arbete med att träna bort telefonkrampen ska 
du sätta upp en belöning inför varje ringpass. Om du når 
ditt mål ska du ge dig själv en belöning. Det kan vara vad 
som helst, en skogspromenad, en glasspinne efter lunchen, 
en ny skiva att ladda ner. 

Det som är viktigt är att du verkligen ger dig själv belö-
ningen. För när du gör det talar du om för ditt undermed-
vetna att du har gjort något bra. Du blir en vinnare.

Gör det nu!
När du sitter där och ska börja ringa, har bestämt vilket som 
är ditt mål och vilken belöning du ska få när du klarar det 
behöver du en sak till en – självstartare. Det är en kraftfull 
uppmaning som leder till aktion. Du ska alltså med all kraft 
tala om för dig själv att det är dags att sätta igång. Inte se-
nare, inte om en stund. Utan nu! Det är precis nu som du 
måste ta dig över barriären att börja ringa, för det är precis 
nu som telefonkrampen brukar sätta in och få dig att göra 
andra saker i stället.

Enligt min erfarenhet är de tre mest kraftfulla orden: Gör 
det nu! 

Skriv upp orden tydligt på en lapp som du sätter vid ar-
betsplatsen. (De här orden är så viktiga att dom i min bok 
om säljteknik till och med finns som en ”stentavla” som går 
att klippa ut.)

Precis när du sitter där och tycker att det är svårt att 
komma igång så tittar du på lappen och säger högt för dig 
själv: Gör det nu! Sedan lyfter du luren direkt och ringer 
det första samtalet. Inget får komma emellan. Det kanske 
låter konstigt men när du har gjort den här övningen fem 
gånger har du börjat träna din hjärna, efter tio gånger har 
du förmodligen hittat knepet som gör att du slipper tele-
fonkramp för alltid.

Gör det nu är också den perfekta lösningen så fort du 
funderar på att skjuta upp något. Tänk vad mycket tid du 
skulle spara om du slapp oroa dig för alla saker du skjutit 
upp! Den tiden använder vinnarna till att göra fler affärer 
i stället.

Jag utmanar dig!
Det finns inget som gör mig mer irriterad än när jag har en 
idé eller gör något och någon säger till mig: Nu är du ute 
och cyklar Max. Det där klarar du aldrig.

Du har kanske hört det själv i samband med att du satt 
ett högt personligt mål inför ett nytt säljår. De där är ju helt 
orealistiska siffror. Det klarar du aldrig. 

I det läget vill jag vara stark. Jag tar det som en tändvät-
ska, en gnista och en utmaning. Sedan tänker jag: Jag utma-
nar dig!

Genom historien har just dessa ord fått mängder av män-
niskor att klara saker som ingen tror att dom ska klara. Och 
det bästa är att dom fungerar utmärkt som självstartare för 
dig när du inte vill ringa. 

Säg orden högt för dig själv, precis när du har skrivit ner 
målet och belöningen i punkterna ovan. Det gör att du al-
strar kraft som du använder till att lyfta luren och göra en 
av dina bästa presentationer någonsin.

Använd rasten till att fokusera 
På många företag ser fika- och lunchrasterna ungefär li-
kadana ut. Man talar om samma saker år ut och år in. När 
det går trögt för en eller flera säljare brukar samtalen ofta 
handla om hur svårt det är att sälja, vilket i sin tur gör det 
ännu svårare att sälja efter rasten.

Lösningen är enkel. I stället för att krypa längst in i gnäll-
hörnan och sjunka djupt ner i skinnsoffan så ska du ut. Ut 
för att få frisk luft och ny kraft. Frys lite, bli lite blöt och 
rabbla en positiv ramsa för dig själv. Eller sitt en stund i 
solen och njut. Så att du kan komma in igen med nya posi-
tiva bilder i huvudet, gå direkt till arbetsplatsen och börja 
ringa. I gnällhörnan botas ingen telefonkramp, den måste 
du bota själv.

Svårast att ringa innan du börjat
Här har du fått fem enkla tips för att lösa telefonkrampen, 
vinna säljstarten och göra varje säljdag till din vinnardag. 
Jag har använt knepen själv genom hela min affärskarriär 
med stor framgång. Och tänk på en sak, telefonkramp drab-
bar verkligen inte bara telefonförsäljare. Den drabbar alla 
som någon gång har tvekat att lyfta luren inför ett samtal 
som de tycker ska bli tråkigt att ringa. Då vet du.

Jag brukar fråga på mina föreläsningar när det är som 
svårast att ringa kunder. Svaret har ingenting med morgo-
nen, eftermiddagen eller kvällen att göra. I stället är det så 
här: Det är alltid svårast att ringa kunder precis innan man 
börjar.

Lycka till med försäljningen! 

Max SöderpalM 
Författare/säljcoach/Föreläsare

Lästips
Max Söderpalm: Den rätta gnistan: Hur du vinner säljstar-
ten och gör kalla samtal varma, Soderpalm Publishing, 
2010. ISBN10: 9186977201, ISBN13: 9789186077204.

Det du behöver lära dig 
är ett nytt sätt att tänka 

och som är mycket starkare än 
den känsla av osäkerhet som 
gör att du inte lyfter luren. Du 
behöver det för att kunna göra 
alla säljdagar till dina vinnar
dagar. 

försäljning
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Bakgrunden är att Läkemedelsverket dels i våras mot 
Eli Lilly dels nu i höst mot Boehringer Ingelheim 
hävdat att läkemedelslagens förbud mot reklam för 

receptbelagda läkemedel är tillämpligt på information som 
de bägge företagen lagt ut på hemsidor som uttryckligen 
vänder sig till journalister och nyhetsmedia och inte till 
sjukvårdspersonal eller allmänhet.

Fallet i våras gällde dokumentet ”Fakta om ADHD” som 
Eli Lilly lagt ut på en del av sin hemsida betecknad ”press-
rum”. Dokumentet handlade i första hand om ADHD men 
innehöll även viss information om företagets receptbelagda 
läkemedel Strattera. Höstens fall gällde ett dokument be-
tecknat som pressmeddelande där Boehringer Ingelheim 
informerade om att man ansökt om lägre pris för det recept-
belagda läkemedlet Pradaxa. Även i detta fall fanns doku-
mentet på en del av företagets hemsida betecknad som 
”pressrum”. I bägge fallen var dokumenten åtkomliga via 
www.mynewsdesk.com som är en allmän nyhetssida för 
snabb åtkomst av pressmeddelanden mm och som vänder 
sig till företag, reklam- och pr-byråer samt journalister.

Med samma argumentering i de bägge fallen hävdade 
Läkemedelsverket att de aktuella dokumenten stred mot 
läkemedelslagens förbud mot att rikta reklam för receptbe-
lagda läkemedel till allmänheten. Bägge företagen invände 
att det handlade om icke-kommersiell information som 
spritts i enlighet med NBLs väl utvecklade praxis för när 
icke-kommersiell respektive kommersiell information fö-
religger. Läkemedelsverket vidhöll dock sin uppfattning. I 
vårens fall vek sig därför Eli Lilly och tog bort informatio-
nen från sin hemsida. Styrkta av att IGM tidigare uttalat att 
pressmeddelandet i fråga och dess spridning via hemsidan 
inte utgjorde marknadsföring (ärende W1281/11) har dock 

Boehringer Ingelheim inte velat acceptera Läkemedelsver-
kets anmärkningar. Detta har lett till att verket har utfärdat 
ett vitesförbud mot Boehringer Ingelheims information. 

Grundlagarnas regler om yttrandefrihet och informa-
tionsfrihet skyddar oss medborgare från myndighetsåtgär-
der som inskränker yttrande- och informationsfriheten. 
Reglerna innebär ett långtgående förbud mot bland annat 
myndighetscensur. Inskränkningar som inte har ett ut-
tryckligt stöd i både grundlagen och allmän lag, till exem-
pel läkemedelslagen, får inte förekomma. Däremot hindrar 
grundlagsreglerna inte sådana inskränkningar när de ut-
formas inom ett frivilligt system såsom IGM/NBL-systemet.  
Man kan uttrycka det så att begreppet marknadsföring kan 
ges en vidare innebörd vid tillämpningen av formellt frivil-
liga regler såsom Regler för läkemedelsinformation än vad 
myndigheterna kan vid tillämpning av lagstiftning. Men 
genom Läkemedelsverkets ställningstagande i de två nämn-
da fallen har vi hamnat i den motsatta situationen, vilket 
är utomordentligt olyckligt.

Läkemedelslagens förbud mot marknadsföring av recept-
belagda läkemedel till allmänheten har sin grund i EUs 
direktiv för humanläkemedel. Läkemedelsverket bygger sin 
tolkning av förbudet på bland annat ett fall från EU-dom-
stolen där det sägs att det inte hindrar ett läkemedelsföretag 
från att på sin webbplats sprida information om sina recept-
belagda läkemedel när denna information är tillgänglig en-
dast för den som själv söker informationen och informatio-
nen endast består i ett troget återgivande av texter god-
kända av läkemedelsmyndigheten i form av förpacknings-
texter, bipacksedeln eller produktresumén.  

Det är onekligen så att både Eli Lillys och Boehringer 
Ingelheims information endast var tillgänglig för dem som 

Läkemedelsverket bryter mot

grundlagen
Kommer journalister och nyhetsmedia att hindras från att få medicinsk informa-
tion från läkemedelsföretagen? Det är en fråga man har skäl att ställa sig efter det 
att Läkemedelsverket vid två tillfällen tillämpat läkemedelslagens reklamregler på 
företags hemsidor som uttryckligen vänder sig till journalister. 
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själv sökte efter den. Däremot handlade det om andra texter 
än förpackningstexter, bipacksedlar eller produktresuméer. 
Enligt Läkemedelsverket spred företagens texter positiv in-
formation och hade en tydlig reklamkaraktär. Texterna an-
sågs därför syfta till att skapa en ökad efterfrågan. Därför 
utgjorde de enligt verket marknadsföring. 

Läkemedelsverkets sätt att resonera i denna del är ytter-
ligt anmärkningsvärt. Man inleder nämligen med att kon-
statera att företagens information inte har det innehåll – fak-
tamässig information godkänd av myndigheten – som är 
tillåten vid marknadsföring. Och av det skälet kommer man 
fram till att marknadsföring föreligger. Man måste natur-
ligtvis ta resonemanget i motsatt ordning. Först måste man 
konstatera att marknadsföring föreligger för att sedan ta 
ställning till om de krav som ställs på sådan information är 
uppfyllda eller inte. Om Läkemedelsverkets sätt att reso-
nera står sig blir ju resultatet att om de krav som ställs på 
marknadsföring är uppfyllda föreligger inte marknadsföring 
och om kraven inte är uppfyllda föreligger marknadsföring. 
Detta är naturligtvis orimligt och strider mot all logik.

Läkemedelsverket framhåller vidare att journalister inte 
är behöriga att förskriva eller dela ut läkemedel. Därför an-
ser man det klart att journalister hör till kategorin allmän-
heten. 

Att såsom Läkemedelsverket gör utgå från att informa-
tion från ett läkemedelsföretag i läkemedelslagens mening 
endast kan ha förskrivare eller allmänhet som mottagare är 
felaktig. Enligt min uppfattning innebär Läkemedelsverkets 
syn en feltolkning av både läkemedelslagens reklambestäm-
melser och det fall från EU-domstolen som man hänvisar 
till. Dessa utesluter inte alls att det finns fler mottagare av 
information från läkemedelsföretag. Till exempel journa-
lister och att information till sådana inte alls omfattas av 
läkemedelslagens reklambestämmelser.

Förbudet mot marknadsföring av receptbelagt läkemedel 
till allmänheten syftar till att skydda människor i deras 
egenskap av konsument av läkemedel. I sin yrkesroll är en 
journalist inte att se som konsument. Som regel intar jour-
nalister en oberoende ställning i förhållande till företag vars 
information de tar del av. Utgångspunkten måste vara att 
företaget inte kan utöva något direkt inflytande över om 
och på vilket sätt till exempel ett press medde lande kan 
komma att utnyttjas av sådana jour nalister i publicis tiskt 
syfte. Det kommersiella syftet med viss information är när 
den riktas mot journalister därför inte lika uttalat som när 
den riktas mot förskrivare och/eller allmänheten i egenska-
pen av konsument av läkemedel. För övrigt är i dessa sam-
manhang inte ens begreppet allmänheten entydigt. Allmän-
heten kan exempelvis vara möjlig investerare i ett läkeme-
delsföretag genom att köpa dess aktier. I sådana samman-
hang föreligger enligt aktiebolagslagstiftningen närmast en 
skyldighet att informera om företagets produkter och dess 
förtjänster, inbegripet receptbelagda läkemedel. Självfallet 
är läkemedelslagens reklambestämmelser inte tillämplig 
på sådan information.

Läkemedelsverket påpekar vidare i sitt vitesbeslut mot 
Boehringer Ingelheim att det varit relativt enkelt för vem 
som helst, också för andra än journalister, att få tillgång till 
informationen på webbplatsen. Detta är enligt min mening 

helt irrelevant för bedömningen. Den som via www.my-
newsdesk.com skall leta sig fram till pressinformation av-
seende receptbelagda läkemedel på ett företags hemsida 
måste inte bara veta vad man söker efter utan dessutom 
vara tämligen kunnig om hur denna nyhetssida fungerar. 
Det torde vara enklare att skaffa en prenumeration på Da-
gens Medicin, Läkartidningen eller liknande fackpress för 
att kunna ta del av reklam för receptbelagda läkemedel. 
Man behöver kanske inte ens prenumerera utan helt enkelt 
uppsöka ett välsorterat bibliotek. Myndigheter såsom Lä-
kemedelsverket kan naturligtvis inte hindra vem som helst 
från att på dessa sätt ta del av innehållet i sådana tidningar, 
inbegripet där förekommande reklam för receptbelagda lä-
kemedel. Men inte ens Läkemedelsverket skulle väl kunna 
komma på tanken att tillämpa läkemedelslagens förbud på 
annonser i dessa tidningar. Eller?

Läkemedelsverkets argumentering är alldeles för förenk-
lad, bygger delvis på irrelevanta förhållanden och tyder på 
en bristande analys av situationen. Verkets resonemang är 
enligt min mening inte hållbart. NBL har i sin omfattande 
praxis framhållit att man måste göra en samlad bedömning 
av alla omständigheter för att avgöra om en åtgärd är att se 
som marknadsföring eller om den skyddas av reglerna om 
yttrande- och informationsfrihet. Detta är helt i samklang 
med andra instansers – exempelvis Marknadsdomstolens 
– sätt att göra dessa bedömningar och har dessutom stöd i 
avgöranden från EU-domstolen som Läkemedelsverket valt 
att inte hänvisa till.

Om Läkemedelsverkets ståndpunkt får stå oemotsagd 
skulle sannolikt samtliga läkemedelsföretags hemsidor där 
man informerar journalister om sina receptbelagda läke-
medel behöva omarbetas. Företagens möjlighet att infor-
mera och i motsvarande mån journalisters grundlagsenliga 
rätt att få del av information från företagen skulle begränsas 
på ett genomgripande sätt. När det handlar om information 
för receptbelagda läkemedel skulle enbart information god-
känd av Läkemedelsverket accepteras. Tala om censur i strid 
mot grundlagen.

Dessa ingripanden av Läkemedelsverket mot Eli Lillys 
och Boehringer Ingelheims information riskerar få vittgå-
ende konsekvenser inte bara för läkemedelsbranschen och 
en fri medicinsk debatt utan för hela det demokratiska sam-
hällsskicket. Det är därför beklagligt att Eli Lilly i våras 
accepterade verkets bedömning, men glädjande att Bo-
ehringer Ingelheim anlitat kvalificerad juridisk expertis och 
överklagat det vitesförbud som man nu drabbats av. Det är 
särskilt glädjande att LIF insett situationens allvar och kom-
mer att på olika sätt bistå Boehringer Ingelheim i ärendet. 
Om mot förmodan inte redan förvaltningsrätten kommer 
att upphäva vitesföreläggandet måste Boehringer Ingelheim 
vara beredda att driva ärendet till högsta instans. Vi får 
anledning att i dessa spalter återkomma till ärendets ut-
veckling.

TorsTen Brink, 
Jur. kand, Brilex AB



Health Solutions adherance 
program skapar vinnare

Joakim Söderberg, VD
Tel: +46 704 533161
joakim.soderberg@healthsolutions.se

HEALTH SOLUTIONS AB   |   GÖTGATAN 48   |   118 26 STOCKHOLM   |   TEL 08-5000 3838   |   KONTAKT@HEALTHSOLUTIONS.SE   |   WWW.HEALTHSOLUTIONS.SE

Thomas Ehrengren, Affärsansvarig Adherence
Tel: +46 707 346428
thomas.ehrengren@healthsolutions.se

Du kan även läsa mer och chatta med oss på www.healthsolutions.se 

Alla vinner
Egentligen fi nns det inget mer okontroversiellt område inom vården 
än adherance till ordinerad läkemedelsbehandling. Insatserna är 
mätbara och alla parter vinner:

Patienten får den effekt av läkemedlet som vården avsett att 
han/hon skall ha

Vården får nöjda patienter och utnyttjar läkemedlens
potential fullt ut

Samhället och betalare får full utväxling på den insats man 
gör när man subventionerar läkemedel

Läkemedelsbolagens produkter används på det sätt som det 
är avsett vilket gör att läkemedlen får avsedd effekt

Health Solutions metodik och strategi för att ändra beteenden 
och engagera patienten i det egna hälsoarbetet är väl beprövad. 
Utvärderingar av våra program visar:

Multipel
Skleros

77%

Data från läkemedelsregistret visar ökad 
följsamhet med 77%

Hjärt/Kärl

70%
Andelen patienter som slutar med behandling
minskar med 70% eller mer

Övervikt

19%
75%

Ökad andel följsamma patienter med 19% och
andelen patienter som står kvar på behandling 
efter 1 år ökar med 75%

Kommunikation i många 
kanaler – på patientens villkor
Vår integrerade plattform för kommunikation med
patienten möjliggör:

Print - utskick av startpaket, brev, enkäter,
informationsbroschyrer och annan patientinfor-
mation

Telefon - supportcenter med legitimerad sjuk-
vårdspersonal för in kommande och utgående 
samtal

Web - patienten får en egen hälsodagbok på
Internet som delas med vägledande sköterska

Chat - en-till-en-chat för snabb och effektiv 
kommunikation

SMS - kostnadseffektiv kommunikation för på-
minnelser och enklare frågor

E-post - för påminnelser, länkar till fördjupad 
information och uppgifter

Enkäter - för monitorering och utvärdering av 
patienter och program

Hembesök - av sjuksköterska – ibland räcker det 
inte att kommunicera på distans

Rekrytering - av patienter via apotek

Hemleverans - av läkemedel

Health Solutions är ledande i Norden när det 
gäller utveckling och genomförande av patient-
stöd för ökad adherence.

Välkommen att kontakta oss!

Health Solutions mål är att uppnå långsiktiga förändringar i patientens 
syn på sin egen hälsa och behandling, och som en konsekvens generera 
positiva effekter för såväl läkemedelsföretag, vårdpersonal, vårdgivare, 
betalare som de organisationer de arbetar i.
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ledarskap

Kommunikationen är central för om 
en planerad organisationsförändring 
ska bli lyckad eller inte. Det skriver 
Catrin Johansson, forskare vid Mitt-
universitetet och expert på kommu-
nikation, ledarskap och förändringar 
i organisationer.

I många företag och organisationer är förändringstakten 
hög i dag. Det beror på flera externa faktorer: globali-
sering, teknikutveckling och ökande konkurrens som 

tvingar fram förändringar som en anpassning till en för-
ändrad omvärld. Men förändringar dras också i gång av 
chefer och ledningsgrupper som vill sätta sin prägel på 
organisationen. Det är vanligt att man använder sig av or-

ganisationsförändringar, exempelvis minskning av antalet 
medarbetare, som ett standardrecept vid motgångar. Detta 
trots att effekterna är omdiskuterade och lönsamheten i de 
flesta företag sjunker i stället för ökar vid sådana föränd-
ringar. Föreställningen att organisationer måste förändras 
för att uppfattas som moderna är vanligt förekommande.

Organisationsförändring är också ett vitt begrepp – det 
spänner över ett antal olika typer av förändringar som upp-
köp av företag eller fusioner, besparingsprogram och upp-
sägningar, omorganisationer, införandet av nya datasystem 
och ny kommunikationsteknologi. Men man kan också an-
vända sig av en organisationsförändring för att utveckla en 
ny image. Ett aktuellt exempel på det sistnämnda är Telia-
Soneras nya varumärkesidentitet som företaget försöker 
bygga för att stärka enheten i koncernen. I ett pressmedde-
lande i maj 2011 säger Lars Nyberg, verkställande direktör 
och koncernchef att målet med den nya identiteten är att 
skapa branschens starkaste varumärke. Alla organisations-
förändringar är inte heller planerade, organisationer är dy-
namiska och förändras ständigt.

KOMMUNIKATIONEN ÄR CENTRAL 
vid omorganisationer men måste 
anpassas varje gång
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Central roll i förändringsprocessen
Kommunikationen är central både vid dynamiska föränd-
ringar och när man vill lyckas med en planerad förändring. 
Forskare har länge uppmärksammat kommunikationens 
viktiga roll vid förändringar – som verktyg för förändring 
och på senare tid som process. Det innebär att man ser att 
förändring och kommunikation går hand i hand: föränd-
ringen sker och realiseras genom kommunikation. Det är 
när man börjar prata och skriva om en förändring som det 
första steget mot förändringen är taget. Hur förändringen 
förmedlas (kommuniceras) är ofta centralt för om den blir 
lyckad, med andra ord om den kan genomföras som pla-
nerat eller inte.

När en förändring börjar diskuteras borde alltså första 
steget vara att vända sig till kommunikationsavdelningen 
för att integrera den interna och externa kommunikationen 
i förändringsplanen. Men det är långt ifrån alla organisa-
tioner som satsar de resurser som krävs på kommunika-
tionsavdelningen. I stället ses kommunikation alltför ofta 
som en kostnad och inte som den bärande processen vid en 
förändring.

Ofta innebär ledningens perspektiv att kommunikation 
handlar om att medarbetarna ska förstå behovet av föränd-

ring, konsekvenserna av den och att minska eventuellt mot-
stånd mot att genomföra den. Då glömmer man bort att de 
som ska genomföra en förändring behöver känna delaktig-
het och engagemang för att vara med och bidra. Engage-
manget och delaktigheten kan stärkas genom en bra föränd-
ringskommunikation.

Frågan om vad som är den bästa metoden (best practice) 
när det gäller förändringskommunikation är svår att svara 
på, just eftersom förändringar kan vara av så många olika 
slag. Det är stor skillnad på att säga upp medarbetare och 
att bygga en ny varumärkesidentitet. Varje förändring mås-
te planeras specifikt utifrån sina förutsättningar. 

Åtta råd för en lyckad förändring
Det finns några generella råd man ändå kan ge:

1. Uppmärksamma kommunikationens roll vid för-
ändringar.

2. Ta hänsyn till organisationens historia och tidigare 
förändringsinitiativ.

3. Använd erfarenheterna och den kompetens som 
finns i organisationen när det gäller kommunikation 
vid förändringar.

4. Planera förändringen och kommunikationen om  
förändringen samtidigt.

5. Skapa engagemang genom att involvera när det    
gäller formulering av mål, planering och genom-
förande.

6. Utbilda cheferna som är medarbetarnas viktigaste 
kommunikationskanal och har ansvar för kommu-
nikationen.

7. Bygg en gemensam förståelse genom dialog och 
samtal.

8. Följ upp förändringsprocessen och kommunika-
tionen kontinuerligt.

Hur förändringen för-
medlas (kommuniceras) 

är ofta centralt för om den blir 
lyckad, med andra ord om den 
kan genomföras som planerat 
eller inte.
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En modell för hur man kan arbeta med kommunikation 
i olika faser av en förändring finns i boken Kommunikation 
vid förändringsprocesser (se nedan). Där diskuteras hur 
kommunikationen hos nyckelaktörerna ledning, chefer, 
kommunikatörer och medarbetare kan planeras för ett bra 
resultat. 

Ett exempel på bra förändringskommunikation
Under tre år, 2006–2008, genomfördes ett forskningsprojekt 
vid Mittuniversitetet där förändringskommunikation stu-
derades i tre företag: E.ON, SCA och AstraZeneca. Projektet 
finansierades av KK-stiftelsen och företagen och syftade 
till att jämföra olika arbetssätt och se vilka resultaten blev. 
Förändringarna var alla planerade, men med olika inrikt-
ning. Alla företag satsade mycket resurser på kommunika-
tion och förändringarna genomfördes som planerat – i den 
meningen var de alla lyckade förändringar. 

AstraZenecas förändring är ett bra exempel på hur ett 
företag kan arbeta på ett lyckat sätt med sin förändrings-
kommunikation.

När Sweden Operations (en enhet som tillverkar läkeme-
del) bildades, centraliserade man kommunikationsfunktio-
nen och kommunikatörer från olika enheter samlades i en 
gemensam kommunikationsavdelning. Kommunikations-
chefen, som ingick i ledningsgruppen, fick uppdraget att 
utveckla en rådgivande roll i organisationen när det gällde 
kommunikation. En process som fick namnet Leda med 
kommunikation utvecklades och den summerades i tre 
punkter: 

1. Kommunikatörens roll är att vara en kommunikations-
partner, cheferna har ansvaret för kommunikationen.

2. Kommunikatören arbetar med standardiserade meto-
der och verktyg.

3. Kommunikationsarbetet fokuserar på att uppnå för-
ståelse, attityder och beteenden.

I samband med att organisationen beslutade sig för att 
införa Lean Production för att effektivisera produktionen, 

vände projektledarna sig till kommunikationsavdelningen 
för att få hjälp med planeringen av kommunikationen om 
Lean. 

Lean är ett koncept som utvecklades av Toyota och syftet 
är att identifiera och eliminera alla faktorer i en produk-
tionsprocess som inte skapar värde för slutkunden. Begrep-
pet kaizen (förbättring) har blivit välkänt och innebär att 
man arbetar med ständig förbättring, eftersom ingen pro-
cess är perfekt utan kan förbättras. Lean innebär att alla 
medarbetare involveras i förändringen och ger förslag om 
förbättringar, vilket i sin tur medför att den närmaste che-
fens kommunikation är extra viktig.

På AstraZeneca tog kommunikatörerna fram ett utbild-
ningspaket i form av tre workshops för cheferna inom de 
enheter där Lean skulle införas. Utbildningen innehöll 
kommunikationsteori byggd på forskning och cheferna fick 
gemensamt ta fram budskap om förändringen.

De intervjuer av chefer som genomfördes av forskarna 
visade att den här utbildningsinsatsen fick resultat. Che-
fernas beskrivningar av förändringsinitiativet, varför det 
genomfördes och vilka de viktiga budskapen var stämde 
väl överens. Cheferna uppfattade också införandet av Lean 
som professionellt och de ansåg att de haft ett stort stöd 
från ledningen. Det största problemet som både chefer och 
medarbetare kommenterade var bristen på tid för kommu-
nikation. Tidspressen är hård inom en produktionsavdel-
ning, både när det gäller att hitta tid för möten och samtal, 
och för att alla ska hinna smälta och acceptera det nya ar-
betssättet.

Medarbetarna upplevde också att de hade stora möjlig-
heter att påverka och att delaktigheten var hög. Även om 
flera kommenterade tidspressen och uttryckte önskemål 
om mer dialog ansåg över 90 procent av medarbetarna att 
de kunde beskriva målet med förändringen på ett bra sätt. 
De kände också att de fick bra information som var lätt att 
förstå och som berörde dem.

Införandet av Lean resulterade i ökad produktion, mins-
kad sjukfrånvaro och ett ökat engagemang bland medarbe-
tarna. Det är också ett exempel på best practice när det 
gäller kommunikationens roll vid en förändring som ligger 
väl i linje med ny forskning om  förändringskommunika-
tion.

CATRIN JOHANSSON,
forskare,

Mittuniversitetet

Läs mer
Johansson, C. & Heide, 
M. 2008. Kommunikation 
i förändrings processer. 
Malmö: Liber. 
ISBN: 9789147088850

ledarskap

Frågan om vad som är 
den bästa metoden (best 

practice) när det gäller föränd-
ringskommunikation är svår att 
svara på, just eftersom föränd-
ringar kan vara av så många 
olika slag. Det är stor skillnad 
på att säga upp medarbetare 
och att bygga en ny varumär-
kesidentitet. Varje förändring 
måste planeras specifi kt 
utifrån sina förutsättningar. 

Mittuniversitetet
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läkemedelsföretaget

Det började med de gamla handelsplatserna, fort-
satte med världsutställningarna från mitten av 
1800-talet för att sedan allt mer utvecklas till da-

gens ämnesspecifika mötesplatser. Det som är typiskt för 
en mässa är att det är kunderna som kommer till företaget i 
stället för tvärtom. En bra mässa får kunderna att under en 
förutbestämd tidsrymd att välja mässan och därmed krym-
pa marknaden. Med andra ord vänder en lyckad mässa på 
kommunikationssituationen. 

En annan stor fördel är att det krävs en insats av besökar-
na att komma till mässan vilket gör att det endast är de som 
är allra mest intresserade och engagerade som kommer. Dessa 
kan också betraktas som opinionsbildare, med andra ord 
människor som via sina åsikter påverkar andra människor. 

För en utställare är det intressant, eftersom man i stället 
för att försöka få tag på intresserade kunder får kunderna 
att söka sig till utställningen och fråga vad företaget kan 
göra för dem. Därför gäller det också att lyckas maximalt i 

Mässor – från kvadratmeter 
till mötesplats

Se ditt mässdeltagande 
som en fest där du står 

som värd. Vem vill du ska 
komma på din fest, hur får 
du dem som kommer dit att 
komma i rätt stämning och 
vad ska de ha i huvudet när 
de går därifrån?” 
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Är du en av alla dem som besöker 
eller ställer ut på mässor? Du är i så 
fall inte ensam. Varje år ställer över 
30 000 företag ut på de svenska mäss-
sorna och uppskattningsvis var sjätte 
svensk besöker minst en mässa per år. 
I Norden ordnas cirka 250 större mässor 
varje år och tillsammans har de över 5 
miljoner besökare. En rimlig uppskatt-
ning är att varje besökare talar med 
minst tio utställare vilket innebär totalt 
50 miljoner möten. Som mötesplatser 
har mässorna en särställning. Men vad 
är det som gör att mässorna fortsätter 
att locka både besökare och utställare? 
Mikael Jansson, verkställande direktör 
på Nordiska Undersökningsgruppen, 
ger en inblick i hur det fungerar.

detta möte. Ett bra möte gör att opinionsbildaren blir en 
ambassadör för företaget genom att dela med sig av sina 
positiva erfarenheter till andra. Går mötet däremot snett så 
delar han eller hon även med sig av detta intryck, troligtvis 
till ännu fler. Därför måste en utställare ta hand om besö-
karna på ett genomtänkt sätt. 

Lisen Höglund på Höglund Reklam har uttryckt det så 
här: ”Se ditt mässdeltagande som en fest där du står som 
värd. Vem vill du ska komma på din fest, hur får du dem 
som kommer dit att komma i rätt stämning och vad ska de 
ha i huvudet när de går därifrån?” 

Fokusera på helheten men låt målen styra
Ett mässdeltagande består av sex tydliga delar. Före mäss-
san handlar det om planering där det allra viktigaste är att 
bestämma vad man vill ha ut av sitt deltagande. Mål, bud-

get, ansvariga och tidsplaner är bara en del saker av allt det 
som måste planeras. Lägg gärna extra lång tid på att disku-
tera målen. Varför ska företaget egentligen vara med? Allt 
extra arbeta som man lägger ner här får man igen längre 
fram under processen eftersom det är målen som styr alla 
kommande vägval. 

När planeringsarbetet är klart börjar arbetet med att få 
till lyckade möten med rätt personer inblandade. Före mäss-
san bjuder man in besökare till montern. Alla medel och 
kanaler är tillåtna. I inbjudningspaletten ingår allt från so-
ciala medier till de traditionella inbjudningsbreven. Till ex-
empel kan man låta de blivande besökarna följa förberedel-
searbetet via en sida på Facebook eller företagets webbsida 
och själv komma med önskemål om vad man ville se i mon-
tern. Efter mässan kan diskussionerna fortsätta på dessa 
sidor.
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Under mässan möts besökarna av företagets monter och 
innehållet i denna. En listigt utformad aktivitet kan både 
locka besökare och hjälpa till att nå ut med företagets bud
skap. Just nu är det vanligt att utställarna kräver något av 
besökarna för att de ska få en belöning, till exempel att lyss
na på en produktpresentation för att få den fina mässväs
kan. 

Besökarna möts också av företagets personal i montern, 
förhoppningsvis på ett sådant sätt att relationen stärks. Den 
proffsige monterpersonalen vet skillnaden mellan ett van
ligt säljsamtal och ett montersamtal. Han eller hon har dess
utom kompetensen för att kunna anpassa sitt agerande efter 
detta. 

När mässan är slut gäller det att uppfylla de löften som 
man gett under mässdagarna. Mässlöften är färskvara som 
måste tas om hand direkt, även om det ordinarie arbetet på 
företaget hopat sig under mässdagarna. För att inte uppfölj
ningsarbetet ska kännas meningslöst är det bra att inte lova 
mer under mässan än vad som är möjligt att hålla. 

Efter ytterligare en tid är det dags att slututvärdera del
tagandet och lägga en grund inför nästa lyckade mässdel
tagande. En bra utvärdering svarar både på frågan om hur 
det gick och hur det kan gå ännu bättre nästa gång. 

Men även om ett mässdeltagande innehåller många de
taljer så fastna inte i detaljerna utan låt hela tiden målet vara 
ledstjärnan.

Ingen måste besöka en monter
En bra sanning att hela tiden ha i bakhuvudet under ett 
mässplanerande är att ingen besökare måste besöka just 
den här montern. Den enda anledningen till att besökarna 
kommer till en monter är för att de vill och väljer att göra 
så. Alltså måste man utgå från besökarna behov och inte 
företagets. Verkställande direktören för den amerikanska 
kaffekedjan Starbucks har förklarat att de inte är i kaffe
branschen och serverar människor. De är istället i män
niskobranschen och serverar kaffe. En skillnad som vid 
en första anblick kan låta hårfin men som i själva verket är 

monumental. I dag är alla företag i människobranschen och 
måste agera därefter. 

Är man osäker på vad besökarna är intresserade av så 
intervjua några av företagets kunder före mässan. Ska de 
besöka mässan? Varför? Vad skulle företaget kunna ställa 
ut som är riktigt intressant för dem? Vilka representanter 
för företaget vill de träffa? Ju mer man vet, desto lättare är 
det att bli intressant på mässan.

Att skapa en fungerande scen
Många företag som ska delta i en mässa börjar med att dis
kutera hur deras monter ska se ut. Det är ett konkret ämne 
som det är lätt att ha åsikter om. Men för att diskussionen 
ska bli givande så måste man återkoppla till sina mål. Mon
tern är nämligen företagets scen, en scen som ska hjälpa till 
att nå målen och berätta en historia som levandegör före
tagets produkter. 

En bra monter är inkluderande och inte exkluderande. 
Besökarna känner sig välkomna och blir positivt bemötta. 
En bra monter visar omtanke om besökarna, har ett tydligt 
budskap och är uppbyggt på ett genomtänkt sätt. 

Ofta handlar det om att minimera för att kunna maxi
mera. Att till exempel använda sig av stora bilder och inte 
så mycket text samt att inte ha bilder eller text under midje
höjd. Belysningen gör också sitt till för att skapa den rätta 
atmosfären. Aktiviteterna ska attrahera rätt målgrupp och 
sända ut tydliga budskap. Allt kommunicerar i en monter 
och detaljerna är viktiga men får inte ta överhand. 

Överlåt därför om möjligt utformningen av montern åt 
proffs som kopplas in i ett tidigt skede av planeringen. 

Hur är viktigare än vad 
I kommunikationssammanhang talar man ibland om 
Mehrabians formel. Det är en formel som beskriver vad 
som händer under ett personligt möte och vad deltagarna 
grundar sin uppfattning om den andre deltagaren på. 55 
procent av uppfattningen styrs av hur den andre personen 
beter sig, 38 procent av hur rösten låter och endast 7 procent 
av vad den andre faktiskt säger. 

Det vill säga: Hur man säger något är faktiskt viktigare 
än vad som sägs. 

Därför går det aldrig att fuska i en monter. Det räcker 
inte bara att säga det rätta sakerna, man måste också agera 
på ett riktigt sätt. Och den som står i en monter har bara 
några sekunder på sig att väcka besökarens intresse och 
förtroende för att få igång ett samtal. När kontakten är tagen 
gäller det att ta reda på vem man talar med. Vilka behov 
har han eller hon? Vilka lösningar kan företaget erbjuda 
som är bättre än vad konkurrenterna kan erbjuda? När man 
vet det är det dags att övertyga och förklara för att sedan 
komma till någon form av avslut.

Den som vill ha bevis för hur viktigt det är med ageran
det i en monter kan gå på en mässa och besök tjugo olika 
montrar och prata med deras personal. Fundera efteråt på 
vilka skillnader det fanns i sättet att bemöta kunden. Vad 
ingav förtroende och vad gjorde att du ville göra affär? Fun
dera också på vad som gjorde dig ointresserad. Att agera i 
en monter är en konst och för att klara av det gäller det att 
förbereda monterpersonalen på rätt sätt. De måste ha den 

Det krävs en insats av 
besökarna att komma till 

mässan vilket gör att det en-
dast är de som är allra mest 
intresserade och engagerade 
som kommer. Dessa kan också 
betraktas som opinionsbildare, 
med andra ord människor 
som via sina åsikter påverkar 
andra människor.

marknadsföring
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rätta kunskapen, den rätta viljan och energin att orka 
vara aktiva. 

Churchill visste vad han talade om
Ett mässdeltagande engagerar och är alltid en kraft-
samling. För några kan ett mässdeltagande innebära 
både ångest och förtvivlan. För andra innebär det i 
stället glädje och förväntningar. För att tillhöra den 
positiva gruppen gäller det att ta kontroll över mäss-
deltagandet i stället för tvärtom. Eller som Winston 
Churchill sa ”Låt vårt oroande i förväg bli planeran-
de och tänkande i förväg.” Måna om detaljerna men 
tappa aldrig målet ur sikte. 

Mikael Jansson
verkställande direktör

nordiska Undersökningsgruppen

Ett bra möte gör att 
opinionsbildaren blir 

en ambassadör för företaget 
genom att dela med sig av 
sina positiva erfarenheter 
till andra. Går mötet däre-
mot snett så delar han eller 
hon även med sig av detta 
intryck, troligtvis till ännu 
fler.

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 Infection Control, 
GSK, Johnson & Johnson, Kvalitetsmässan, MAQUET, Mundipharma, Mölnlycke Health Care, 

Orion Pharma, Pfi zer, Procter & Gamble, Risenta, Roche, Semper, Théa 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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trender

Branschundersökningen tog temperaturen på dagens 
situation. I den anses samverkan med vården vara 
en viktig framgångsfaktor, samtidigt som restriktio-

nerna i kontakten målas upp som ett hot. Men hur kommer 
förutsättningarna för läkemedelsbranschen generellt att ha 
förändrats om tio år?

Anders Blanck, verkställande direktör på Läkemedelsin-
dustriföreningen, LIF:

- Jag tror att det sammanhållna nationella systemet delvis 
luckras upp och vi kommer att möta en mer regionaliserad 
hälso- och sjukvård. Läkemedelsföretagen kommer att föra 
mer kvalificerade diskussioner med regionala betalare och 
de nationella strukturerna kommer att ha mindre direkt 
inflytande. Detta skapar en mer komplex omvärld, men ock-
så nya möjligheter för företagen.

Christina Åkerman, generaldirektör på Läkemedelsver-
ket, utvecklar tankarna ytterligare: 

- Läkemedelsbranschen måste skaffa sig en tydligare roll 
inom hälso- och sjukvården. Det handlar om att vara tydlig 
i arbetet ända från idé till färdig produkt så att vården kän-
ner att industrin är en viktig samverkanspartner.

- Om läkemedelsbranschen ska bli en integrerad del i 
hälso- och sjukvården måste det till ett helhetsperspektiv 
från alla parter. Man måste till exempel tänka på ett läke-
medels hela livscykel – innovationen är inte skild från da-
gens läkemedel utan allt hänger samman. Om vi har en 
hälso- och sjukvård som är aktiv i den kliniska utvärde-
ringen skapas kunskap om det som är under utveckling och 
prioriteringar av vad som behövs i Sverige. Det i sin tur 
skapar kunskap för nya innovationer och livscykeln knyts 
samman. Tack vare den helhetssynen ska också Sverige vara 

I nummer 4/11 av Pharma Industry 
kunde man läsa om resultatet av 
branschundersökningen 2011 – som 
beskriver en bransch som hukar under 
regleringar och restriktioner och som 
ser sig som utestängd från hälso- och 
sjukvårdens arena. Hur ska den situa-
tionen kunna förbättras? Här berättar 
fyra beslutsfattare inom läkemedels-
området om hur de ser på utvecklingen 
och möjligheterna i ett tioårsperspektiv.

Jag är över tygad 
om att läkeme-

delsindustrin tydli-
gare måste formu lera 
vad den tycker och 
står för.

Anders Blanck,
verkställande direktör, LIF
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Läkemedelsindustrin om 
tio år – krämare eller fullfjädrad 
samarbetspartner?

I likhet med skolpeng 
och äldreomsorgspeng 

tror jag på en läkemedels-
peng inom tio−femton år. 

Johan Florin, ordförande,
Föreningen för generiska läkemedel
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en intressant marknad i det internationella perspektivet. 
Göran Stiernstedt, direktör på Avdelningen för vård och 

omsorg inom Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har 
en liknande syn på vad som behöver förändras i ett tioårs-
perspektiv:

- Läkemedelsindustrin måste uppfattas som en mer på-
litlig partner. Arbetet med att förändra den bilden pågår 
och man måste fortsätta på den inslagna vägen. Det är vik-
tigt att få bort stämpeln som kommersiella försäljare av lä-
kemedel och i stället skapa en bild av industrin som en vik-
tig samtalspart för att få fram innovativa läkemedel.

Tydliga subventionsregler
För att skapa ett innovativt klimat för läkemedelsföretagen 
måste reglerna för till exempel subvention vara tydliga och 
enhetliga. 

Johan Florin, ordförande i Föreningen för generiska lä-
kemedel, ser positivt på framtiden – under vissa förutsätt-
ningar:

- Jag tror att förutsättningarna generellt förbättrats för 
branschen om tio år. Främst tror jag att det blivit mer tydligt 
vad betalaren, det allmänna, klarar av och vill subventio-
nera. Tack vare de stora besparingar som det generiska ut-
bytet ger så kommer Sverige, och fler och fler andra länder, 
att klara av att subventionera nya innovativa läkemedel. 
Detta kommer driva på viljan och möjligheterna till inno-
vation vilket i sin tur kommer leda till en bransch i stark 
utveckling.

Johan Florin fortsätter:
- Det är av högsta vikt att besparingarna med det gene-

riska utbytet tydligt kanaliseras tillbaka till industrin. Det 
har inte fungerat optimalt i många landsting, vilket kan 
skyllas på olika synsätt och agendor inom stat (Tandvårds- 
och läkemedelsförmånsverket, TLV) och landsting. TLV har 
på senare år varit duktiga på att ta in kompetens från lands-
tingen och jag tror att kopplingen mellan landstingen och 
TLV bör bli ännu starkare. 

- I övrigt skulle jag vilja se ett totalförbud för förhand-
ling/rabatter på läkemedel som bekostas av det allmänna. 
Är det någon som ska ha rabatt så är det givetvis den som 
i slutändan betalar.

Samhällsekonomin en nyckelfråga
Mycket av dagens diskussion kring läkemedel handlar om 
kostnad och hälsoekonomi. Den diskussionen ligger på fel 
nivå menar Christina Åkerman:

- Vi måste börja prata samhällsekonomi i stället, den van-
liga diskussionen kring kostnaden för ett läkemedel och 
hälsoekonomi räcker inte riktigt till. Det handlar om att 
höja blicken och hitta modeller som beskriver läkemedlen 
ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och skapa tydliga 
normer kring samhällsekonomin för branschen. På det sät-
tet kan vi få rätt läkemedel, både för patienten och för sam-
hället.

Christina Åkerman anser också att vi måste bli bättre på 
balansen mellan nytta och risk:

- I dag följer vi upp biverkningar väldigt noga men vi är 
sämre på att följa upp nyttan i klinisk verklighet. Uppfölj-
ningen av nytta och risk måste göras under hela livscykeln 
för läkemedlet och blir till exempel ett viktigt underlag för 
beslut kring subvention. Här finns det ytterligare möjlighe-
ter för hälso- och sjukvården att bli bättre. 

Bilden av industrin måste förtydligas
Beslutsfattarna som intervjuas i den här artikeln tycks vara 
överens om att läkemedelsbranschen måste arbeta på att 
förändra bilden av sig för att kunna bli integrerade i hälso- 
och sjukvården. 

- Om något inte fungerar riktigt som man tänkt sig bör 
man alltid börja med att fundera över vad man själv kan 
eller bör ändra på, säger Anders Blanck. Jag är övertygad 
om att läkemedelsindustrin tydligare måste formulera vad 
den tycker och står för. Vad är det egentligen läkemedels-
företagen – genom sina nya läkemedel – erbjuder samhället 
i form av förbättrad hälsa, livskvalitet och välfärd? 

- Läkemedelsindustrin måste också bli ännu bättre på att 
lyssna på andra aktörer inom hälso- och sjukvården för att 
förstå deras synsätt och drivkrafter. Då kan vi hitta lös-
ningar som alla parter vinner på. 

Framtida beslutsfattare
Vilka kommer att vara de viktigaste beslutsfattarna i valet 
av vilka läkemedel som förskrivs? 

Johan Florin ser en verklighet styrd av myndigheter:
- Läkemedelsverket, TLV, försäkringsbolag och en natio-

nell läkemedelskommitté kommer att vara de viktigaste be-
slutsfattarna i framtiden. Dessa organ styr förskrivningen 

Läkemedelsindustrin 
måste uppfattas som en 

mer pålitlig partner. … Det 
är viktigt att få bort stämpeln 
som kommersiella försäljare 
av läkemedel och i stället ska-
pa en bild av industrin som 
en viktig samtalspart för att få 
fram innovativa läkemedel.

Göran Stiernstedt, direktör, 
SKL

trender
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i landets samtliga storregioner (som vid det laget har ersatt 
landstingen). Generisk förskrivning tror jag kommer att bli 
obligatorisk inom tio år.

Anders Blanck ser en framtid där besluten i stort sett fat-
tas på samma sätt som i dag:

- Jag tror att det även om tio år kommer att vara läkarna 
och betalarna som är de viktigaste beslutsfattarna, det vill 
säga landstingen och regionerna. Patienterna/konsumen-
terna kommer dock successivt att få ökat inflytande men 
också ökat eget ansvar. 

- Detta leder till en annan viktig slutsats: Vi kommer som 
patienter/konsumenter att få betala fler behandlingar ur 
egen ficka i takt med att den offentliga finansieringen av 
läkemedel allt mer kommer att koncentreras till mer allvar-
liga sjukdomar och tillstånd.

Christina Åkerman, som representerar myndigheterna 
i den här artikeln, har ett synsätt som ligger nära patienten 
och läkaren:

- Jag hoppas att beslutsfattarna i valet av läkemedel även 
om tio år ska vara läkare och patient. Det är så som det all-
tid ska vara eftersom det är bara just i det mötet som man 
kan bestämma vilket läkemedel som kan och bör sättas in 
i ett visst fall. Sedan finns det förstås myndigheter och an-
dra som kan ge anvisningar och råd på gruppnivå. Men i 
det enskilda fallet måste alltid läkaren och patienten vara 
de yttersta beslutsfattarna.

Klinisk forskning, beviset på framgång
Ett bevis på läkemedelsindustrins framgång i Sverige är 
den kliniska forskningen. Hur kommer förutsättningarna 
för klinisk forskning förändras i Sverige i ett tioårsper-
spektiv?

Göran Stiernstedt är försiktigt positiv:
- Jag tror att förutsättningarna förbättras under den här 

perioden. Men jag är inte helt säker på att det innebär fler 
kliniska prövningar eftersom den internationella konkur-
rensen fortsätter att hårdna.

Anders Blanck bekräftar till stor del den bilden:
- Jag hoppas att Sverige kan vara med som en spelare i 

den globala konkurrensen, åtminstone inom vissa delar av 
den kliniska forskningen. Förhoppningsvis kan satsningar 
på register och nationella kompetenscenter inom vissa te-
rapiområden skapa en konkurrensfördel. Men konkurren-
sen är, och kommer att vara, stenhård. Det krävs en kraftigt 
ökad ambitionsnivå för att vi ska kunna konkurrera.

Johan Florin är lite mer förhoppningsfull:
- Förutsättningarna kommer att förändras till det bättre. 

Nya Karolinska skulle i och för sig ha påbörjats för tio år 
sedan men när det väl är klart kommer det att stärka både 
Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet och fung-
era som ett nav för all typ av klinisk forskning i Sverige. Att 
Sverige redan ligger i framkant vad gäller öppna register 
samt tillgången till hälsoekonomisk data redan i fas III-
studierna gör Sverige än mer intressant för klinisk forsk-
ning framöver

En integrerad del i framtiden
Läkemedelsbranschens delaktighet inom hälso- och sjuk-
vården går som en röd tråd genom diskussionen och anses 

vara en viktig framgångsfaktor. Hur kommer det att se ut 
om tio år?

Johan Florin:
- Jag tror att branschen kommer vara högst delaktig ef-

tersom jag tror att vi kommer hamna i ett system med någon 
form av läkemedelspeng eller försäkringslösning. Tio år går 
visserligen fort så jag tror inte att försäkringsbolagen hin-
ner ta över särskilt mycket av finansieringen under den här 
perioden. Men i likhet med skolpeng och äldreomsorgspeng 
tror jag på en läkemedelspeng inom tio−femton år.

Anders Blanck:
- Branschen kommer att bli en mer fullvärdig partner till 

hälso- och sjukvården och mer instrumentell i att hitta svar 
på de gemensamma utmaningarna. Men det kommer att 
kräva förändringar i synsätt och attityder från bägge sidor.

Christina Åkerman:
- Genom det helhetsperspektiv jag talat om tidigare och 

ett samhällsekonomiskt synsätt finns det absolut stora möj-
ligheter för läkemedelsindustrin att integreras tydligare i 
hälso- och sjukvården. Jag hoppas verkligen att läkemedels-
branschen tar väl hand om den möjligheten. 

Per Hedlund,
 Marknadsstrateg

HCO Hedlund & Co
Bilden på Anders Blanck är tagen av GunillA lundströM

Om läkemedels -
branschen ska bli en 

integrerad del i hälso- och 
sjukvården måste det till ett 
helhetsperspektiv från alla 
parter. Man måste till exempel 
tänka på ett läkemedels hela 
livscykel – innovationen är inte 
skild från dagens läkemedel 
utan allt hänger samman.

Christina Åkerman, generaldirektör,
Läkemedelsverket
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Trots att det i EU:s 
regelverk finns en 

central procedur som leder 
till marknadsgodkännande 
av särläkemedel så når inte 
dessa särläkemedel alla 
patienter i många europe-
iska länder. 
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På EU-nivå månar man om pa-
tienter med sällsynta sjukdo-
mar och satsar på att stimulera 

forskningen om sällsynta sjukdomar, 
förbättra diagnostiken och hur man 
hanterar dessa sjukdomar. Satsning-
arna och aktiviteterna finns beskrivna 
i 2011 EUCERD-rapporten som publice-
rades i slutet av juli 2011.

Ett av EU-initiativen syftar till att 
stimulera läkemedelsindustrin att ut-
veckla mediciner för sällsynta sjukdo-
mar, något som stöds av Europaparla-
mentets och Rådets förordning för sär-
läkemedel: ”Patienter som lider av säll-
synta sjukdomstillstånd har rätt till samma 
kvalitet av behandling som andra patienter. 

Det är därför viktigt att stimulera forsk-
ning, utveckling och framtagandet av lämp-
liga mediciner av läkemedelsindustrin.”

Trots att det i EU:s regelverk finns en 
central procedur som leder till mark-
nadsgodkännande av särläkemedel så 
når inte dessa särläkemedel alla patien-
ter i många europeiska länder. Det 
handlar framför allt om länder där man 
tillämpar samma ekonomiska modeller 
för utvärdering av kostnadseffektivitet 
som för vanliga läkemedel. Dessa mo-
deller är nämligen inte anpassade för 
den specifika situation som gäller för 
sällsynta sjukdomar. Ett exempel är 
bland annat Sverige där särläkemedel 
som Kuvan och Vpriv inte subventio-
neras.

Utifrån antalet kända sällsynta sjuk-
domar (cirka 7 000) och antalet med sär-
läkemedelsstatus (cirka 850) dras ofta 
slutsatsen att de kommande åren kom-
mer innebära en boom av nya mark-
nadsgodkända särläkemedel vars sub-
ventionering inte ryms inom tilldelad 
läkemedelsbudget. Situationen är dock 
att färre än 10 procent (64) har fått 
marknadsgodkännande under åren 
2000−2010 och uppskattningsvis kom-
mer det tio nya godkännanden per år 
under de kommande åren.

Första regelverket kom 1983 
Det finns 5 000 till 7 000 sällsynta 
sjukdomar, dessa beräknas drabba 6-8 
procent av Europas befolkning (27−36 
millioner). Före 1983 fanns det inget 
intresse hos läkemedelsindustrin att 
forska fram läkemedel för dessa pa-
tienter. Man såg det som osannolikt 
att en produkt som utvecklats för säll-
synta sjukdomar skulle kunna säljas i 
den omfattningen att intäkterna skulle 
täcka utvecklingskostnaderna.

Men när Orphan Drug Act infördes 
av den amerikanska läkemedelsmyn-
digheten FDA 1983 innehöll reglerna 
bland annat skattelättnader för indu-
strin under utvecklingen av särläkeme-
del, snabbare process för godkännande 
av dessa och en exklusivitet på mark-
naden under sju år. Det gjorde det möj-

Trots EU-stöd når nya 

särläkEmEdEl 
inte ut till patienterna
Särläkemedel för patienter med sällsynta sjukdomar 
godkänns enligt en speciell process inom EU som är 
anpassat för dessa läkemedel. Men kostnadseffektivite-
ten prövas nationellt och i många länder, bland annat 
i Sverige, finns det ingen relevant modell för att utvär-
dera kostnadseffektiviteten för särläkemedel, trots att 
förutsättningarna för dessa läkemedel är väsentligt 
annorlunda. Om bristen på en relevant modell leder 
till att särläkemedel inte godkänns och blir subventio-
nerade i medlemsländerna är det meningslöst med alla 
insatser och aktiviteter på EU-nivå för att stimulera 
forskning om särläkemedel. Därmed blir också risken 
stor för att läkemedelsindustrin slutar forska om sär-
läkemedel, vilket i sista hand drabbar patienter med 
sällsynta sjukdomar. Elizabeth Hernberg-Ståhl, obe-
roende konsult, skriver här om problemet.
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ligt att ge även patienter med sällsynta 
sjukdomar tillgång till behandling.

I Japan och Australien infördes där-
efter liknande regelverk under 1990-ta-
let och i Europa (EU) infördes ett lik-
nande regelverk år 2000. Liksom i USA 
var patientföreningarna en pådrivande 
kraft för det nya regelverket i Europa.

För att få ta del av de subventioner 
som ingår i Orphan Drug Act behöver 
ett företag (eller forskare) först få sig 
tilldelat en så kallad särläkemedelssta-
tus (orphan designation). Kriterierna 
inom EU är att det ska vara en sällsynt 
sjukdom (drabba färre än 5 på 10 000 i 
varje medlemsland) samt vara livsho-
tande eller kronisk. De subventioner 
företagen får i Europa är dels finansiel-
la (lägre ansöknings- och rådgivnings-
kostnader under utveckling), dels tio 
års exklusivitet på marknaden räknat 
från marknadsgodkännande. Små och 
medelstora företag som uppfyller EU:s 
kriterier för små- och medelstora före-
tag (SME, small and middle size enter-
prizes) är dessutom helt befriade från 
kostnader som är kopplade till ansök-
ning och rådgivning.

Marknadsgodkännande av särläke-
medel sker på central nivå inom EU 
som för alla läkemedel. En speciell 
kommitté inom EMA, Committee for 
Orphan Medical Products (COMP) med 
specialkompetens för särläkemedel be-
dömer den kliniska effekten och säker-
heten och lämnar sin rekommendation 
till EU. Även representanter från pa-
tientorganisationer ingår i denna kom-
mitté. Processen innebär bland annat 
att man har haft en diskussion och fått 
råd redan i samband med designen av 
den kliniska prövningen som ska ligga 
till grund för ett eventuellt marknads-
godkännande. 

Den europeiska läkemedelsmyndig-
heten EMA (European Medicines 
Agency) har upprättat vägledningsdo-
kument om vad som man bör beakta 
vid utformning och genomförande av 
kliniska prövningar med få antal pa-
tienter. Myndigheten godkänner inte 
produkter med osäker säkerhetsprofil 
men eftersom antalet patienter i regel 
är begränsat i de kliniska prövningar-
na får man ofta ett så kallat villkorat 
godkännande. Det kan innebära att lä-
kemedelsbolaget efter det villkorade 
godkännandet måste fortsätta att sam-
la in ytterligare information om säker-

het och effekt av behandling och rap-
portera resultaten med jämna mellan-
rum under ett antal år (så kallat post 
approval commitments).

Särläkemedel vanligast för 
tumörsjukdomar 
Sedan lagen infördes 1983 i USA har 
cirka 2 300 produkter fått särläkeme-
delsstatus. Av dessa har cirka 370 pro-
dukter fått marknadsgodkännande 
(1983−2010). I Europa har mer än 850 
produkter klassificerats/designerats 
som särläkemedel (orphan designa-
tion) och av dessa har färre än 10 pro-
cent (64) fått marknadsgodkännande 
(2001−2010). 

Även om kravet för att klassificeras 
som en sällsynt sjukdom/särläkemedel 
i Europa är att färre än 5 på 10 000 har 
den så gäller flertalet (51 procent) av 
produkterna sjukdomar som är ännu 
mer sällsynta, färre än 1 på 10 000. 

EU-sponsrar forskning om 
sällsynta sjukdomar
Forskning inom området sällsynta 
sjukdomar är en viktig och priorite-
rad fråga inom EU. I Kommissionens 
rekommendationer från 2009 finns ett 
antal rekommenderade aktiviteter för 
medlemsländerna och där finns forsk-
ning på sällsynta sjukdomar med som 
ett av de prioriterade områdena inom 
hälsosektorn. Forskningen stöttas av 
EU genom sponsring av så kallade 
Framework Program (FP) som löper 
på fem år. Exempel på hur man stöt-
tat forskning för sällsynta sjukdomar 
inom dessa program är:

• I FP 5 (1998−2002) var temat att för-
bättra livskvalitén och omhänderta-
gandet av levande varelser. Inom ra-
men för detta program fick 47 olika 
projekt för sällsynta sjukdomar 64 
miljoner euro.

• Under FP 6 (2002−2006) delades 230 
miljoner euro ut till 59 projekt för 
sällsynta sjukdomar. 

• I det program som pågår nu, FP 7 
(2007−2013), fokuseras bland annat 
på samarbete. Under åren 2007−2010 
har 50 forskningsprojekt fått mer än 
237 millioner euro, något som indi-
kerar att fokus på sällsynta sjukdo-
mar är ännu större än för det femte 
och sjätte programmet. 

Samarbete inom sällsynta sjukdomar 
finns också på internationell nivå. I 
april 2011 lanserades The Internatio-
nal Rare Disease Reseach Consortium 
(IRDiRC), vars övergripande mål för 
2020 är att leverera 200 nya terapier för 
sällsynta sjukdomar och diagnosverk-
tyg för de flesta sällsynta sjukdomar.

Öka tillgängligheten av särläkeme-
del för patienterna
EU:s High Level Pharmaceutical Forum 
har också tagit fram rekommendatio-
ner för hur man ska öka tillgänglighe-
ten av särläkemedel för alla EU-med-
borgare. EU-kommissionen har dessut-
om tagit fram en strategi för att stödja 
medlemsländerna vad gäller diagnos, 
behandling och omhändertagandet av 
patienter med sällsynta sjukdomar. 
Förslaget antogs av alla medlemsländer 
2 oktober 2008. 

Terapiområde Särläkemedelsstatus  
(procent)

Marknadsgodkännande  
(procent)

Immunologi 9.7 4.8

Tumörsjukdomar 45.2 35.5

Hjärt-/lungsjukdomar 9.4 8.1

Infektionssjukdomar 3.3 0

Ämnesomsättningssjukdomar 9.7 24.2

Rörelseorganens sjukdomar 12.4 3.2

Övriga 10.3 24.2

Den största andelen produkter med särläkemedelsstatus eller med marknadsgodkännande är 
onkologiprodukter. Källa: Orphan Medicin in Numbers EMA/279601/2010.
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EU-kommissionen anser att det är 
viktigt att varje medlemsland har en 
nationell plan för hur man hanterar pa-
tienter med sällsynta sjukdomar. Euro-
peiska rådet antog 2009 riktlinjer för 
vad som ska ingå i en sådan plan (Eu-
roplan). Alla medlemsländer ska allra 
senast 2013 ha implementerat de akti-
viteter och strategier som man beskri-
vit i sin nationella plan. 

I december 2010 hade Frankrike, 
Portugal, Grekland, Bulgarien, Spanien 
och Tjeckien nationella planer och stra-
tegier på plats. Bland dem som ännu 
utvecklar dessa planer och strategier 
finns Storbritannien, Belgien, Cypern, 
Tyskland, Österrike och Rumänien.

I Sverige, liksom i Finland, Irland, 
Lettland, Litauen, Luxemburg och Slo-
venien, har man enbart tagit ett första 
officiellt steg, i Sveriges fall har man 
haft en första konferens för att disku-
tera den svenska strategin för en natio-
nell plan.

För Sveriges del har dels Socialsty-
relsen presenterat en rapport, dels har 
verket fått ett uppdrag av regeringen 
att inrätta en nationell funktion kring 
sällsynta sjukdomar.

Rapporten - Ovanliga diagnoser. Or-
ganisation av resurser för personer 
med ovanliga diagnoser - presentera-

des i juni 2010. Syftet med rapporten 
var att ge en bild av hur det ser ut inom 
området ovanliga diagnoser och att 
identifiera förbättringsområden.

Regeringsuppdraget innebär att So-
cialstyrelsen ska inrätta en nationell 
funktion för att samordna, koordinera 
och sprida information om sällsynta 
sjukdomar. Enligt planen ska organisa-
tionen finnas på plats i början av 2012.

Olika svårt i olika länder att nå 
fram till patienterna 
Marknadsgodkännande av särläke-
medel sker som tidigare nämnts enligt 
en central procedur inom EU/EMA 
med stöd av specialistkommittéer 
som består av experter på sällsynta 
sjukdomar. Däremot är prissättning 
och subventionering en nationell fråga 
och i en del länder är det till och med 
en regional procedur, precis som för 
andra läkemedel. I några länder - Na-
tional Institute for Health and Clinical 
Excellence (NICE) i England, Nederlän-
derna, Belgien - har, inrättat speciella 
procedurer och bedömningsgrunder 
för särläkemedel eftersom man anser 
att de inte kan bedömas på samma sätt 
som andra läkemedel. Andra länder, 
till exempel Sverige utvärderar särlä-
kemedel enligt samma kriterier som 
för vanliga läkemedel. Således används 
olika kriterier för beslut av subventio-
nering i de olika medlemsländerna och 
fram till nu har man också tagit fram 
olika nationella beslutsunderlag. 

Särläkemedel får marknadsgodkän-
nande via den centrala EMA-procedu-
ren men läkemedlen når inte alla pa-
tienterna i alla länder eftersom de inte 
klarar de nationella kraven för kost-
nadseffektivitet, som oftast är uppsatta 

för helt andra (vanliga) läkemedel. 
I de länder där man inte betalar för 

läkemedel som ligger över en viss QA-
LY-kostnad (Quality-Adjusted Life 
Year, kvalitetsjusterade levnadsår), kla-
rar särläkemedel ofta inte den gräns 
som man är beredd att betala för att be-
handla en enskild patient. 

I Sverige fanns det i slutet av 2010 50 
särläkemedel tillgängliga för försälj-

ning. Tandvårds- och läkemedelsför-
månsverket, TLV, hade då beslutat sig 
för att subventionera endast 30 av dessa 
50 läkemedel. 

En utmaning att utvärdera kostnadsef-
fektiviteten
Att utvärdera kostnadseffektivitet av 
särläkemedel och använda konventio-
nella ekonomiska modeller har visat 
sig vara en stor utmaning eftersom 
särläkemedel/sällsynta sjukdomar har 
speciella förutsättningar: 
• Få patienter.
• Heterogena patientgrupper.
• Begränsad tillgänglighet på natural-

förlopp/epidemiologi.
• Begränsad tillgång på data från kli-

niska prövningar. 
• I allmänhet ett relativt högt pris per 

behandlad patient.

Att utvärdera särläkemedel enligt 
samma ekonomiska modeller som för 
vanliga läkemedel har ifrågasatts av 
bland andra M F Drummond (Centre 
of Health Economics, University of 
York, UK). Han och flera med honom 
argumenterar för att det bör ingå andra 
faktorer i den ekonomiska modellen 
för särläkemedel, till exempel Patient 
Reported Outcomes (PROs) och sociala 
faktorer. I dagens läge finns dock ingen 
annan ekonomisk modell beskriven 
som skulle vara anpassad för den spe-
ciella situation som gäller för sällsynta 
sjukdomar och särläkemedel. 
Svårt att bedöma vad som är klinisk effekt 
Den kliniska effekten av särläkemedel 
är många gånger mer komplicerad att 
mäta än till exempel konventionella 
behandlingar mot högt blodtryck eller 
höga blodfetter, där det dessutom finns 
köns- och åldersrelaterade normalvär-
den att jämföra med.

För många sällsynta sjukdomar, spe-
ciellt de av genetiskt ursprung, är si-
tuationen än mer komplex. Dessa sjuk-
domar är ofta multisystemiska vilket 
innebär att flera organ kan drabbas. Till 
exempel får patienter som har lysoso-
mala inlagringssjukdomar påverkan på 
flera olika organ bland annat njurar, 
hjärta och cirkulation. Påverkan är pro-
gressiv, allteftersom inlagringen av den 
lipid som inte kan brytas ner ökar, för-
sämras olika organ. Dessutom varierar 
försämringen väldigt mycket mellan 
patienter med samma diagnos/sjuk-

Före 1983 fanns det inget intresse 
hos läkemedelsindustrin att forska 

fram läkemedel för dessa patienter. Man 
såg det som osannolikt att en produkt som 
utvecklats för sällsynta sjukdomar skulle 
kunna säljas i den omfattningen att intäk-
terna skulle täcka utvecklingskostnaderna. 
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dom, både vilka organ som påverkas, 
hur mycket de påverkas och vid vilken 
ålder påverkan sker. 

Allt detta, i kombination med att det 
ofta finns mycket få patienter och att 
man inte kunnat diagnostisera dem ti-
digt, innebär att det oftast inte finns 
några bra epidemiologiska data på na-
turalförloppet av dessa sjukdomar. Hur 
stor effekten av en behandling är kan 
vara svår att bedöma, i synnerhet om 
man menar att effekt av behandling är 
att bota helt. För en progressiv sjukdom 
kan effekt av behandling vara att stop-
pa den gradvisa försämringen av en 
viss funktion. Men det kan man bara ta 
ställning till om det finns ett natural-
förlopp att jämföra med vilket ofta inte 
är fallet för sällsynta sjukdomar. För 
alla sällsynta sjukdomar finns därför 
ett stort värde att samla data i (globala) 
register för att öka kunskapen om sjuk-
domarnas epidemiologi.

Dyrare kliniska prövningar än för andra 
läkemedel
Även om industrin har fått stimule-
ringsåtgärder för att utveckla särläke-
medel så begär de i allmänhet ett högre 
pris för dessa än för vanliga traditio-
nella läkemedel. Vad som ofta inte är 
känt är den specifika situationen för 
kliniska prövningar som gäller särlä-
kemedel och sällsynta sjukdomar.

Att dessa prövningar är kostsamma 
beror bland annat på att det är svårt att 
hitta ett lämpligt antal patienter på en 
sällsynt sjukdom. Ofta måste man in-
volvera patienter från flera olika länder 
och ibland till och med kontinenter och 
transportera dem till det eller de center 
som utför prövningen. Om det handlar 
om barn behöver ofta även föräldrarna 

följa med. Det finns flera exempel inom 
lysosomala sjukdomar där prövning-
arna medfört transport av både patien-
ter och anhöriga samt uppehälle under 
flera månader. Det är kostnader som 
måste täckas av det läkemedelsföretag 
som utför de kliniska prövningarna.

Små kliniska prövningar leder också 
i allmänhet till att EMA kräver av läke-
medelsbolagen att de ska fortsätta sam-
la in data på patienter som behandlas 
med förskriven vara. Dessa data analy-
seras och rapporteras till myndigheten 
regelbundet under ett antal år, en akti-
vitet som är förknippad med kostnader 
för företaget.

I allmänhet får läkemedelsbolagen 
också bekosta läkemedlen för de pa-
tienter som fortsätter behandling efter 
avslutad klinisk prövning fram till dess 
att läkemedlet är godkänt och subven-
tionerat något som i vissa fall kan 
handla om flera år.

Ingen risk för en boom av nya och 
dyra särläkemedel
På Läkemedelsindustriföreningens 
(LIF) webbsida kan man hitta infor-
mation om kostnaden för läkemedel 
och särläkemedel i Sverige under 2010.

2010 var den totala läkemedelsför-
säljningen 36 miljarder kronor. Särlä-
kemedlen stod for 2 procent (850 miljo-
ner). Förmånskostnaden för särläkeme-
del var 625 miljoner varav Glivec (ett 
cancerpreparat) stod för en fjärdedel av 
dessa. Den genomsnittliga kostnaden 
för särläkemedel per invånare var 91 
kronor (57−136) per år.

Många betalare av särläkemedel 
fruktar dessutom för en framtida boom 
av nya dyra särläkemedel som skulle 
spränga alla budgetar. Ofta används 

siffror som utgår från att en förhållan-
devis hög andel av de läkemedel som 
fått särläkemedelsstatus också får ett 
marknadsgodkännande och att dessa 
läkemedel då används på samtliga pa-
tienter i den aktuella populationen. Det 
som talar emot en galopperande ut-
veckling är:
• Långt från alla 5 000-7 000 sällsynta 

sjukdomar har särläkemedelsstatus, 
enbart en liten andel.

• Utifrån andelen produkter med sär-
läkemedelsstatus är det en liten an-
del som har fått eller som beräknas 
få marknadsgodkännande. 

• Den största andelen godkända särlä-
kemedel är onkologiprodukter och 
cirka 25 procent rör ämnesomsätt-
ningssjukdomar som kan kräva livs-
lång behandling under många år.

• Även om regelverket för särläkeme-
del ger tio års exklusivitet på mark-
naden i Europa är detta inget hinder 
att fler än en produkt godkänns för 
behandling av en och samma sjuk-
dom. Inom kort kommer det till ex-
empel att finnas 3-4 produkter för 
några av de lysosomala inlagrings-
sjukdomarna på marknaden. Detta 
kommer nödvändigtvis inte inne-
bära att fler patienter kommer att be-
handlas, med andra ord inte en ökad 
kostnad för samhället utan en möj-
lighet för patienten att få möjlighet 
att välja mellan flera olika preparat.

• Av de patienter som diagnosticeras 
med en sällsynt sjukdom är det inte 
alla som behöver behandling.

• Patienter med sällsynta sjukdomar 
blir inte alltid diagnosticerade. 
- Till exempel har det funnits ett sär-
läkemedel på marknaden mot 
Gauchers sjukdom under 15 år. Trots 
detta är andelen patienter som får 
behandling med detta läkemedel 
långt ifrån det antal som förväntas 
ha sjukdomen.                                                                         

     - Det finns också, på grund av okun-
skap, ett mörkertal. Många patienter 
med sällsynta sjukdomar blir inte di-
agnosticerade eftersom sjukdomen 
inte känns igen av läkaren inom pri-
märvården. En enkätundersökning 
som presenterades under ”Sällsynta 
dagen” den 21 februari 2011 visade 
att av dem som svarat på enkäten var 
det så många som 20 procent inom 
primärvården som inte kände till 
termen sällsynta sjukdomar. 

EU-kommissionen anser att det är 
viktigt att varje medlemsland har en 

nationell plan för hur man hanterar patien-
ter med sällsynta sjukdomar. … Alla med-
lemsländer ska allra senast 2013 ha imple-
menterat en sådan nationell plan.



   pharma industry nr 5 –11   41

Risk att industrin slutar forska 
I dag finns det ingen anpassad process 
och ekonomisk modell för att utvärdera 
hur kostnadseffektivt ett särläkemedel 
är. Många länder, bland annat Sverige, 
använder en modell som inte är rele-
vant, trots att man påpekat problemet. 

Men om inte marknadsgodkända lä-
kemedel för sällsynta sjukdomar blir 
subventionerade och når patienter är 
alla insatser och aktiviteter från EU me-
ningslösa. Risken är också att läkeme-
delsindustrin slutar forska och ta fram 
dessa läkemedel (jämför antibiotika) 
om man inte får ersättning för nedlagda 
utvecklingskostnader.

I första hand är det patienter med 
sällsynta sjukdomar som kommer att 
drabbas av att de inte har rätt till sam-
ma behandlingskvalitet som andra pa-
tienter. Många av dessa patienter behö-
ver särläkemedel för att överleva.

ELIZABETH HERNBERG-STÅHL
Oberoende konsult

Late Phase Solutions Europe

EUCERD-rapporten 
Aymé S., RodwellC., eds.: 2011 Report 
on the state of the Art of rare Disease 
activities in Europe of the European 
Union Committee of Experts on Rare 
Diseases. Rapporten publicerades i 
slutet av juli 2011 och finns på www.
eucerd.eu.
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PI-Village för elfte gången!
Jorå, det blir en PI-Village i år också. Vi hoppas att ni kommer ut 

till Älvsjö även i år och äter upp våra smörgåsar, dricker vårt
Kaffe, vår pilsner och läsk. Och inte minst att ni kommer in och 

umgås med era kollegor från branschen, våra trogna läsare av PI.  
Vi ser verkligen fram emot att träffa er, industrifolk, kunder och 

samarbetspartners. Förutom PIs redaktion träffar ni utställarna vars 
annonser ni hittar på efterföljande sidor. Vi syns på Stockholms-

mässan 30 november – 2 december



Vi fi nns från
Söder till Norr
Öster till Väster
Vi löser vakanser, förstärker distrikt, stödjer 
nyanställda, kartlägger distrikt, prelanserar, 
bearbetar kommittéer, apoteksbearbetning, 
monitorering och rekrytering av studiecentra 
m.m.

Ps. glöm inte ta med visitkortet till vår monter, 
det kan bli en lönande affär

www.jenseus-consulting.se

Jenseus Corner blir mötesplatsen i år igen på 
onsdag och torsdag mellan kl 18:00 och 24:00. 
Kom in till montern så får du reda på Var.

Och på PI-Village på Riksstämman!
När stämman har stängt för dagen ordnar vi 
såklart även i år Jenseus Corner.
Mötesplatsen för trevligt mingel med tilltugg.
 

I år på Scandic Park, Karlavägen 43,  
mellan kl 18.30 och midnatt, 30 nov och 1 dec.
 

Varmt välkomna!

Är ni en av de läkemedelsproducenter som tror att följsamhet inte ligger i era 
händer? Att det är andra som slarvar med medicinen? Tror ni att det är snudd 
på omöjligt att påverka patientens motivation från er position?

Tänk om! 
En instruktionsfilm på medicin instruktioner.se  är en direktkanal till patienterna. De får instruktioner  

om hur man tar ert läkemedel eller använder ert hjälpmedel för bästa effekt och följsamhet. 
Ni får ett unikt verktyg som ökar möjligheten att behålla patienten. 

På medicininstruktioner.se finns instruktionsfilmer 

inom de flesta terapiområden. Samarbetet med 

apotekskedjor, kliniker och patient organisationer  

gör att vi når ut brett. Borde inte ni också synas här?

Följsamhetsmedicin.

031-779 99 87 · info@medicininstruktioner.se  
www.medicininstruktioner.se
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Besök gärna vår
monter i PI-village!

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

 
Kom och möt oss i PI-Village!

Står du inför nya utmaningar? Eller är det möjligen gamla 
utmaningar som kräver nya lösningar? 
Kom förbi oss i PI-Village under Medicinska Riksstämman i Stockholm

den 30 nov - 2 dec så berättar vi hur vi kan hjälpa till.  

 

Pharmexx fixar Branschfest för 10:e året i rad! 
I samarbete med Café Opera bjuder vi in till årets branschfest som i år äger 

rum torsdagen den 1 december med insläpp från kl. 21.  

Mer information hittar du på www.pharmexx.se eller kom till vår monter 

så berättar vi mer.  

Välkommen!

     Passionate 
     about Healthcare 

  -
     Proud of our People

Pharmexx PI Village_111011_210x148.indd   1 2011-10-10   14:28:55



Förvänta dig mer av oss i PI-Village!

Hälsa på oss i vår monter i PI-Village  
vid Riksstämman i Stockholm den  
30 november - 2 december.

Där kan du som företag eller du som vill arbeta som  
konsult få reda på hur vi kan hjälpa dig och vad du  
kan förvänta dig av Medhouse.

Varmt välkomna!
Åsa, Per & Tomas

Barnhusgatan 16, 2 tr   111 23 Stockholm   Tel 08-411 12 20  info@medhouse.se   www.medhouse.se

Vågar du ta beslut utan att veta?
Har du all kunskap?
En bättre kunskap om dina kunder och din marknad ökar chansen 
till att ta korrekta och ibland vågade beslut. 

Vi kan hjälpa dig genom hela marknadsundersökningsprocessen 
med strukturerad genomgång av dina specifika behov, utmana 
dina tankar och att samla in den information du behöver för att 
förstå din marknad bättre och för att kunna ta strategiska beslut.

Barnhusgatan 16, 2 tr   111 23 Stockholm   Tel 08-411 21 11  info@medmind.se   www.medmind.se

Besök oss i vår PI-Village monter 
så berättar vi mer!



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

Ny information ger ökad insikt  
– är ni redo?
 
Snart finns ca 200 blockregioner, expressleveranser och  
longitudinell patientdata som nya tjänster i Sverige. IMS har 
unik global erfarenhet av data från över 100 länder. Prata med 
oss om hur ni kan få ut största värdet!

Kontakta Tommy Nilsson på +46 (0) 8 508 842 19, 
tnilsson@se.imshealth.com eller besök www.imshealth.com
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Tema UrologiKliniska avhandlingarReferat från världsmedicinen

För en hälso- & sjukvård i förvandling  
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Bilden blir bättre med 
    Mimpara®

* Mimpara®-baserad behandling är Mimpara® och, i förekommande fall, vitamin D och 
fosfatbindare. Behandlingen ger bättre kontroll av SHPT-parametrar jämfört med 
behandlingskombination utan Mimpara®

 Referenser:

1. Cunningham J, Danese M, Olson K, Klassen P, Chertow GM. Eff ects of the calcimimetic cinacalcet HCl on 
cardiovascular disease, fracture, and health-related quality of life in secondary hyperparathyroidism. 
Kidney Int. 2005;68:1793-1800. 

2. Danese MD, Kim J, Doan QV, Dylan M, Griffi  ths R, Chertow GM. PTH and the risks for hip, vertebral, and 
pelvic fractures among patients on dialysis. Am J Kidney Dis. 2006;47:149-156. 

3. Raggi P, Boulay A, Chasan-Taber S, et al. Cardiac calcifi cation in adult hemodialysis patients: a link 
between end-stage renal disease and cardiovascular disease? J Am Coll Cardiol. 2002;39:695-701. 

4. Messa P, Macário F, Yaqoob M, et al. The OPTIMA Study: Assessing a new cinacalcet (Sensipar®/Mimpara®) 
treatment algorithm for secondary hyperparathyroidism. Clin J Am Soc Nephrol. 2008;3:36-45. 

5. Mimpara® (cinacalcet) SmPC. Amgen Breda, Netherlands; 2008.

Mimpara®-baserad  behandling kan minska 
risken för SHPT- relaterade komplikationer1

När SHPT-parametrar är okontrollerade 
ökar risken för frakturer, 
kärlkalcifi ering och andra 

komplikationer.2,3  

Mimpara®-baserad behandling* ger 
bättre samtidig kontroll av PTH, 

fosfat och kalcium genom att 
verka direkt på parathyreoidea .4,5

Mimpara® (cinacalcet)Rx  
 Indikationer:

Behandling av sekundär hyperparatyreoidism 
(hPT) hos patienter med avancerad 

njurinsuffi  ciens (End Stage Renal Disease, 
ESRD) i kronisk dialysbehandling.
Mimpara kan ingå i en behandlingsregim 
som inkluderar fosfatbindare och/eller 
vitamin D-steroler enligt patientens behov.
Reduktion av hyperkalcemi hos patienter 
med:
•  paratyreoideakarcinom
•  primär HPT för vilka paratyreoidektomi 
skulle vara indikerad baserat på 
serumkalciumnivåer (defi nierade enligt 
relevanta behandlingsriktlinjer), men 
hos vilka paratyreoidektomi inte är 
kliniskt lämplig eller är kontraindicerad.
Filmdragerad tablett 30 mg, 60 mg 
och 90 mg.

Uppdaterad produktresumé, Amgen, 
augusti 2009.

För fullständig information vid 
förskrivning, produktresumé och aktuella 

priser, se 
www .fass.se och www.tlv.se.

Gustav III:s Boulevard 54 
169 27 Solna
08-695 11 00
www.amgen.com
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KRAFTFULL MOT SMÄRTA
            i balans med naturliga funktioner

EFFEKTIVT MOT SVÅR SMÄRTA
MOTVERKAR OPIOIDINDUCERAD OBSTIPATION

Mundipharma AB  Mölndalsvägen 30B 412 63 Göteborg
Telefon 031-773 75 30 www.mundipharma.se

Targiniq® (oxikodon/naloxon) innehåller en opioid. 

Indikation: Svår smärta där endast opioider erbjuder tillräcklig analgetisk effekt. Med opioidantagonisten naloxon motverkas 
opioidinducerad förstoppning genom att oxikodons lokala effekt i tarmen blockeras. N02AA55.  Beroendeframkallande 
medel. Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel. Targiniq® depottabletter 5 mg/2,5 mg, 10 mg/5 mg, 
20 mg/10 mg och 40 mg/20 mg, 28 och 98 st.  , (F). Texten är baserad på produktresumé: För depottabletter 10 mg/5 
mg och 20 mg/10 mg 10-03-12, för depottabletter 5 mg/2,5 mg och 40 mg/20 mg 11-01-31. För mer viktig information och 
pris se www.fass.se. Begränsning av subvention: Begränsas till patienter som redan behandlas med oxikodon och trots 
pågående laxativ behandling har besvärande förstoppning.

Referenser: 1. Vondrackova D et al. J Pain 2008; 9(12):1144-54. 2. Simpson K et al. Curr Med Opin 2008; 24(12):3503-12.
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Targiniq® (oxikodon/naloxon) är ett läkemedel mot svår opioidkänslig smärta. Targiniq® innehåller 
två verksamma substanser, agonisten oxikodon och dess antagonist, naloxon. Oxikodon 
behandlar effektivt svår smärta medan naloxon motverkar opioidinducerad obstipation.1,2

EFFEKTIVT MOT SVÅR SMÄRTAÅ Ä
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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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marknadsföring

Sociala mediers genomslag har de se-
naste åren påverkat både läkemedels-
företagens och medborgarnas villkor. 
Frågan är hur läkemedelsindustrin i sin 
förhållandevis hårt reglerade bransch 
ska agera. Innebär sociala medier en di-
rektväg till patienterna/konsumenterna 
eller medför det bara problem? 
Lennart Hast, doktorand i marknadsfö-
ring och medier, och Bodil Czarnecki, 
projektledare och affärsutvecklare, har 
tittat närmare på fenomenet.

I dag har de flesta svenskar tillgång till Internet och sociala 
medier och för väldigt många har användning av nätet bli-
vit en daglig vana. I en tid när det i Läkartidningen (37/2010)  
diskuteras om läkare och patienter bör vara vänner på Fa-
cebook, när patienter bloggar om sin sjukdom och läkare 
bloggar om sitt yrke är det uppenbart att sociala medier 
ändrat vår syn på både hur patienter ska förhålla sig till en 
auktoritet som läkare, men också på hur läkare ser på sin 
egen auktoritet. Förutom Facebook finns också andra exem-
pel där nätet ändrat vår syn på auktoriteter, något som ställs 
på sin spets såväl på det användarskapade uppslagsverket 
Wikipedia som på patient-, läkar- och sjukdomsbloggar. 

Patient 2.0 har redan gjort entré
Enligt rapporten Svenskarna och Internet 2010 använder 
drygt hälften av den svenska befolkningen Internet för att 
söka information om hälsa och medicinska frågor. Men det 
skiljer sig mellan generationerna hur man ser på Internet 
som informationskälla. 60 procent av svenskarna i åldrarna 
mellan 26−45 bedömer Internet vara viktig eller mycket 
viktig som källa för medicinsk information medan motsva-
rande siffror bland dem över 75 år bara är 10 procent. Den 
viktigaste informationskällan för alla åldrar är fortfarande 
läkare och vårdpersonal. 
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Sociala medier 
– en potentiell relationsförstörare 
för läkemedelsindustrin?
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Patienternas möjlighet att skaffa sig 
information på nätet via exempelvis 
Vårdguiden och sjukdomsbloggar har 
också påverkat vården. Med ökad kun-
skap får de en bättre position i samtal 
med auktoriteter som till exempel lä-
kare och försäkringskassa. Åtta av tio 
svenskar använder Google för att hitta 
information om en speciell sjukdom el-
ler medicinskt problem. Ibland är pa-
tienterna bättre pålästa än sin läkare. 
Ibland har patienterna helt missuppfat-
tat informationen på internet men 
trycker på ändå för att få en viss be-
handling. Problemet är dock att infor-
mationen på nätet kan vara föråldrad, 

sakna källor och ibland vara svår att 
förstå. 

I sådana lägen kan vännerna på nä-
tet vara en viktig källa för både stöd 
och information. Bland annat finns det 
både bloggar, patientföreningar och pa-
tientforum för kroniska sjukdomar där 
patienten kan hämta argument. 

En patient kan kommentera sin lä-
kare i nätets offentlighet eller lägga ut 
filmer på YouTube om hur de upplever 
sin behandling, men även läkaren har 
möjlighet att Googla sin patient och då 
få reda på privat information. 

Hur är då bästa sättet för läkeme-
delsbolagen att agera i en tid när pa-

tienter kan komma med egna inspel till 
läkare om både sin sjukdomsbild och 
behandlingsformer? 

Eftersom läkemedelsföretagen spe-
lar en roll för patientens hälsa kan de, 
inte minst för patienter med kroniska 
sjukdomar, vilja skapa långsiktiga re-
lationer med de patienter som finns i 
deras potentiella målgrupp. I takt med 
att allt fler patienter googlar på både 
läkemedel, sjukdomar och läkare, av-
regleringen av apotek och en policy att 
byta ut originalläkemedel mot billigare 
generika, så har det blivit allt viktigare 
att bygga relationer med slutkonsu-
menten det vill säga patienten. 

Tekniskt sett har det blivit allt lätt-
are att bygga sådana relationer. Läke-
medelsföretagen har också upptäckt 
möjligheterna som Web 2.0 ger − ett 
innovativt sätt att skapa kontakter med 
patienter. 

Eftersom patienterna finns i de so-
ciala medierna kan det tyckas naturligt 
att även läkemedelsföretagen bör vara 
där, men bör de verkligen vara det? Vil-
ka positiva effekter kan läkemedelsfö-
retag få genom närvaro i sociala medi-
er? Och vilka fallgropar kan det finnas? 

Vad patienterna söker på läkeme-
delsföretagens sajter
Enligt en artikel i forskningstidskrif-
ten Health Marketing Quarterly (2011)
av Hoyojin Kim  har Internet blivit en 
oundviklig källa för hälso- och sjuk-
vårdsinformation. Författarens ge-
nomgång av flera amerikanska under-
sökningar visade att två tredjedelar av 
internetanvändarna aktivt sökte efter 
denna information på nätet. Att söka 
sådan information var ett av de tre 
mest vanliga syftena för att använda 
Internet. 

Bland de källor för hälso- och sjuk-
vårdsinformation som konsumenter 
använde sig av (läkare, vänner och fa-
milj samt massmedia) angavs Internet 
som den mest tillgängliga och mest an-
vända källan. Amerikanska studier vi-
sar också att Internet bedöms som en 
mer relevant och bättre källa för att få 
tag på hälsovårdsinformation än andra 
medier, det vill säga tv, radio, tidskrif-
ter och dagspress. 

Även om många är oroade över tro-
värdigheten hos information på nätet 
har konsumenterna generellt uppfatt-
ningen att denna hälso- och sjukvårds-
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Figur 1. Vart går man när man söker efter information om en särskild 
sjukdom på nätet?

Källa: Findahl (2010) Svenskarna och Internet 2010, sidan 30, diagram 5.2.

Figur 2. Hur ofta söker internetanvändare efter hälsoinformation online? 

Källa:Findahl (2010) Svenskarna och Internet sidan 31, diagram 5.3.
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information förbättrar deras beslutsför-
måga och kommunikation gentemot 
läkaren. Information från nätet ökar 
deras förståelse för deras hälsotill-
stånd, ger dem självförtroende att tala 
med läkaren om sina hälsoproblem och 
uppmuntrar dem att följa läkarens råd. 

Som en följd av konsumenternas in-
tresse för hälso- och sjukvårdsinforma-
tion i allmänhet har läkemedelsföreta-
gen etablerat en närvaro på nätet för att 
kommunicera information om sina 
produkter. 

Interaktiva sajter kan skapa ökad 
trovärdighet 
Hur uppfattar då konsumenterna tro-
värdigheten hos läkemedelsföretagen 
kontra statliga hälsovårdsmyndigheter?

I Hoyojin Kims studie med 100 ame-
rikanska studenter som deltagare 
framkom att trovärdigheten hos läke-
medelsföretaget (i detta fall Pfizer) inte 
skilde sig nämnvärt i studenternas 
ögon jämfört med trovärdigheten hos 

den statliga myndigheten. Läkemedels-
företaget var här lika effektivt som den 
statliga myndigheten i att påverka häl-
soattityder och avsikter. 

Däremot spelade studenternas enga-
gemang och sajternas interaktivitet roll 
kring hur läkemedelsföretaget uppfat-
tades. Studenter (konsumenter) som 
aktiva användare och engagerade an-
vändare av hälso- och sjukvårdsinfor-
mation föreföll att bedöma både före-
taget och myndighetens information 
positivt. Om sajterna hade låg interak-
tivitet påverkade det både högt enga-
gerade och lågt engagerade konsumen-
ter negativt eftersom det gjorde att 
konsumenterna började ifrågasätta 
både kvaliteten på informationen och 
trovärdigheten hos både företaget och 
myndigheten. Intressant är att även om 
alla konsumenterna uppskattade god 
interaktivitet hos företaget och myn-
digheten så uppskattades den interak-
tiva sajten hos företaget mest hos de 
mindre engagerade konsumenterna. 

En förklaring till att företaget och 
myndigheten inte skilde sig åt vad gäll-
de trovärdighet var att läkemedelsfö-
retaget presenterades som ett företag 
som sålde allergimedicin och att man 
lyfte fram dess altruistiska motiv sna-
rare än de kommersiella motiven. Dess-
utom innehöll informationen inga 
kommersiella budskap. En annan för-
klaring kan vara att Pfizer är ett väl-
känt varumärke. 

Det finns dock även andra faktorer 
som påverkar hur en konsument bedö-
mer om en hälso- och sjukvårdsinfor-
mationssajt är trovärdig eller inte. Ro-
bins med flera (2010)  fann i en studie 
av 31 hälso- och sjukvårdsinforma-
tionssajter att konsumenterna även ska-
pade sig en uppfattning om sajtens tro-
värdighet baserat på dess design. Hur 
sajterna uppfattades visuellt var alltså 
viktigt när informationens trovärdig-
het skulle bedömas, men även hur in-
formationen presenterades. De sajter 
som upplevdes ha en god design upp-
levdes också som trovärdiga – sajterna 
såg ut och kändes trovärdiga. Viktigt 
för att sajten skulle uppfattas som tro-
värdig var också dess källor och att det 
inte fanns någon koppling till vinstin-
tressen. Om sajten saknade kommersi-
ella sponsorer påverkade sajtens tro-
värdighet positivt. 

Bloggar och Facebookgrupper
Men patienter läser också annat på 
nätet än läkemedelsbolagens informa-
tion. Det finns flera bloggar och Face-
bookplatser som är specialiserade på 
vissa sjukdomar. I forskningstidskrif-
ten Journal of General Internal Medicine 
(JGIM) skriver Greene med flera  att 
dessa nya sociala nätverkssajter utgör 
viktiga källor för kunskap, stöd och en-
gagemang för patienter som lever med 
kroniska sjukdomar. 

Vad innehåller dessa sociala nät-
verkssajter för typ av information? I en 
tidigare undersökning 2009 hade 
Greene med flera studerat de femton 
största Facebookgrupperna som inrik-
tade sig på att hur patienter skulle skö-
ta sin diabetes. De fann att diabetespa-
tienter, familjemedlemmar och vänner 
använder Facebook för att dela med sig 
av personliga sjukdomserfarenheter, 
för att be om specifik hjälp att hantera 
sin sjukdom och för att få känslomäs-
sigt stöd. 

Figur 3. Hur viktiga är olika informationskällor för medicinska problem? 

Källa: Findahl O (2010) Svenskarna och internet, sidan 33, diagram 5.9.
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Patienter kan kräva att få en viss 
behandling eller medicin som de har 

hittat via en Google-sökning. Ibland har 
patienterna helt missuppfattat informatio-
nen på internet men trycker på ändå.
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Men 27 procent av inläggen innehöll 
någon slags marknadsföring, i regel i 
form av intygsannonsering där patien-
ter uttalade sig positivt om produkter 
som inte var godkända av FDA. Kli-
niskt felaktiga råd var ovanliga men i 
de fall de var felaktiga var de vanligen 
förknippade med marknadsföringen av 
någon speciell produkt eller service. 

Författarnas slutsatser var att läkare 
bör vara medvetna om både de styrka 
och svagheter som denna typ av infor-
mation har när de diskuterar med sina 
patienter, men också att denna typ av 
sajter bör övervakas för att patienterna 
ska få korrekt och neutral information. 

En het potatis för branschen 
Hur ska då läkemedelsföretagen för-
hålla sig till sociala medier? I Sverige 
har Läkemedelsindustriföreningen en 
mycket restriktiv hållning till sociala 
medier . I Läkemedelsvärldens blogg 
(2010-11-22)  argumenterade tidningens 
chefredaktör Ingrid Stenberg att läke-
medelsföretagen för säkerhets skull ska 
hålla sig ifrån sociala medier och alla 
patientforum där, inte minst på grund 
av att företagen blir ansvariga för vad 
som sägs där. Hon skriver bland an-
nat att: ”Konsekvenserna av de tuffa 
reglerna är redan i dag att nätet do-
mineras av patientgenererad informa-
tion” där rena felaktigheter med tiden 
blir sanningar. Trots det menar Ingrid 
Stenberg att läkemedelsföretagen ska 
hålla sig därifrån med argumenten att 
sociala medier kan liknas vid en ”fika-
rumsdiskussion” med total avsaknad 
av kontroll över kommunikationen. 
Slutsatsen blir då att läkemedelsfö-
retagen, som ju har ett kommersiellt 
särintresse, bör hålla sig ifrån sociala 
medier. Dessutom går patienterna fort-
farande till läkaren när de verkligen 
undrar över sin hälsa. 

Andra tidskrifter, till exempel Phar-
maceutical Executive , manar till försik-
tighet framför allt i förhållande till 
bloggar. Ett skäl till detta är att bloggar 
till sin natur är en helt oreglerad kom-
munikation som går tvärsemot hur lä-
kemedelsbolag kommunicerar. Ett pro-
blem är också att reglerande myndig-
heter som FDA har varit långsamma 
med att ge riktlinjer för hur läkeme-
delsföretagen ska bete sig i förhållande 
till de sociala medierna. 

Ett annat stort problem för ett läke-
medelsföretag är oron för att patienten 
ska skriva något olämpligt på företa-
gets blogg, till exempel att de bryter 

patientsekretessen. För att förhindra att 
sådant sker måste företaget vidta åtgär-
der i form av riktlinjer och filter för in-
lägg så att inget olämpligt läggs ut. 
Dessutom, om läkemedelsföretaget ska 
ha ett forum, hur ska det då förhålla sig 
till patienter som diskuterar konkur-
renter eller generika? Eller om att an-
vända läkemedlet utanför godkänd in-
dikation? Sist men inte minst, hur ska 
företaget förhålla sig till positiva och 
negativa kommentarer? Om patienter 
upplever att kritik inte kan vädras gen-
temot företaget finns det stor risk att 
patienter vänder sig till ett annat forum 
som ligger utanför läkemedelsföreta-
gens kontroll. 

Men läkemedelsföretagen ställs 
även inför andra problem. Enligt en ar-
tikel i Läkemedelsvärlden från maj 2011  
finns i USA flera läkemedelsföretag på 
Facebook. Företagen har ända till nyli-
gen kunna ha en spärr på Facebook där 
inlägg förhandsgranskas innan de 
läggs ut. I avvaktan på att FDA ska 
komma med riktlinjer för företags be-
teende på sociala medier har företaget 
Facebook förbjudit läkemedelsföreta-
gen att hindra användarna att lägga in 
kommentarer. 

Balansgång på slak lina
Med tanke på att läkemedelsföretagen 
arbetar på en hårt reglerad marknad 
där traditionell reklam till patient inte 
kan användas så har sociala medier 
bland många läkemedelsföretag setts 
som ett sätt att nå patienterna och stär-
ka sina varumärken för sina receptbe-
lagda läkemedel. I en artikel i Internet-
world (2008)  sågs sociala medier som 
”lösningen när traditionell reklam inte 
finns att tillgå”. Men för läkemedels-
bolagen kan detta arbete liknas vid en 
balansgång på slak lina. 

Ett exempel på en sådan balansgång 
är Pfizers receptbelagda rökavvänj-
ningsprodukt Champix. För en Cham-
pix-kampanj rekryterade Pfizer sex rö-
kande kvinnor som skulle sluta röka 
samtidigt och fortlöpande blogga om 
det på webbplatsen Slutaroka.se. Kvin-
norna hade också coacher och experter 
som skulle ge dem stöd och kommen-
tera processen. Men Pfizer bötfälldes 
för att ha använt patienters omdömen 
på mikrobloggen Twitter. Felet Pfizer 
gjorde var att de använt patientomdö-
mena i sina annonser . 

Riskfyllt att radera negativ 
information
Både positiva och negativa nyheter 
sprids snabbt genom sociala medier. 
Ett känt exempel på en negativ nyhet 
som spreds snabbt var när AstraZeneca 
blev påkommet med att ta bort infor-
mation i internetlexikonet Wikipedia. I 
ett försök att rensa upp bland oseriösa 
uppgiftslämnare hade Wikipedia in-
stallerat en så kallad Wikiscanner som 
kunde spåra källan till de ändringar 
som gjorts. Resultaten visade att perso-
ner med datorer registrerade på bland 
annat CIA, Vatikanen, Storbritanniens 
Labourparti och flera storföretag som 
AstraZeneca, Wal-Mart, Disney och 
Sony hade använts för att radera käns-
liga uppgifter. Någon hade på en av 
AstraZenecas datorer på Wikipedia 
tagit bort meningen att det antipsyko-
tiska preparatet Seroquel kunde göra 
tonåringar ”mer benägna att tänka sui-
cidala tankar”. 

Nyheten spred sig 15 augusti 2007 
snabbt från läkemedelsnyhetssajten 
pharmalot.com vidare till konkurrens-
sajten healtcarevox.com, The Times nät-
upplaga och Svenska Dagbladet. 

Eftersom patienterna finns i de socia-
la medierna kan det tyckas naturligt 

att även läkemedelsföretagen bör vara där, 
men bör de verkligen vara det?

marknadsföring
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Enligt Astra var det troligen en en-
skild anställd som på egen hand strukit 
meningen. Efter bara en dryg månad 
(oktober 2007) avslöjade branschtid-
skriften Pharmaceutical Executive att 
amerikanska läkemedelstillverkaren 
Abott suddat information om allvarliga 
biverkningar hos deras viktnings-
minskningsläkemedel Merida. 

Läkemedelsföretag som agerar på 
detta sätt riskerar att förlora både all-
mänhetens och sina läkemedelskonsu-
menters förtroende oavsett om det be-
ror på egna misstag eller på grund av 
andras negativa skriverier. 

Mot ett nytt förhållningssätt 
gentemot sociala medier?
Hur ska man då som företag förhålla 
sig till sociala medier överhuvudtaget? 
Och vad gör man när egna anställda 
eller vårdens anställda börjar blogga 
privat och har kontakt med patienter? 
Bör regler och gränser sättas, och i så 
fall vilka och hur? I denna artikel har 
vi kastat fram en rad retoriska frågor 
som det inte på ett enkelt sätt går att ge 
entydiga svar på. Det är oundvikligt att 
svårigheter uppstår när man försöker 
anpassa en gammal verklighet till en 
ny spelplan. Kanske borde alla parter 
i stället försöka tänka utanför de tra-
ditionella kommunikationsmönstren 
och i stället se vilka möjligheter till 
helt ny kommunikation som sociala 
medier kan ge? 

Vi tror att man behöver sätta gemen-
samma riktlinjer för agerande i yrkes-
roll kontra privatroll. Vi är övertygade 
om att man som företag i kommunika-
tionen till patient måste gå tillbaka till 
det ursprungliga syftet med kommu-
nikationen, och tänka på vilken mål-
grupp man egentligen talar med. Den 
komplexitet och mångfacetterade inter-
aktivitet som sociala medier och Web 
2.0 ger möjlighet till innebär att man 
kan kommunicera på ett mycket mer 
personligt och individuellt sätt. Detta 
är också något som patienten/konsu-
menten förväntar sig, vilket i sin tur 
ställer krav på företaget att ge ett svar 
som är relevant för just den enskilde 
patienten och inget traditionellt stan-
dardsvar.
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En genomsyrande förändring sve-
per över snart sagt alla branscher 
och verksamheter. Informations-

världen blir allt mer öppen (transpa-
rent), mer aktiv och bjuder in till nya 
samarbeten i olika former av nätverk. 
Inom läkemedelsindustrin − som är så 
starkt beroende av innovation och sam-
verkan för att kunna skapa hållbara, pa-
tientsäkra och affärsmässiga produkter 
och tjänster − blir detta en frisk fläkt.

Vad händer när individen själv blir 
en optimalt deltagande och bidragande 
informationsaktör? via nätverk, intres-
segrupper och kompetensnätverk i en 
gråzon mellan profession och privatliv? 
I våra privata liv, där våra egna ställ-
ningstagande och beslut ligger inom 
det personliga ansvaret är det upp till 
var och en att agera inom denna öppna 
informationsvärld.

Föreningar, organisationer, offent-
liga verksamheter, privata företag och 
andra sammanslutningar har andra ju-
ridiska, etiska och moraliska aspekter 
och skyldigheter. Här blir det något av 
en konflikt då dessa strukturer har en 
långsammare förändringspotential och 
är styrda av andra värdegrunder, regel-
verk och lagar.

Inom andra områden har denna ut-
veckling inneburit mycket stora för-

ändringar. I branscher, där den skapan-
de slutprodukten eller tjänsten är en 
intellektuell vara, till exempel musik, 
nyheter, böcker, konst, bild och film, 
har denna trend tvingat aktörerna att 
inse att deras tidigare guldkalvar sakta 
rinner ut i sanden. Där rämnar murar-
na för företagen, eftersom konsumen-
ternas egna drivkrafter att dela med sig 
och kopiera, förädla och socialisera, 
gjort att företagen måste hitta nya for-
mer för sin affär. Här har det vuxit fram 
olika modeller, allt från delningstjäns-
ter som PirateBay, till tjänster som App-
les extremt slutna men lyckosamma bu-
tik iTunes och strömmande musiktjäns-
ter som den svenska innovativa Spotify. 

Men här finns också nya och oanade 
möjligheter. Med hjälp av ny teknik kan 
man tillsammans skapa nya, förädlade 
produkter och tjänster. Spelplanen är 
öppen och ger möjlighet för olika aktö-
rer att gemensamt hitta lösningen. Det 
ger också nya och oväntade möjligheter 
(serendipitet) för mötet mellan konsu-
ment och producent. För läkemedelsin-
dustrin blir detta speciellt intressant 
eftersom framtagningen av nya be-
handlingsformer är en synnerligen 
riskfylld seglats med osäker bäring och 
många dolda grynnor.

Alla kan vinna på ökat samarbete mellan 
patient, industri och sjukvård

 
Den öppna informationsvärld som med rasande fart erbjuder allt fler tekniker och 
tjänster innebär nya möjligheter till samarbete mellan enskilda individer/patienter, 
läkemedelsindustri och hälso- och sjukvård. Alla kan vinna på att det skapas nät-
verk och intressegrupper av olika slag. Patienterna delar med sig av sina erfaren-
heter, läkemedelsindustrin får hjälp med att utveckla nya produkter, bedriva en 
mer integrerad klinisk forskning och sjukvården får möjligheter att individuellt 
anpassa varje behandling. Här skriver fyra forskare och informationsstrateger om 
en framtid som delvis redan är här.
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Patienternas insteg på arenan är självklar. 
Tillsammans med sina anhöriga spelar de 

redan i dag en mycket mer aktiv roll i pjäsen om 
deras egen vällevnad, hälsa och vårdval.
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Öppen innovation stöper om läke-
medelsindustrin
En gång i tiden lämnade apotekarskrå-
et unika recept och mixturer för varje 
enskild patient för att hitta smartare 
och säkrare sätt att framställa medicin 
med bättre precision. Det var början till 
läkemedelsindustrin. Frågan är om det 
nu är dags att ta ny bäring och vända 
skutan, nu när individuellt anpassade 
behandlingsformer, biomedicin och 
smarta behandlingar vinner mark. 

Läkemedelsindustrin har hittills va-
rit inriktad på att skydda sin mixtur, 
den unika blandningen och värna om 
patentet. Det har man gjort både för pa-
tientsäkerheten men också för att skyd-
da produkten från konkurrenter. Före-
tagens innovationer har skyddats un-
der stränga externa regelverk och i slut-
na egna laboratorier. 

Men kanske har industrin kommit 
till vägs ände. Det har blivit alldeles för 
komplext att utveckla en ny medicin el-
ler behandlingsform om man ska gå 
den traditionella vägen. Det är alldeles 
för dyrt, svårt och tidsödande med slut-
na innovationsprocesser. 

I stället agerar läkemedelsindustrin 
nu i mer öppna innovationsmodeller. 
Speciellt i tidiga prekliniska faser, där 
idéer och biobankernas rådata öppnas 
upp via tjänster som Innocentive. Här 
lägger företag upp problemställningar 
som de inte själva lyckas eller hinna 
lösa. Vem som helst, ibland även kon-
kurrenter, kan komma med lösningar. 
Den som lyckas kan få en summa peng-
ar eller annan ersättning. Många vinst-
drivande preparat har kommit fram i 
otillgänglig terräng, där ödets nycker, 
adaptiva individer gemensamt hittat 
genvägar till nya mediciner.

Aktiv patientmedverkan förändrar 
vård- och hälsosfären
Patienternas insteg på arenan är själv-
klar. Tillsammans med sina närståen-
de/anhöriga spelar de redan i dag en 
mycket mer aktiv roll i pjäsen om deras 
egen vällevnad, hälsa och vårdval. Da-

gens patient kräver individualiserade 
behandlingsformer, är välinformerad 
och sköter sina konversationer med an-
höriga och vänner i realtid, före, under 
och efter besöket. 

Många sköter i dag en stor del av sin 
kommunikation med omvärlden via 
Facebook eller specialiserade vård-
tjänster på internet som The Caring 
Link. Det är en tjänst där patienter, 
vänner och anhöriga kan skapa en com-
munity för att dela med sig av informa-
tion om en persons behandling. Detta 
sociala mönster är inte något nytt, det 
som däremot är nytt är hur lätt samver-
kan kan realiseras och hur snabbt fel-
aktiga bedömningar och behandlingar 
ges en social fond som förstärks på in-
ternet och via mobiltelefoner.

I dag finns det en uppsjö av självmo-
nitoreringstjänster (applikationer eller 
appar) som rör den egna hälsan, till ex-
empel appen RunKeeper, där man via 
Twitter eller Facebook kan dela med sig 
av sina insatser för ett bättre liv. Att 
skapa en aura av välmående är en ex-
tremt bra återkopplingsmekanism för 
att förändra sitt liv i det lilla. Aktiva 
triggers (sociala impulser/återkopp-
lingar) för att förändra våra beteenden 
i vardagen är bra exempel på hur man 
kan motverka människors förutsägbart 
irrationella beteende. 

Samma sak gäller tjänster som vän-
der sig till kroniker, till exempel diabe-
tespatienter. Dessa kan använda sina 
smarta mobiler för att mäta både blod-
sockernivå och blodtryck. Samtidigt 

förstärker dessa appar dialogen med 
klinikerna. Mätningarna blir − via gra-
tistjänster som Microsoft HealthVault 
eller Quantified Self − virtuella dag-
böcker och därmed ett komplement till 
klinikernas traditionella journalföring 
och patientdokumentation.

Patientens eget ansvar förstärks i di-
alogen med vårdgivaren och skapar 
också innovativa möjligheter för kli-
niska studier. På webbplatsen Patients 
Like Me delger patienterna sina iakt-
tagelser och resultat som avpersonifie-
rad rådata samtidigt som de hittar ge-
likar och medmänniskor med samma 
problem. Ett självhjälpande patientnät-
verk. 

Utsikter för morgondagen
Hur kan då läkemedelsindustrin skapa 
en lönsam affär av att allt mer av ut-
vecklingen kan ske inför öppen ridå?

Helt klart är att de tre olika perspek-
tiven: läkemedelsindustri, hälso- och 
sjukvårdssektorn samt medborgaren 
närmar sig varandra och det är de fö-
retag som bäst förstår att använda sig 
av hävstångseffekten i dessa kontakter 
som kommer skapa långsiktig affärs-
verksamhet och nytta. 

Frågan blir nog snarare hur betal-
ningsströmmarna kommer att se ut i 
framtiden där vi nu har offentliga ak-
törer som fungerar som länkar till pa-
tienterna via exempelvis Tandvårds- 
och Läkemedelsförmånsverket, lands-
ting, kommuner och läkarskrået. Ris-
ken är uppenbar att det blir ett noll-
summespel eller där själva produkten 
i sig är näst intill gratis, men att man i 
stället tar betalt för ett reglerat hälso-
nätverk runt individualiserade be-
handlingar. 

Telekomindustrin som investerar i 
en infrastruktur på vilken alla tjänster 
byggs när det gäller mobilitet och in-
ternet står inför samma utmaningar. 
Investeringarna är enorma och långsik-
tiga men det är de som bygger tjänster 
på infrastrukturen och närmar sig kon-
sumenterna på ett smartare sätt som 

Med hjälp av 
ny teknik kan 

man tillsammans 
skapa nya, förädlade 
produkter och tjäns-
ter. Spelplanen är 
öppen och ger möj-
lighet för olika per-
spektiv och aktörer 
att gemensamt hitta 
lösningen.
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slutligen vinner, som till exempelvis 
Skype eller Google. Inom exempelvis 
diabetesområdet finns nu nya lösning-
ar där traditionella insulintillverkande 
företag bygger appar och använder in-
ternetplattformar för att sedan teckna 
avtal med olika landsting runt olika 
former av delade tjänsteupplägg med 
prenumerationer. Konsumenterna dri-
ver industrin och vårdsektorns tjänste- 
och produktutveckling. 

Öppenhet − en synnerligen verk-
sam medicin
Kittet i mycket av detta som nu växer 
fram är det sociala livet runt informa-
tion. Innovationen sker i dag baserad 
på data från öppna konversationer 
och dialoger på internet och via mo-
bila enheter. Där hamnar läkemedels-
industrin och hälso- och sjukvården i 
bakvattnet eftersom de har höga regu-
latoriska krav på fungerande informa-
tionssystem och arkiveringssystem. 
Det är ett arv som både är betungande 
och ibland direkt motverkar mer flexi-
bla affärsmodeller.

Att förädla och förmedla data för att 
skapa samsyn bland alla aktörer blir 
kanske det viktigaste styrmedlet/
smörjmedlet i den innovativa proces-
sen, även om det kan bli svårt att tolka 
data och information. Men i mångt och 
mycket handlar det om att filtrera in-
formationen rätt och att bedöma rele-
vansen av de data man får fram. 

Branschnomenklatur och terminolo-
gier har sedan länge använts för att för-
enkla framtagandet av hälsostatistik 
och av patientsäkerhetsanalyser. En så-
dan nomenklatur som används interna-
tionellt inom hälsovården är Systemati-
zed Nomenclature for Medicine Clinical 
Terms (SnoMed CT) som är en stor med-
icinsk terminologi med syfte att repre-
sentera allting av klinisk relevans i elek-
troniska patientjournaler. För patientsä-
kerhetsdata finns ett krav från bland 
amerikanska myndigheten, FDA, att en 
annan omfattande nomenklatur ska an-
vändas, nämligen Medical Dictionary 
for Regulatory Activities (MedDRA). 

Men vilka termer och namn behövs 
för att förenkla för patienter och anhö-

riga att förstå data? Och hur kan data 
länkas samman så att den direkt kan 
användas av applikationer? Här spelar 
de offentliga aktörerna inom vård och 
hälsa en viktig roll genom att det skapas 
öppna datainitiativ (finns både i USA 
och Sverige) där marknaden och konsu-
menter själva kan skapa tjänster base-
rade på öppen länkad data och så kall-
lade api:er (Application Programming 
Interface som är en regeluppsättning 

för hur en viss programvara kan kom-
municera med annan programvara). 

Ett systematiskt angreppssätt
Från ett organisationsperspektiv ska-
par närmandet mellan de tre sfärerna 
nya möjligheter. Ett intressant exempel 
är diskussionen om individuellt anpas-

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

Ny information ger ökad insikt  
– är ni redo?
 
Snart finns ca 200 blockregioner, expressleveranser och  
longitudinell patientdata som nya tjänster i Sverige. IMS har 
unik global erfarenhet av data från över 100 länder. Prata med 
oss om hur ni kan få ut största värdet!

Kontakta Tommy Nilsson på +46 (0) 8 508 842 19, 
tnilsson@se.imshealth.com eller besök www.imshealth.com
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trender 

sad vård och behandling (Personalised 
Health Care, PHC) som diskuteras både 
inom läkemedelsindustri och inom 
sjukvård. I dag är läkemedelsindustrin 
under hård press. Diskussionen hand-
lar dels om att utveckla nya mediciner 
men också om de mycket stora kost-
samma kliniska försöksprogrammen 
som inbegriper allt fler patienter till 
en allt högre kostnad. Det är inte ovan-
ligt att de senare studieprogrammen 
innefattar mer 30 000 patienter och 
budgetar på miljardnivå. Individuellt 
anpassad vård och behandling kan ge 
en rejäl utdelning för patienten om lä-

kemedelsindustrin kan få till stånd en 
betydligt tätare samverkan med hälso- 
och sjukvård.

Det räcker dock inte med att enskil-
da byggklossar och en tro på lösa kopp-
lingar om samverkan. Det måste till ett 
systematiskt angreppssätt och fokuse-
rad kraftsamling och investeringar 
från alla aktörer om hur man delar in-
formation och hur kliniska studier kan 
bedrivas. Till exempel måste framti-
dens kliniska studier ha färre patienter 
men i gengäld innehålla mer datainten-
siva beskrivningar i detalj om inte bara 
patienten och behandlingsformen utan 
också till exempel om livskvalitet som 
kan berika och underlätta när man ska 
hitta samband som kanske inte är så 
tydliga i traditionella kliniska studier. 
Denna betydligt tätare samverkan be-
rikar inte bara patientjournalerna utan 
leder också till färre deltagare i de kli-
niska studierna (och därmed lägre 
kostnader). 

Visionen med skräddarsydda be-
handlingsformer kommer ställas mot 
standardiserade vårdplaner och pro-
cesser för en effektivare vård. Samti-
digt kommer individernas aktiva del-
tagande att skapa en modell som möj-
liggör kontinuerliga förbättringar i och 
med öppna dialogformer.

Läkemedelsindustrin och hälso- och 
sjukvården har redan börjat undersöka 
möjligheter och där vinnarna är de som 
hitta nya tekniker att samarbeta och af-
färsmodeller som mer delar informa-
tion och samarbete − inte i följd men 
parallellt. Detta kommer att ge lägre 

kostnader vilket i sin tur kan skapa 
bättre behandling för patienten.

Det kollektiva medvetandet som flö-
det av data skapar har bara börjat och 
hur dessa rännilar av data samlas ihop 
till sjöar, vattendrag, floder och slutli-
gen återgår till datahavet är något som 
vi människor själva aktivt bidrar till i 
våra sociala nätverk. Den som lär sig 
hantera datafloden är vinnaren i mor-
gondagens läkemedelsindustri liksom 
i andra branscher.

Länkar 
Innocentive, https://www.innocen-
tive.com/
The Caring Link, http://thecaringlink.
com/
Patients Like Me, http://www.patient-
slikeme.com/
Öppna data hos amerikanska myndig-
heter: http://www.data.gov/commu-
nities/health 
 

Lästips
Nicholas A Christakis och James H 
Fowler: Connected: Mänskliga relatio-
ner, sociala nätverk och deras betydelse i 
våra liv, Natur & Kultur, 2010, ISBN10: 
9127118304, ISBN13: 9789127118300.

Presentation av författarna
Fredric Landqvist, forskare på avdel-
ningen för tillämpad informationstek-
nologi, Göteborgs universitet, och se-
nior information management strateg, 
KnowIT. Han bloggar också på http://
emergentmeccano.com samt på http://
bloggar.itivarden.idg.se/emergentmec-
cano/

Kerstin Forsberg, informationsstrateg 
på AstraZeneca. Hennes bloggadress 
är: http://kerfors.blogspot.com.

Mats Sundgren, PhD, informationsstra-
teg på AstraZeneca.

Thomas Rasmusson, it-strateg och in-
formationsstruktureringsansvarig, 
Västra Götalandsregionen.

Fredric Landqvist, 
forskare, Göteborgs universitet och Knowit

Kerstin ForsberG, 
informationsstrateg, astraZeneca

Mats sundGren, 
Phd, informationsstrateg, astraZeneca

thoMas rasMusson, 
it-strateg, västra Götalandsregionen

Läkemedelsindustrin har hittills 
varit in riktad på att skydda sin mix-

tur, den unika blandningen och värna om 
patentet. … Men kanske har industrin kom-
mit till vägs ände. Det har blivit alldeles för 
komplext att utveckla en ny medicin eller 
behandlingsform om man ska gå den 
traditionella vägen. Neurologi i Sverige är din nya kanal för att nå läkare som behandlar 

neurologiska sjukdomar. Nästa nummer utkommer i december.

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

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

För utgivningsplan och prislista kontakta oss!

d e n  o b e r o e n d e  t i d n i n g e n  o m  n e u r o l o g i s k a  s j u k d o m a r
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Den andra Apoteksmäs-
san i ordningen bjöd på 
en stor variation katego-
rier av utställare, bland 
annat många mindre läke-
medelsföretag.

Den 7-8 september genomfördes 
för andra året i följd Apoteks-
mässan på Kistamässan. Förra 

året uttryckte arrangören en ambition 
att mässan skulle växa. Det gjorde man 
också man gick från 1 543 besökare 
till årets 2 199 besökare. 200 utställare 
slogs om besökarens gunst. 

Inramningen till Kistamässan är 
mäktig. Redan en god bit från mässan 

möts man av Victoria Tower som ska 
bli Stockholms näst högsta byggnad ef-
ter Kaknästornet. Byggnaden ska, när 
den är färdigbyggd, mäta 120 meter och 
innehålla 35 våningar. Något öm i 
nacken efter allt för ivrigt tittande på 
tornet når jag entrén till Kistamässan. 

Det var en stor variation på utstäl-
larkategorier. Under min rundvandring 
träffade jag representanter för bland 

Många mindre läkemedelsföretag 
på APOTEKSMÄSSAN
Många mindre läkemedelsföretag 
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Hur använder  patienterna ditt 
läkemedel?

Vill du veta
• Vid vilka indikationer ditt läkemedel förskrivs?
• Hur läkemedlet doseras i praktisk användning?
• Vilka läkemedel patienterna använder samtidigt?
• Vilka läkemedel patienterna använt tidigare?
• Om förskrivningen sker enligt subventions-

begränsningarna?

LUPP – kundundersökningar på apotek - ger dig svaret.

www.apoteketfarmaci.se
lupp@apoteket.se

annat veterinärprodukter, system för 
viktreduktion, stödstrumpor, hudvård, 
teddybjörnar, apoteksinredningar, ba-
byprodukter, dentalprodukter, glasö-
gon och mirakelmediciner. Det verkar 
som om de stora läkemedelsbolag som 
var på plats förra året - Astrazeneca, 
Boehringer-Ingelheim, Novartis och 
GSK - i år valde att avstå men många 

mindre läkemedelsföretag fanns på 
plats. Här är några röster om årets 
mässa:

Johanna Holmudd, projektledare, 
Kistamässan:

- Det kändes mycket positivt i år att 
antalet besökare ökat och många av 
våra utställare verkar väldigt nöjda. I 
år hade vi lagt  ner mycket arbete på ett 

kompetensutvecklande seminariepro-
gram som vi tog fram i samarbete med 
Sveriges Apoteksförening och Svensk 
Egenvård. Vi hade också en halv tema-
dag för apotekschefer och läkemedels-
ansvariga. En annan nyhet i år var se-
minarier om djur. Det är svårt att säga 
redan nu vad vi kommer att göra an-
norlunda till nästa år men vi kommer 

reportage
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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.
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VÅRA ERBJUDANDEN Lemonaid kan erbjuda konsulter
med gedigen erfarenhet av försäljning och marknadsföring
av såväl läkemedel som medicintekniska produkter. Vi har
personal med kunskap inom flertalet terapiområden och 
kan erbjuda exempelvis produktchefer, projektledare eller
KAM för längre eller kortare uppdrag.

VÅRA KONSULTER Utgångspunkten i vårt arbete är alltid
det verksamhetsresultat som eftersträvas av våra uppdrags-
givare. För att ge bästa möjliga avkastning på insatta resurser
tillhandahåller vi personal med god akademisk bas, rik 
erfarenhet och hög kompetensnivå. Med professionalism
och affärsorienterad inställning skall våra konsulter alltid
sträva mot att skapa största möjliga värde för våra 
uppdragsgivare.

LEMONAID
strategisk kompetens – operativ effektivitet

Har du behov av tillfällig förstärkning
och ställer höga krav?

Lemonaid bildades 2003 med grundtanken att bistå läkemedelsindustrin med hög kompetens inom marknadsföring, försäljning, logistik och distribution.
Med mycket erfaren och välutbildad personal är vår mission att hjälpa våra kunder att nå strategiska affärsmål.

Frösundaviks Allé 15  • 169 70 Solna  • Tel 08 655 36 93  • E-post info@lemonaid.se  • www.lemonaid.se

Då kan vi hjälpa dig!

Lemonaid halvsidesannons  11-08-30  06.26  Sida 1

definitivt satsa mycket på seminarie-
programmet även då.

Annette Rietz, försäljnings- och 
marknadschef, Teva: 

- Apoteksmässan börjar ta form som 
en samlad mötesplats för apoteksbran-
schen, vilket är positivt. Det var mer 
besökare generellt men det kunde gär-
na komma ännu fler besökare från de 
olika apoteken.

Ingela Gubert, rekryteringskonsult, 
PharmaRelations:

- I stort tyckte vi att mässan var po-
sitiv. Vi var det enda bemanningsföre-
taget på mässan och jag tyckte att vi 
fick kontakt med fler apotekspersonal 
i år jämfört med förra året, även om jag 
gärna sett betydligt fler besökare. Det 
är fortfarande för lite apotekspersonal 
och för mycket leverantörer bland be-

sökarna. Det har säkert sin naturliga 
förklaring i och med att många får gå 
på den här mässan i mån av egen ledig 
tid och då blir anslutningen inte så stor. 
Målgruppen för mässan känns lite 
oklar. Det var ett bra seminariepro-
gram, men även här var det ganska få 
deltagare.

Mikael Abrahamsson, marknads-
chef, Dagens Medicin:
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Vågar du ta beslut utan att veta?
Har du all kunskap?
En bättre kunskap om dina kunder och din marknad ökar chansen till att ta 
korrekta och ibland vågade beslut.  Detta motiverar även till medvetna åtgärder 
inom hela din organisation.

Barnhusgatan 16, 2 tr   111 23 Stockholm   Tel 08-411 21 11  info@medmind.se   www.medmind.se

Du gör en investering
Den information som vi i slutändan samlat in åt dig, sammanställt, analyserat 
och presenterat ska vara betydelsefull för dig och INTE bli en hyllvärmare.

Kontakta oss på Medmind, 0705-90 09 95 så berättar vi mer!

Låt oss hjälpa dig
Vi kan hjälpa dig genom hela marknadsundersökningsprocessen med struk-
turerad genomgång av dina specifika behov, utmana dina tankar och leverera 
förslag på frågeställningar.  Vi föreslår även lämplig metod för att fånga den 
information du behöver, för att förstå din marknad bättre och för att kunna ta 
strategiska beslut.

- Mitt samlade intryck av mässan var 
att det var bra antal besök och många 
utställare. Jag tycker också att pro-
grammet var gediget och genomarbetat 
med en massa intressanta punkter för 
både apotekspersonal och beslutsfat-
tare. Det som var annorlunda var fram-
för allt programmen som var mycket 
mer genomarbetade. Det var bättre 
med ett program som innehöll lärorika 
och utbildande delar, som lättare kan 
locka fler besökare, och framför allt 
apotekspersonal.

NICLAS AHLBERG
Pharma Industry

- Mitt samlade intryck av mässan var 
att det var bra antal besök och många 
utställare. Jag tycker också att pro-
grammet var gediget och genomarbetat 
med en massa intressanta punkter för 
både apotekspersonal och beslutsfat-
tare. Det som var annorlunda var fram-
för allt programmen som var mycket 
mer genomarbetade. Det var bättre 
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och utbildande delar, som lättare kan 
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NICLAS AHLBERG
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Läkemedelsjätten GlaxoSmithKline, 
GSK, satsar på en ny affärsmodell 
riktad mot fattigare patientgrupper. 
Med mottot ”tillgång till läkeme
del” vill företaget stärka sin närvaro 
och samtidigt bidra till samhälls
utvecklingen på marknader som 
Kenya, Uganda och Indien. Pharma 
Industry har träffat GSK:s Östafri
kachef John Musunga och bland 
annat frågat om socialt ansvar eller 
affärslogik är den främsta driv
kraften.

När försäljningen mins-
kar på gamla marknader 

måste tappet balanseras upp 
med nya marknader och kunder. 
En omställning som kräver lång-
siktiga samhällsinvesteringar. 
Bolagen borde bli bättre på att 
förklara det för sina finansiärer.

csr
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GSK satsar på fattigare 
patientgrupper 

Det har skrivits och sagts mycket 
om outnyttjade affärsmöjlighe-
ter för produkter och tjänster 

som riktar sig till den fattigare delen 
av världen. Majoriteten av världens 
befolkning tjänar under 1 500 dollar 
om året, men i kraft av sin storlek och 
framtida köpkraft finns det en enorm 
potential för företag som anpassar sin 
affärsmodell.

Brittiska läkemedelsbolaget Glax-
oSmithKline har tagit fasta på detta och 
med en ny affärsmodell ska det stärka 
sin närvaro på utvecklingsmarknader, 
inklusive de länder som anses vara 
mycket fattiga, enligt Världsbankens 
statistik. 

Att sälja läkemedel till patienter som 
inte har råd att betala en hög premie för 
utvecklingskostnaderna är som bekant 
en utmaning. GSK:s nya strategi är där-
för hög volym framför hög vinstmargi-
nal.

– Vi vill hellre sälja till tusen patien-
ter för ett lägre pris än till hundra för 
ett högre. Mina medarbetare bedöms 
därför på hur mycket de säljer i stället 
för på vinsten.

Orden kommer från Duncan Lear-
mouth som leder GSK:s nybildade glo-
bala enhet Developing Countries and 
Market Access. För att öka försäljnings-
volymen sänks priset på ett dussintal 
egna patentskyddade läkemedel med 
75 procent (jämfört med priset i Euro-
pa). Därtill investerar företaget bland 
annat en del av vinsten i de lokala sjuk-
vårdssystemen för att bygga upp mark-
naden. 

Långsiktig satsning
Varje region tar fram sin plan. I Östa-
frika – som består av nio länder, och 
där endast Kenya nått status som ”lo-
wer-income-country”– har företaget 
valt att satsa på sjukvårdsutbildning 
och att sänka priset på infektionshäm-
mande mediciner. 

I en modern byggnad i Nairobis 
snabbväxande industriområde ligger 
Glaxos regionkontor. Bevakningen och 
säkerhetsproceduren för externa besö-
kare är rigid, men väl inne tar region-

chefen John Musunga emot med ett 
varmt leende och ett korrekt men av-
spänt sätt. Han berättar att 25 procent 
(cirka 35 miljoner kronor) av fjolårsvin-
sten har investerats i lokal sjukvårds-
utbildning och att försäljningen av al-
lergimedicinen Avamys, som exempel, 
har ökat tiofaldigt tack vare prissänk-
ningen. Befolkningens behov av aller-
gimediciner är dock begränsad, så John 
Musunga har även initierat sänkt pris 
för infektionshämmande mediciner där 
GSK inte har patent. 
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- Men priserna behöver gå ner ytter-
ligare, understryker John Musunga. Pa-
tienterna betalar i regel direkt ur fickan 
och de fattigaste är beroende av finan-
siering via staten eller biståndsorgani-
sationer. Dessutom värderas kvalitet 
inte lika högt som i Europa eller USA. 
En viktig uppgift är därför att förse lä-
kare och upphandlare med kunskap 
om kvalitet. Och att pressa priserna 
ännu mer, till exempel genom att pro-
ducera mer i lågkostnadsländer. 

Prisbilden påverkas också av andra 
aktörer. Apoteken måste sänka butiks-
priset lika mycket om GSK:s sänkning 
ska få full effekt, vilket inte alltid är 
fallet. Och om tillverkarna av medi-
cinsk utrustning minskade priserna för 
medicinska tester, skulle patienterna 
även ha råd att få rätt diagnos, som 
John Musunga formulerar det.

Han hoppas att sådana utmaningar 
löser sig med tiden och betonar att 
GSK:s nya affärsmodell är långsiktig. 

– Det här är första året och vi inves-
terar nu för att uppnå volymmålen 
2015.

John Musunga är själv kenyan, har 
länge haft tankar om hur tillgång till 
medicin skulle kunna öka. Men det är 
först inom den nya globala enheten 
som han fått mandat att realisera sina 
idéer. Han är glad att det händer.

– Företag har inte råd att mjölka 
samhället i längden. Gör vi vinst i ett 
land är vi skyldiga att ge någonting till-
baka, menar han.

Affärslogik framför välgörenhet
Bioetikprofessorn Arthur Caplan, är 
inne på samma linje och tycker att lä-
kemedelsbolag har ett större ansvar 
än andra branscher. Men att använda 
sig av goodwillprogram känns passé. 

- Det har aldrig varit en bra idé att 
dumpa välfärdsmediciner, som passe-
rat bäst före-datum i väst i det fattigas-
te Afrika, säger han på telefon från uni-
versitet i Pennsylvania, där han är chef. 
Arthur Caplan menar att GSK:s försik-
tiga nytänkande inte är välgörenhet 
utan snarare affärslogik och ett tecken 
i tiden. 

– När försäljningen minskar på 
gamla marknader måste tappet balan-
seras upp med nya marknader och kun-
der. En omställning som kräver lång-
siktiga samhällsinvesteringar. Bolagen 
borde bli bättre på att förklara det för 

sina finansiärer, säger han. Investerare 
och banker bakom läkemedelsindu-
strin har en föråldrad inställning till 
företagens sociala ansvarstagande, det 
som också kallas Corporate Social Re-
sponsibility, CSR. 

Arthur Caplan tror på en tredelad 
affärsmodell för framtiden. I länder 
som Kanada, Sverige och Schweiz, be-
hövs mer individualiserade mediciner 
och högre priser. För snabba tillväxt-
marknader, som Indien och Kina, be-
hövs bättre övervakning och säkerhet, 
diversifierade priser, försäljning i min-
dre förpackningar. I riktigt fattiga län-
der är det viktigt att sänka priserna 
drastiskt, men inte minst att bygga upp 

en infrastruktur som möjliggör ökad 
försäljning på sikt. Samt se till att det 
finns utbildade sköterskor, elektricitet 
och kylsystem för att förvara läkemedel 
och vägar att transportera det på. 

Resonemanget rimmar väl med 
GSK:s strategi och det är kanske inte 
förvånande eftersom Arthur Caplan 
suttit i bolagets etiska kommitté. 

- Jag tycker dock att det är för tidigt 
att uttala sig om samhällsnyttan, säger 
han och understryker hur viktigt det 
är att få fram botemedel för försum-
made sjukdomar. I Östafrika skulle 
medicin för magmask förmodligen 
göra större effekt än tillgång till allergi- 
eller diabetesmediciner. 

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

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

 
För mer information 
www.pharmarelations.se

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

Alla befattningar  
inom Life Science  
under ett och samma tak.

För att öka försäljningsvolymen 
sänks priset på ett dussintal egna 

patentskyddade läkemedel med 75 pro-
cent (jämfört med priset i Europa).
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För att ny medicin ska forskas fram 
och distribueras behövs mer offentliga 
resurser och samarbeten mellan priva-
ta och offentliga aktörer.

– Det flyter in relativt mycket offent-
liga och filantropiska medel till de tre 
stora sjukdomsgrupperna hiv/aids, 
malaria och tuberkulos. Delvis på be-
kostnad av vardagssjukdomar som 
drabbar fattiga i stor utsträckning, av-
slutar Arthur Caplan.

På säkert avstånd från både Nairobi 
och Pennsylvania, deltar svenske Bengt 
Mattson, hållbarhets- och miljöchef på 
Pfizer, under Almedalsveckan i Visby. 
Han håller med om att läkemedelsbo-
lagens portföljer generellt inte matchar 
behoven i många utvecklingsländer, 
vilket är en risk på lång sikt eftersom 
tillväxten finns där. Men låg betal-
ningsförmåga och bristande infra-
struktur gör att företagen tvekar. 

Bengt Mattson tycker det är upplyf-
tande att GSK vågar satsa långsiktigt 
och testa en ny modell som inte enbart 
är kopplad till välgörenhet. 

– Vi pratar om framtida marknader 
och GSK:s investeringar snabbar på ut-
vecklingen och drar upp spåren för oss 
andra, säger Bengt Mattson.

Både samhällseffekten och markna-
dens värdering av GSK:s satsning kan 
bedömas först om några år. Men jakten 
på nya kunder måste ändå ses som en 
viss garant för att läkemedelsbrans-
chen kommer att hitta nya vägar att nå 
ut till fler patienter, oavsett inkomst 
och födelseland. 

Åse Botha
frilansjournalist

Länkar
Världsbankens statistik om de fatti-
gaste länderna: http://data.worldbank.
org/country/LDC

Hur använder  patienterna ditt 
läkemedel?

Vill du veta
• Vid vilka indikationer ditt läkemedel förskrivs?
• Hur läkemedlet doseras i praktisk användning?
• Vilka läkemedel patienterna använder samtidigt?
• Vilka läkemedel patienterna använt tidigare?
• Om förskrivningen sker enligt subventions-

begränsningarna?

LUPP – kundundersökningar på apotek - ger dig svaret.

www.apoteketfarmaci.se
lupp@apoteket.se
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branschstatistik

De senaste 12 månaderna (MAT) har 
försäljningen ökat med 3,3 procent 
mätt i apotekets utförsäljningspris 
och den totala försäljningen var 36,5 
miljarder SEK. Hittills i år (YTD) har 
försäljningen ökat med 2,3 procent i 
apotekets utförsäljningspris och den 
totala försäljningen har varit 27,2 mil-
jarder SEK.

Topp 15-företag
Jämfört med föregående månad har 
Medartuum klivit upp en placering och 
Meda har klivit ned en plats. På första 
plats ligger Pfizer med en marknadsan-
del som är nästan dubbelt så stor som 
företaget på plats nummer två. 

Företag som klättrat under året är: 
Novartis, Janssen-Cilag, Abbott, Novo 
Nordisk, Eli Lilly och Medartuum. Fö-
retag som tappat placeringar under året 
är: GlaxoSmithKline, AstraZeneca, Ori-
farm, Sanofi Aventis och Meda. 

Medartuum är det företag som klätt-
rat flest placeringar på listan under 
2011. De hade plats tjugo under 2010, 
nådde plats femton i februari och ligger 
nu på plats fjorton. 

Hittills i år har företagen utanför 
topp 15 haft en mer positiv tillväxt än 
marknaden totalt och även jämfört med 
företagen på topp 15-listan. Tillväxten 
för företagen utanför topp 15 är 11 pro-
cent för YTD, att jämföras med mark-

nadens 2,3 procent för samma period 
och topp 15-företagens negativa tillväxt 
på minus 3 procent.

 
Topp 15-produkter 
Jämfört med föregående månad finns 
det inga förändringar i topplistan.

Produkterna har legat stabilt under 
senaste året. I huvudsak handlar det 
om att produkter bytt platser med var-
andra i tabellen, ofta fram och tillbaka 
under perioden. I många fall varierar 
detta från månad till månad. 

Concerta är den produkt som klätt-
rat flest placeringar under perioden, 
från plats 23 i augusti 2010 till plats 13 
i augusti 2011. Bubblare nedanför listan 

Försäljningsstatistik för september
Här presenteras försäljningsutvecklingen i läkemedelsindustrin för 2011 till och 
med september månad. Siffrorna är hämtade hos Apotekens Service AB (ASAB) 
och inkluderar all försäljning av humanläkemedel utom viss direktdistribution av 
vacciner samt försäljning av receptfria läkemedel utanför apotek. ASAB mäter apo-
tekens försäljning som rapporteras i antal sålda förpackningar och i värde i utför-
säljningspris. Anna-Karin Ahnell, Svensk Läkemedelsdata, SLD, har sammanställt 
statistiken. 

Top 15 Marketer ” Sales Value, Retail   Share %  ”Growth % Sales Value  Share %  ”Growth %
(company group) SEK   vs. YTD 9/2010”  Retail SEK   vs. MAT 
 YTD 9/2011”    MAT 9/2011”   9/2010”   

Total 27 155 558 020 100,00 2,30 36 504 821 524 100,00 3,28

Pfizer	 2	643	341	240	 9,73	 -3,72	 3	575	146	276	 9,79	 -2,62

Novartis	 1	351	915	192	 4,98	 7,06	 1	786	274	457	 4,89	 7,73

GlaxoSmithKline	 1	331	245	416	 4,90	 -11,36	 1	863	809	995	 5,11	 -10,76

MSD	Sweden	 1	290	406	968	 4,75	 -8,37	 1	751	372	361	 4,80	 -8,03

AstraZeneca	 1	149	838	152	 4,23	 -20,74	 1	627	131	831	 4,46	 -16,63

Janssen-Cilag	 1	114	802	561	 4,11	 3,62	 1	482	384	199	 4,06	 3,63

Orifarm	 1	110	008	592	 4,09	 -0,50	 1	468	191	639	 4,02	 1,15

Roche	 987	246	163	 3,64	 1,61	 1	327	222	337	 3,64	 12,11

Abbott	Scandinavia	 847	048	110	 3,12	 6,47	 1	136	586	027	 3,11	 5,52

Novo	Nordisk	 769	284	718	 2,83	 -0,13	 1	038	724	626	 2,85	 1,11

Sanofi	 723	548	135	 2,66	 -21,35	 1	014	066	414	 2,78	 -16,81

Baxter	Medical	 637	192	308	 2,35	 -3,64	 850	331	175	 2,33	 -2,36

Eli	Lilly	Sweden	 612	820	229	 2,26	 3,58	 819	169	266	 2,24	 5,69

Medartuum	 588	751	630	 2,17	 60,73	 750	502	698	 2,06	 62,54

Meda	 585	664	959	 2,16	 -5,77	 790	308	044	 2,16	 -4,83

  Försäljningen för de 15 största företagen utgjorde 58% av den totala försäljningen      

Topp 15-företag
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är Tysabri och Lucentis som finns strax 
under listan och låg under topp 20 i au-
gusti 2011. 

Senaste året har en produkt åkt ut 
från listan. Det är Nexium som låg på 
plats tio i december 2010, föll till plats 28 
i januari och sedan dess fortsatt falla.
 
Terapiområden
Det är mycket små förändringar när 
det gäller försäljningen per produkt-
grupp (ATC-kod, som klassificerar 
läkemedlen efter användningsområde 
och kemisk substans) senaste året. Den 
grupp som ändrats mest är blod och 
blodbildande organ (B) som gått från 
plats sju till plats sex. De ATC-grupper 
som ökat mest i procent hittills i år är 
tumörer och rubbningar i immunsys-
temet (L) och ögon och öron (S), de har 
båda ökat med 8 procent hittills i år. 
Den näst största gruppen är tumörer 
och rubbningar i immunsystemet och 
står för 18 procent av försäljningen, 
gruppen ögon och öron utgör knappt 3 
procent av totala försäljningen. 

Ny blockregionsindelning i statisti-
ken från 2012
Det har under många år funnits öns-
kemål om att se statistiken på en mer 

detaljerad nivå än de blockregioner 
som finns i dag och från 2012 bli detta 
äntligen möjligt.

Den nya indelningen är framtagen 
av Apotekens Service AB och kommer 
att användas av samtliga statistikleve-
rantörer i branschen. I dag redovisas 
försäljningen i 85 blockregioner. Den 
här uppdelningen har funnits i bran-
schen i många år och kommer ur-
sprungligen från postens utdelnings-
områden för FASS. 

De gamla blockregionerna kommer 
i princip att finnas kvar, men sex av de 
85 blockregionerna uppfyller inte de 
krav som en region måste uppfylla. To-
talt kommer det därför nästa år finnas 
79 blockregioner i stället för 85. Detta 
är en liten förändring, desto större för-
ändringar är möjligheten att nu se för-
säljningen på en ännu lägre nivå, näm-
ligen i 197 så kallade mini-bricks. Den 
nya indelningen ger en mer detaljerad 
bild av försäljningen och en möjlighet 
till en bättre analys.

Indelningen utgår från Sveriges cir-
ka 1 400 församlingar som delats in i 
197 mini-bricks. Varje mini-brick inne-
håller apotek från minst tre apoteksak-
törer. Varje år kommer regionindel-
ningen att ses över av Apotekens Ser-

vice AB. Om något apotek har stängt i 
en region så att det inte längre finns tre 
olika apoteksaktörer i denna mini-
brick så kommer det att slås ihop med 
en av de närliggande. 

Ett annat skäl till hopslagning är att 
om församlingar som ligger i olika mi-
ni-bricks slås ihop så måste dessa mini-
bricks justeras. Det händer då och då 
att församlingar slås ihop, framför allt 
i storstäderna. De förändringar som 
görs kommer alltid att ske vid årsskif-
tet, under året kommer regionerna att 
vara oförändrade. Apotekens Service 
AB har inte för avsikt att skapa fler mi-
ni-bricks, även om det skulle öppnas 
fler apotek.  

AnnA-KArin Ahnell
Försäljningschef

Svensk läkemedelsdata

 

Top 15 Brandname) Sales Value, Retail   Share %  ”Growth % Sales Value  Share %  ”Growth %
(PI* included SEK   vs. YTD 9/2010”  Retail SEK   vs. MAT 
 YTD 9/2011”    MAT 9/2011”   9/2010”   

Total 27 155 558 020 100,00 2,30 36 504 821 524 100,00 3,28

ENBREL (SE) 591 276 162 2,18 2,72 787 014 388 2,16 3,00

HUMIRA (SE) 556 194 006 2,05 15,58 736 298 405 2,02 17,06

SYMBICORT TURBUHALER (SE) 517 381 209 1,91 7,11 686 376 309 1,88 7,15

REMICADE (SE) 427 205 293 1,57 11,15 568 662 700 1,56 12,21

LIPITOR (SE) 295 099 567 1,09 9,89 388 016 363 1,06 9,06

ZYPREXA (SE) 272 924 000 1,01 5,31 364 329 423 1,00 5,24

ALVEDON (SE) 272 044 618 1,00 -10,62 374 610 188 1,03 -12,50

HERCEPTIN (SE) 240 694 064 0,89 7,92 319 895 036 0,88 37,32

ATACAND (SE) 227 125 325 0,84 1,35 304 884 148 0,84 2,95

MABTHERA (SE) 224 880 513 0,83 16,41 294 931 659 0,81 34,39

LYRICA (SE) 213 772 074 0,79 7,47 283 003 992 0,78 6,95

SPIRIVA (SE) 209 822 439 0,77 12,26 277 407 736 0,76 12,45

CONCERTA (SE) 187 709 718 0,69 26,98 245 887 186 0,67 28,57

ADVATE (SE) 181 891 682 0,67 4,11 244 829 263 0,67 4,76

LANTUS (SE) 181 776 220 0,67 1,34 243 909 848 0,67 1,35

Försäljningen av de 15 största produkterna utgjorde 17% av den totala försäljningen      

*PI - Parallell import                                                                                                                              
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När världens största 

generikaföretag 
kom till Sverige
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Teva Sweden är ett minst sagt ex-
pansivt företag med kontor på 
Järnvägsgatan 11 mitt i Helsing-

borg. Att det är expansivt stryks under 
med all önskvärd tydlighet när Pharma 
Industry gör ett besök. Ett antal hant-
verkare är i full färd med att slå ut väg-
gar, då Teva förvärvat grannkontoret 
för att få plats med ett antal nyanställda 
medarbetare.

Entreprenörsandan är påfallande 
och det är inte svårt att ryckas med av 
den målinriktade inställningen som på 
ett sympatiskt sätt sammanfaller med 
en påtagligt avslappnad attityd. Så är 
det till exempel verkställande direktö-
ren Peter Burestedt som personligen 
öppnar när vi ringer på.

Han har innehaft den posten sedan 
Teva etablerades i Sverige 2004. 

Peter Burestedt läste till civilekonom 
med inriktning marknadsföring i Lund 
och var intresserad av industriell mark-
nadsföring.

– Mycket på grund av långsiktighe-
ten i affärsrelationer. Att marknadsföra 
komplicerade produkter. Utifrån de 
tankegångarna kom jag in i läkemedels-
världen, säger han.

Karriären i branschen började på Ci-
ba-Geigy, sedermera Novartis efter en 
fusion. Därefter hamnade Peter Bu-
restedt på Rhone Poulenc Rorer.

– Efter ytterligare fusioner gick jag 
till ratiopharm och var med att starta 
det. 2004 började jag på Teva, som för 
övrigt så småningom förvärvade just ra-
tiopharm. Teva var inte etablerat i Sve-
rige när jag började. Så mitt uppdrag var 
att dra i gång företaget i Sverige. 

Omvänd headhunting
Att Peter Burestedt hamnade på Teva 
var i princip ett slags omvänd head-
hunting. Det var nämligen han själv 
som ringde Teva.

När det amerikanska generikaföretaget 
etablerades i Sverige var det den blivande 
verkställande direktören som sålde in idén. 
Redan första året gick företaget med vinst 
och nu, sju år senare, säljer man generika 
för en halv miljard kronor varje år. 
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– Jag undrade länge varför Teva inte 
var etablerade i Sverige. Det är ju värl-
dens största generikaföretag. När jag 
tog kontakt fick jag höra att de inte an-
såg att Sverige var en intressant mark-
nad. Jag sa att jag tyckte de hade fel och 
erbjöd mig att komma och berätta var-
för. Dagen efter ringde de tillbaka och 
sa att jag var välkommen till det euro-
peiska huvudkontoret i Utrecht i Hol-
land. Jag åkte dit, lyckades övertala 
dom och fick erbjudandet att starta 
verksamhet i Sverige.

– Det fanns inte en enda produkt 
godkänd när jag började. Jag började 
med att rekrytera ett mindre team, 
både tidigare arbetskamrater och nya. 
De är förresten kvar allihop.

– Vi jobbade naturligtvis med att få 
så många läkemedel som möjligt god-
kända på så kort tid som möjligt. Teva 
hade också ett antal läkemedel utlicen-
sierade till olika företag i Sverige. De 
lyckades vi förhandla loss, så vi fick 
tillgång till de produkterna också.

– Det handlade om att bygga upp 
portföljen men även börja sälja så fort 
som möjligt. Jag anställdes i april 2004 
och vi lanserade de första produkterna i 
januari 2005. Första året, alltså 2005, gick 
vi med vinst. Vilket är väldigt ovanligt.

Peter Burestedt säger att det har va-
rit en fantastisk resa.

– Jag vågar påstå att inget annat ge-
nerikaföretag har varit tillnärmelsevis 
så lyckosamt som vi, säger han.

– Det som är roligt är att vi vuxit or-
ganiskt, inte bara genom att köpa bolag, 
utan med vår egen produktportfölj till 
en ledande position på bara några år i 
Sverige. I dag ligger vi, tillsammans med 
Actavis och Sandoz, på de tre första plat-
serna storleksmässigt sett, säger Peter.

Företagets första uppköp var Ivax, 
med kontor i Stockholm. Ivax är värl-
dens fjärde största generikaföretag 
med en global verksamhet, hade en li-
ten försäljning kopplad till generika, 
men sysslade huvudsakligen med pa-
rallellimport.

Teva var inte 
etablerat i Sve-

rige när jag började. 
Så mitt uppdrag var 
att dra i gång företa-
get i Sverige.

läkemedelsföretaget

Anette Rietz
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Alexander Alfvén

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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läkemedelsföretaget

– Så vi sålde parallellimporterade lä-
kemedel ett antal år innan vi avyttrade 
det, eftersom det inte var vår kärnverk-
samhet, säger Peter Burestedt. Man kan 
inte göra allting utan måste fokusera 
där man har sina styrkor. I det fallet 
blev vi beroende av bland annat valu-
takurserna, som vi inte kan styra över. 

Tevas verkställande direktör beskri-
ver ändå uppköpet som intressant. Inte 
minst organisatoriskt när bolagen 
smälte samman och man flyttade till 
Helsingborg med allt vad det innebar. 
Sedan kom då köpet av ratiopharm för-
ra året.

– Det var ett stort uppköp som kom-
pletterade vår verksamhet väldigt bra, 
konstaterar Peter Burestedt.

Problemlösare
Alexander Alfvén ansvarar för ekonomi, 
logistik, human resources och it på 
Teva Sweden, vilket kanske inte låter 
helt okomplicerat. Han jobbade på ett 
annat läkemedelsföretag och ham-

nade på Teva i juni 2008. Egentligen 
av en slump. Hans hustru fick jobb i 
Halmstad och Alexander sökte sig till 
samma region.

En typisk arbetsdag handlar mycket 
om problemlösande.

– Jag är egentligen inte specialist på 
någon funktion utan finns där som ett 
stöd och hjälper till med problemlös-
ning. Helt enkelt tar beslut i många 
övergripande frågor. Jag är mycket ko-
ordinerande, lite av spindeln i nätet, sä-
ger Alexander Alfvén, som alltså är nå-
got av en coach på Teva.

Han är imponerad av Tevas ställning 
på den globala marknaden.

– Den här koncernen är unik, säger 
han. Vi är otroligt självständiga på lo-
kal nivå. Ingenting trycks ner i halsen 
på oss. Samtidigt som vi har alla dessa 
resurser i ryggen och kan realisera de 
utvecklingsplaner som vi har på ett helt 
annat sätt. 

Inget annat 
generikaföre-

tag har varit tillnär-
melsevis så lycko-
samt som vi.

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

Annika Gustavsson
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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

Ljus framtid 
Annika Gustavsson arbetade på Rhone-
Poulenc Rorer tillsammans med Peter 
Burestedt. Hon är chef för den regula-
toriska avdelningen inklusive farma-
kovigilans.

Hennes arbetsdagar fylls av e-post 
och datortrafik.

– Det finns en stor dynamik och po-
sitivitet i företagen. Jag känner en stark 
framåtanda, säger hon med eftertryck.

Annette Rietz började på Teva 1 ja-
nuari 2005 och har inte ångrat sig. 
Tjänsten som försäljnings- och mark-
nadschef passar henne mycket bra.

– Jag jobbade tillsammans med Peter 
Burestedt på ratiopharm och började 
här när vi skulle sälja våra första för-
packningar. Det har varit jättekul att 
vara med och bygga upp något nytt 
från grunden, säger hon.

Annette sysslar främst med försälj-
ning och marknadsföring av produkter 
som är utbytbara. Hon har också an-
svar för sjukvårds- och icke receptbe-

lagda produkter samt för medicintek-
nik och sårvård. 

– Mina arbetsdagar ser kolossalt oli-
ka ut. Men det är väldigt kul. På Teva 
har vi många olika affärsområden och 
jag tycker vår framtid ser mycket ljus 
ut, säger Annette Rietz.

Allt bredare verksamhet med 
generika som bas
Teva Sweden har i dag 27 anställda, sex 
av dem arbetar ute på fältet.

– I december tar vi över ansvaret för 
Copaxone, Tevas MS-läkemedel som 
fortfarande är patentskyddat. Det gör 
att vi anställer ny personal, bland annat 
tre fältproduktchefer och en medicinsk 
chef. 

I dag säljer och marknadsför Teva 
Sweden bland annat receptfria produk-
ter, medicinteknik, biosimilars, gene-
rika och patentskyddade läkemedels-
produkter. Peter Burestedt är stolt över 
företagets anmärkningsvärda fram-
gångsmarsch men understryker att ge-

nerika fortfarande är företagets kärn-
verksamhet, även om de troligtvis är 
bland de bredaste i Sverige.

Peter Burestedt och andra medarbe-
tare på Teva betonar den informella 
strukturen i företaget.

– Vi har egentligen allt i våra egna 
händer. Det ger en enorm frihet under 
ansvar och arbetsglädje. Vi försöker 
vara så entreprenöriella som det bara 
går, håller nere processer och möten till 
ett minimum för att kunna agera 
snabbt och effektivt, säger Peter Bu-
restedt. Med Tevas globala styrka i ryg-
gen, dess företagskultur som är excep-
tionellt decentraliserad och entrepre-
nöriell, är det helt upp till hos själva att 
bestämma hur lyckosamma vi ska bli. 
Vår vision är att vi till 2015 ska ha ökat 
vår omsättning till det dubbla, det vill 
säga en miljard. Och det utan uppköp.

Just ordet entreprenöriellt blir också 
en del av slutvinjetten när vi ber Peter 
Burestedt sammanfatta Teva Sweden 
med tre ord. De andra två blir ”infor-
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mellt” och ”kraftfullt”. Det låter som 
en adekvat sammanfattning.

Fakta om Teva 
Teva Pharmaceutical Industries Ltd har 
funnits i över 100 år och har expande-
rat kraftigt de senaste åren. Det globala 
företaget tillhör världens 15 ledande lä-
kemedelsföretag och är det största när 
det gäller utveckling, tillverkning och 
marknadsföring av generikaläkemedel. 
Även originalläkemedel utvecklas och 
tillverkas. Teva har cirka 40 000 medar-
betare världen runt och är börsnoterat 
i New York.

Teva Sweden AB startade 2004 och 
har sitt huvudkontor i Helsingborg. Fö-
retagets portfölj sträcker sig över flera 
områden. Förutom generika, medicin-
teknik och parallellimport har man 
forskat fram originalläkemedel såsom 
Copaxone mot MS och Azilect mot 
Parkinson. Dessa läkemedel marknads-
förs i Sverige av Sanofi-Aventis och 
Lundbeck.

I dag säljer och marknadsför Teva 
Sweden bland annat receptfria pro-

dukter, medicinteknik, biosimilars, gene-
rika och patentskyddade läkemedelspro-
dukter.

Text: Michael ljungberg, Textbyrån MlT
Foto: lennarT TidMan, Textbyrån MlT

läkemedelsföretaget

Peter Burestedt



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

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

 

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

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

Är du den som ”toppar laget”? 
 

Då har du RELATIONER, 
tillhör toppskiktet av FÖRSÄLJARE, 

och förstår vinsten av att SAMARBETA och levererar RESULTAT!

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

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

eller till anders@jenseus-consulting.se 

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



Medhouse växer

Förvänta dig mer

Vill du vara med? 
Just nu söker vi konsulter i hela landet som vill  
utvecklas och bli en viktig del av Medhouse. 

Vi erbjuder dig:

– Utbildning och utveckling för dig som konsult

– Tjänster inom sälj, marknad och medicin

– Ett väletablerat och ledande konsultföretag inom  

   Life Science som har bedrivit verksamheten sedan 1999 

Låter detta intressant? Kontakta Åsa Rune på 0733-17 41 01 
eller maila på asa.rune@medhouse.se.

Barnhusgatan 16, 2 tr   111 23 Stockholm   Tel 08-411 12 20  info@medhouse.se   www.medhouse.se

Passionate about Healthcare  
Proud of our People

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

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

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

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

Om du tycker det här låter intressant och vill veta mer – kontakta 
vår Konsultchef Kjell Legernaes på 08-614 34 39 eller  
kjell.legernaes@pharmexx.se. Välkommen att registrera din CV på 
www.pharmexx.se under “Aktuella tjänster”.

Pharmexx Nordic AB är Nordens ledande konsultföretag med uthyrning av konsulter inom försäljning och marknadsföring i Life Science-sektorn. Vi ägs av det inter-
nationella företaget Celesio och ingår i Pharmexx GmbH som med 5000 anställda globalt är en ledande internationell uthyrningspartner åt företag inom läkemedel, bioteknik, 
och medicinteknik i 22 länder.

Pharmexx_20111011_210x148.indd   1 2011-10-11   15:43:38



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

Adxto Consulting AB - People based solutions for the Life Science Industry. Vi erbjuder kvalifi cerad personal och tjänster inom Försäljning och Mark-
nadsföring, Kliniska Prövningar, Market Access, Affärsutveckling, Utbildning och Coaching samt Audit och Compliance. 
Våra kunder fi nns inom hela Läkemedels- MedTech- och BioTech-industrin. Adxto Consulting AB bedriver verksamhet 
i Sverige, Finland, Filippinerna, Malaysia, Singapore och Thailand. För mer information www.adxto.com

Vi söker dig som tillsammans med oss vill bidra till betydelsefulla förändringar 
i hela vårdkedjan från patient, sjukvårdens aktörer samt till sjukvårdens 
fi nansiärer. 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 fl ertal 
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 fi nansiärer. 

 Du tycker att arbete med människor 
 är det bästa som fi nns.

 Du har viljan till förändring och utveckling

Adxto Consulting ökar farten!

adxto platsannons5.indd   1 2011-10-18   09.54

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

 
För uppdragsgivares räkning söker vi två drivna och säljorienterade  
Territory Managers. En för arbete i Sverige och en i Norge. 
 

Du har minst 3-5 års erfarenhet inom pharma/medicintekniska produkter och gärna 
erfarenhet av neurologi. Du har vana av att arbeta självständigt och affärsmässigt 
med fokus på att utveckla en expanderande marknad med en högteknologisk produkt. 
Du är dynamisk och flexibel och van att ta strategiska beslut.

Välkommen med din ansökan till maith.runebrant@quintiles.com
För frågor om tjänsten ring Maith Runebrant på 0768-10 06 18

Urval och intervjuer kommer att ske löpande, så välkommen att söka nu!



Är du intresserad av nytt arbete inom  
Life Science?

PharmaRelations söker nya medarbetare för uppdrag inom  
affärsområdena Sälj/Marknad och Medical. Just nu söker vi  
personer med erfarenhet av :

Psykiatri/CNS 
Gynekologi/Urologi
OTC
Rökavvänjning
Medicinteknik 
Regulatory
Pharmacovigilance

Vi söker även farmaceuter för apoteksuppdrag.

Låter det intressant?

Läs mer och registrera ditt CV på www.pharmarelations.se 

Du är också välkommen att kontakta Henrik Alexandersson för 
ytterligare information. 

Henrik Alexandersson  
henrik.alexandersson@pharmarelations.se  08-120 122 20

PharmaRelations är ett nordisk snabbt växande konsult- och 
bemanningsföretag specialiserat inom Life Science och Apotek. 
Vi tillhandahåller kompetens av hög kvalitet genom tjänsterna 
Uthyrning och Rekrytering. Vår drivkraft är att skapa värde 
för kunder och utveckling för medarbetarna inom olika sekto-
rer av branschen. PharmaRelations kunder är företag inom 
Läkemedel, Medicinteknik, Bioteknik, Egenvård, Dentalvård 
och Apotek.

Du hittar alla platsannonser på Pharmajobb.se 

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



Anmälan är bindande men får överlåtas.

Pharma Industry Publishing AB, Tyra Lundgrens väg 6, 134 40 Gustavsberg, Tel 08 - 570 10 520, Fax 08 - 570 10 521, 
email redaktionen@pharma-industry.se, www.pharma-industry.se

Vem har nytta av kursen? 
Denna kurs vänder sig till personer som på något sätt i sitt arbete är berörda av hälsoekonomiska diskussioner. 
T ex KAMs som diskuterar med läkemedelskommittéer, personer på regulatoriska och medicinska avdelningar, 
marknadspersoner som använder hälsoekonomiska argument i marknadsföring samt inte minst företagsledningen.

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

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

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

Anmäl dig redan idag!

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

Kan du tillräckligt mycket om HE?

Grundkurs i Hälsoekonomi
Yasuragi Hasseludden 

8 - 10 maj 2012

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



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

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

Varför skjuta brett när du kan skjuta mitt i prick?

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

 

Onkologi i Sverige
Tyra Lundgrens väg 6, 134 44 Gustavsberg

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

Varför skjuta brett? 
När du kan skjuta mitt i prick!

Kontakta oss för att boka annonsplatser för 2012



Besöksadress: Sveavägen 151
Postadress: Nomi 113 90 STOCKHOLM
Tel: +46 8 555 21 400 Fax: +46 8 555 21 499
info@cegedim.se // www.cegedim.se Come Partner with Us

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

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

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

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

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

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

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

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

* Market Access 
översätt s med 
marknadsti llträde 
enligt EU.

Pre
regist-
rering

Regist-
rering

Post
regist-
rering
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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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När världens största 
generikaföretag kom 
till Sverige

Läkemedelsverket 
bryter mot grundlagen

Alla kan vinna på ökat 
samarbete

Läkemedelsindustrin om tio år 
– krämare eller fullfjädrad 
samarbetspartner?




