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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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Nytändning på Sanofi

Marketing ROI - en 
viktig men svår nöt 
att knäcka

Ta ledarskapet över 
dina möten

KlINISKa pRövNINgaR

landstingen bör 
tacka ja till tango 
med industrin



Behåll patienten – behåll intäkterna

Stora summor läggs varje år på att få läkarna att skriva ut ett recept. Men när läkaren förskrivit 
din produkt är du bara halvvägs. Det är patienten själv som bestämmer sig för att stanna kvar 
på behandlingen, eller inte.  

Har du räknat på vad du förlorar när patienten avbryter sin behandling?  Kanske tror du att du inte kan 
nå patienten?

Det kan du.

Var kostnadseffektiv – nå patienten

En instruktionsfilm på www.medicininstruktioner.se är ett kostnadseffektivt sätt att nå ut och öka 
chanserna till att patienten fullföljer sin behandling. I genomsnitt hämtar ca 43% av patienterna 
inte ut mer än ett recept.1

www.medicininstruktioner.se

För info och bokning av film: 031-779 99 87

Räkneexempel kronisk behandling: läkemedelskostnad per dygn 10 kr = 3 650 kr per patient 
och år. Omsättning 50 milj kr = 13 700 patienter/år. Om compliance är 57% innebär det att 43%, 
dvs 5 891 patienter, avslutar. Det innebär ett intäktsbortfall på 21,5 milj kr. Hur många av dessa 
patienter kan man behålla med kunskap och tydliga instruktioner? Om 9 av dessa patienter 
fortsätter sin behandling har abonnemanget betalt sig. Resterande 5 882 patienter är ren vinst. 

Ref 1. Andersson K et al. Eur J Public Health 2005; 15(6):621-6. 

Vi når patienten! 

medicininstruktioner.se samarbetar nu med drygt 700 apotek
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ledare
Att tala med kluven tunga
I och med detta nummer startar PI sin 15:e årgång. Det känns som att det 
bara var igår som vi firade 10-års jubileum. Tiden går fort när man har roligt 
och i år finns mycket på agendan, men inte lika mycket som förra året. Förra 
året gav vi ut sex nummer av PI, sex nummer av Onkologi i Sverige och fyra 
nummer av vår nya satsning Neurologi i Sverige. Det var lite i mesta laget så 
i år - vilket jag meddelat tidigare - blir det fyra nummer av PI. 
 I årets första nummer gör vi ett besök på Sanofi, som det nu heter efter att 
man klippt bort Aventis, ur företagsnamnet. Vi har också ett par intressanta 
referat, en artikel om hur man lyckas bättre i förhandlingar och mycket annat 
läsvärt.
 Häromveckan var vi på ett intressant möte på ett av de större bolagen i 
Sverige. Vi diskuterade allt möjligt och kom bland annat in på det tyvärr alltid 
lika aktuella ämnet läkarnas bristande förtroende för läkemedelsindustrin. 
Gång på gång på gång dyker det upp uttalanden som kommunicerar det 
bristande förtroende för industrin. Det känns som att många talar med kluven 
tunga när det gäller industrin. Myndigheter, landsting och läkare kan i olika 
sammanhang tala om den stora vikten av samarbete mellan alla parter inom 
vårdsektorn, men när det verkligen gäller så släpps inte alltid industrin in i 
finrummen. Vad ska vi göra? Till årets Läkemedelsriksdag, som har bjudit på 
många intressanta diskussioner tidigare år, är inte ens LIF inbjudna. Är det 
inte paradoxalt med en riksdag om läkemedel utan att tillverkarna finns på 
plats? Det tycker i alla fall jag. 
 Nåväl, jag vet att förtroendefrågan kommer att diskuteras i nästa nummer 
av PI och jag hoppas att det i år kanske kan komma en del heta debattinlägg 
från er ute på företagen. Det vore kul tycker vi. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* Market Access 
översätt s med 
marknadsti llträde 
enligt EU.

Pre
regist-
rering

Regist-
rering

Post
regist-
rering

Annons_Cegedim_HT10_REPRO.indd   1 2010-10-18   11.08
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Ny chef för Bristol-Myers Squibb i Norden 

Första december 2011 tillträdde Jacopo Andreose som ny verkställande direktör 
för den nordiska organisationen inom Bristol-Myers Squibb. Jacopo Andreose är 
baserad på det nordiska huvudkontoret i Stockholm. 

- Det känns extra roligt att få leda Bristol-Myers Squibbs professionella nord-
iska team framåt nu när företaget lanserar flera innovativa läkemedel i en region 
som är erkänd för innovation, entreprenörskap och framåtanda, säger Jacopo An-
dreose. 

Jacopo Andreose kommer närmast från Schweiz där han var chef för Abbott. 
Han har en PhD i farmakologi från Milanos universitet samt en Master från Oslos 
Handelshögskola BI. 

- Jacopo Andreose har stor europeisk erfarenhet och kunskap av att leda läke-
medelsföretag så vi är mycket glada att få honom som ny ledare för den nordiska 
regionen, säger Anders Tullgren, vice president i Bristol-Myers Squibbs europe-
iska ledningsgrupp. (Källa: BMS)

Tommie Johansson till Life Science 
Infrastructure

Life Science Infrastructure, LSI, är en nät-
verksorganisation med ett tiotal erfarna kon-
sulter från läkemedels- och bioteknikbran-
schen som fokuserar på kommersiella strate-
gier, organisationsutveckling samt forsk-
nings- och utvecklingsfrågor. Tommie Jo-
hansson är ny seniorkonsult i organisationen 
och kommer närmast från IMS Health där 
han var verkställande direktör för den svens-
ka verksamheten, de senaste två åren även 
som Nordic Business Line Director. Tommie 
Johansson har också en global erfarenhet av 
läkemedelsbranschen från bland annat Phar-
macia och AstraZeneca. (Källa: Life Science 
Infrastructure)

Ny medicinsk chef på Novartis 
Onkologi

Den 1 februari började docent Bo Björks-
trand som ny medicinsk chef på Novartis 
Onkologi. Bo Björkstrand är hematolog och 
kommer senast från Roche. Han har tidiga-
re arbetat som överläkare på Karolinska 
Universitetssjukhuset i Huddinge i drygt 20 
år med blodcancersjukdomen myelom som 
huvudinriktning. Han är erkänt skicklig på 
benmärgstransplantation och har även äg-
nat sig åt läkemedelsforskning. Novartis är 
ledande inom hematologi men också när 
det gäller ovanliga cancersjukdomar som 
gastrointestinala tumörer och neuroendo-
krina tumörer. Företaget har en bred forsk-
ningsportfölj, inom bland annat bröstcan-
cer, njurcancer och myelofibros.
 – Rekryteringen av Bo Björkstrand stärker 
ytterligare Novartis position inom cancer-
vården, en angelägen och högprioriterad 
del av svensk sjukvård, säger Patrick Eck-
ert, chef för Novartis Onkologi i Sverige.

Alan Raffensperger ny COO på Sobi

Swedish Orphan Biovitrum, Sobi, har utsett 
Alan Raffensperger till Chief Operating Officer 
(COO) med ansvar för försäljning och mark-
nadsföring, supply chain, inköp och it. Han 
kommer närmast från positionen som verkstäl-
lande direktör för Benechill Inc, ett amerikanskt 
medicintekniskt bolag inriktat på utrustning för 
akutvård. Under åren 2005−2010 var han an-
ställd vid amerikanska Amgen som Executive 
Director, Head of Nephrology. 

Alan Raffensperger är född 1960 och har en 
Bachelor of Science från University of Mary-
land, Baltimore, USA. Han kommer att rappor-
tera till Sobis verkställande direktör och kon-
cernchef Geoffrey McDonough och ingå i led-
ningsgruppen. Han tillträder omgående.

- Det är med glädje vi välkomnar Alan Raf-
fensperger till Sobi. Hans roll som COO är en 
viktig del i de interna förändringar vi gör för att 
få en ökad effektivitet inom den kommersiella 
verksamheten. Alan har en mycket lämplig bak-
grund med lång och bred erfarenhet av att ope-
rativt leda verksamheter och kommer att på 
många sätt kunna bidra till Sobis utveckling un-
der de kommande åren, säger den verkställan-
de direktören Geoffrey McDonough.(Källa: 
Sobi)

Artimplant säljer i egen regi i Norden

Sedan årsskiftet har Artimplant tagit över för-
säljningen av sina produkter på den nordiska 
marknaden. Den tidigare distributören NMS 
har gått i konkurs vilket gjort det möjligt för Ar-
timplant att snabbt ta över försäljningen i egen 
regi. Detta är ett led i Artimplants satsning på 
att öka sin närvaro på de marknader där Artim-
plants produkter marknadsförs och distribue-
ras. (Källa: Artimplant)

notiser och pressklipp



 

Flexibla & innovativa. 
Med 5000 kon sulter 
worldwide kan vi 
snabbt resursstärka 
inom många specifika 
områden.

     Bemanning
    Strategisk outsourcing av rekrytering  
       och bemanning
    Vakansfyllnad vid t.ex. föräldraledighet
       Bemanning inom sälj- och marknads 
       funktioner
    Hyr-köp-modell
       
     Säljteam
       Säsongsbemanning exempelvis vid  
        vaccinkampanjer
        Strategisk uthyrning av personal till    
        hela försäljningsorganisationer

     Delade team
        Vi erbjuder ett kostnadseffektivt           
        alternativ genom att en säljstyrka från     
        Pharmexx marknadsför produkter åt  
        flera kundföretag

     Nurse Advisor tjänster
    Nurse Advisor Services är ett kon- 
       struktivt och mätbart arbetssätt för   
       läkemedelsföretag att stärka resur-      
       ser kring bättre & säkrare läkemedels- 
       användning och kvalitativ vård
       Marknadsundersökningar

     Nurse Advisor 
       Specialister på produkten och inom  
       terapiområdet genomför patient - 
       undersökningar och utbildar vård- 
       personal i hantering och användning  
       av läkemedel

     Nursing Service
       Leg. sjuksköterskor och vårdpersonal  
       utbildar patienten i läkemedelsan- 
       vändning för att öka patientens följ- 
       samhet

På Pharmexx Nordic är vi stolta över våra konsulter.  
Främst hyr vi ut specialister på försäljning av läkemedel, 
men är du medveten om vår bredd?

Kontakta oss gärna så berättar vi mer!

Helena Nyrén, Managing Director, +46 8 614 34 41
Anton Ekblom, Business Development Manager, +46 8 614 34 28
Kjell Legernaes, Head of Consultants, +46 8 614 34 39
Webb: www.pharmexx.se eller www.pharmexx.com 
 

Brand Management Sales Solutions Health Management Services

    Marknadsföringstjänster
     Utbildning av apotekspersonal
     Telemarketing via Pharmexx call center 
     Produktpositionering
        Marknadsundersökningar
        Identifiering och segmentering av        
        målgrupper
 
     Hantering av mogna produkter
     Vi erbjuder alternativa och kostnads -    
        effektiva sätt att sälja och marknads- 
        föra mogna produkter

     Etableringshjälp i Norden
     Hjälp med att introducera produkter  
        på marknader där kunden själv inte  
        är representerad eller överta och  
        marknadsföra en del av ett läke -
        medelsföretags produktportfölj
    

 

Pharmexx PI nr_1_2012.indd   1 2012-01-24   11:18:10
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notiser och pressklipp

Ny verkställande direktör för Aktivia
Niklas Lindberg lämnade i mitten av januari befatt-
ningen som verkställande direktör för Aktivia Science 
Work och Aktivia Science Work Clinical för att bli 
nordisk chef för Norma. Niklas Lindberg har under 
sitt år i Aktivia Science Work starkt bidragit till företa-
gets utveckling. Han kommer att fortsätta sitt enga-
gemang för företaget genom att sitta kvar i dess sty-
relse. 

Ny verkställande direktör är Knut Natt och Dag, ny 
styrelseordförande är Rolf

Mayer. (Källa: Aktivia)

Samarbete om väntrums-tv 

TV4-Gruppen fortsätter sin etablering inom out of ho-
me-tv. Genom ett nytt avtal med Doktorn.com - som 
har en etablerad mediekanal via tv i väntrum inom vår-
den och tandvården, tar TV4 över ansvaret för an-
nonsförsäljning och visst programinnehåll till över 
450 skärmar på mottagningar runt om i landet. 

−Vi ser att TV4 kan öka tittarvärdet i programmet 
med nyheter, väder och underhållning som komplette-
rar vår kunskap inom hälsoinformation. Eftersom ma-
joriteten av besökarna i väntrummen går direkt till apo-
tek efteråt så är väntrums-tv en mycket attraktiv mark-
nadsplats för hälsorelaterade produkter, säger Johan 
Bloom, verkställande direktör på Erlandsson & 
Bloom. (Källa: Doktorn.com)

Actavis satsar på antidrogarbete

Actavis har sedan starten för fem år sedan varit engagerade i det europeiska 
projektet, Youth in Europe, en organisation vars syfte är att förebygga drogan-
vändande hos unga och drogrelaterade skador. Projektet drivs av ECAD, Eu-
ropean Cities Against Drugs med Actavis som huvudsponsor. 

Youth in Europe verkar framför allt genom att bedriva forskning kring drogfö-
rebyggande arbete. Forskningen skapar verktyg för att jämföra olika förebyg-
gande åtgärder som görs runt om i Europa. Det ger då möjlighet att identifiera 
de metoder som fungerar och sprida dessa. 

Huvudsyftet med projektet är att öka medvetenheten och utveckla preventi-
va åtgärder mot drogproblem både lokalt och internationellt för att minska an-
vändningen av tobak, alkohol och illegala droger hos unga individer. Actavis 
stödjer den jämförande forskningen ekonomiskt och även lokala samhällsinitia-
tiv i olika städer runt om i Europa. Projektet går nu in i sin andra fas, där Sveri-
ge och Stockholm ingår.

- Vi är stolta över att vara med och bidra i den här viktiga samhällsfrågan. 
Det är dessutom väldigt belönande att vara delaktig i det fina arbete som Youth 
in Europe åstadkommer, säger Anders Jungbeck, verkställande direktör för 
Actavis Sverige. (Källa: Actavis)

Nytt digitalt verktyg för vård av immunbrist

Sveriges immunbristspecialister kommer under våren 2012 att få ett nytt digi-
talt verktyg för att kunna erbjuda bästa möjliga vård för sina patienter. 

Nya behandlingsmetoder och läkemedel har gjort att dagens immunbristpa-
tienter i allt högre utsträckning behandlas i hemmet. Detta innebär att vårdper-
sonalen ser patienten mer sällan och att uppföljning av vården försvåras. 

Sveriges läkares intresseförening för primär immunbrist, SLIPI, har därför 
tagit initiativet till att ta fram ImmunoCare, ett system för att förenkla uppfölj-
ning, kommunikation med patienter och kvalitetskontroll av verksamheten. Im-
munoCare bygger på den tekniska plattformen RealQ från det svenska företa-
get Health Solutions. Applikationen kommer att startas på ett antal kliniker un-
der våren 2012 för att sedan lanseras brett under hösten. Intresse finns redan i 
flera andra länder för att implementera produkten och på sikt samordna sitt 
forskningsarbete.(Källa: Healthsolutions)

Signifor får positivt utlåtande för EU-godkännande

CHMP - The Committee for Medicinal Products for Human Use - har rekom-
menderat Signifor från Novartis för godkännande. Signifor blir i så fall den för-
sta godkända behandlingen mot Cushings sjukdom. 

Cushings sjukdom är en endokrin sjukdom där patienten får ett överskott på 
cortisol beroende på en icke-cancerogen tumör i hypofysen. Utlåtandet base-
ras på data från fas III-studien Pasport-Cushings (pasireotide clinical trial port-
folio - Cushing’s disease) (Källa: Novartis)

Knut Natt och Dag



DM/TM Kungs gatan 18 411 19 
Göteborg 
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ccomom
 kunskap är trygghet NÅ RÄTT KUND VID RÄTT TILLFÄLLE

Fyra miljoner patienter når du via
Väntrumsbroschyrer • Tidskriften Doktorn • Väntrums-TV • Doktorn.com

För mer info ring gärna 08-648 49 00 eller maila till info@doktorn.com

notiser och pressklipp

Fass 2012 – drygt fem kilo läkemedels  

information

Årets utgåva av Fass är nu under distribution. Liksom föregående 
upplaga är även Fass 2012 uppdelad i två band på grund av dess 
omfång, nu över 4 000 sidor. Fass-boken är klassisk i svensk sjuk-
vård, men bör numera i första hand betraktas som en lärobok och 
ett komplement till de elektroniska kanalerna, som Fass.se och för-
skrivarstöden som finns i sjukvårdens journalsystem. Fass 2012 
kan beställas på bok@fass.se 

Lifescience på besök hos regeringen

I slutet av januari träffade representanter från SwedenBIO, läkeme-
delsindustriföringen och Swedish Medtech statssekreterarna från 
närings-, utbildnings och socialdepartementet; Håkan Ekengren, 
Peter Honeth och Karin Johansson.

- Att ha ett möte med representanter från tre departement visar 
på regeringens amarbetsvilja och öppnar för förändringar i ett bre-
dare perspektiv. Särskilt roligt är det att statssekreterarna tog initia-
tiv till uppföljningsmöten. De verkligen lyssnade på vad vi sa, säger 
Johan Järte, VD SwedenBIO. 

Mötet ägde rum efter ett öppet brev från life science-organisatio-
nerna och Invest Sweden adresserat till regeringen med anledning 
av David Camerons fokus på life science i Storbritannien. Genom 
en mångmiljardsatsning stärker de life science i hela kedjan från 
stöd till forskning, vidare till produktion och slutligen även till ökade 
behandlingsmöjligheter för flertalet patienter. (Källa:SwedenBIO)

Instruktionsfilm på webben om Addisons sjukdom 
Webbtjänsten medicininstruktioner.se har inlett ett samarbete 
med Svenska Addisonföreningen som arbetar för att öka den 
allmänna kunskapen om Addisons sjukdom samt hjälpa och 
stödja de som är kortisonberoende. 

Addisonpatienter och deras anhöriga kan nu få hjälp via 
medicininstruktioner.se att ta del av tydliga filminstruktioner om 
hur man ska hantera, förbereda och injicera Solu-Cortef. 

Läkemedlet ges via injektionsspruta vid händelse av en Addi-
sonkris. Om tid inte finns för att ta sig till sjukhus måste patien-
ten självinjicera. Nu finns det alltså en ny instruktionsfilm för pa-
tienter och dess anhöriga, där de kan lära sig hanteringen av lä-
kemedlet för att snabbt kunna agera vid en akut situation. (Källa: 
Medicininstruktioner)

LIF lanserar en Kommission för jämlik vård
LIF – branschorganisationen för de forskande läkemedelsföre-
tagen – lanserade i slutet av januari en Kommission för jämlik 
vård med representanter från politik, forskning, fackliga organi-
sationer och oberoende debattörer.

– Ojämlikheten i vården är inte bara geografiska olikheter 
mellan olika landsting, som LIF presenterat i flera utredningar 
de senaste åren, säger Anders Blanck, VD i LIF. Det handlar 
också om genusskillnader, åldersskillnader, socioekonomiska 
skillnader och frågor om skillnader beroende på etnicitet. 

– Vi anser att frågan måste tas på större allvar, och tillsätter 
därför en Kommission för jämlik vård. Den får i uppgift att utre-
da, främja debatt och föreslå åtgärder. Ojämlikheten i vården 
har stora kostnader, förutom att den drabbar patienter och 
svenskarnas förtroende för sjukvården. Det måste gå att göra 
mer. – Vi hoppas att Kommissionen kommer att göra skillnad, 
säger Anders Blanck. Kommissionens slutsatser och förslag 
ska presenteras sommaren 2012. Ordförande i Kommisionen 
blir ILija Batljan. (Källa:LIF)

 



Att ta ut strategin och göra marknadsplanering 
kräver kunskap om hur landskapet ser ut och 
insikter i hur kunderna agerar och tänker. 

För att känna sig trygg och säker i att fatta rätt 
beslut i en föränderlig omvärld behövs tillförlitligt 
beslutsunderlag. 

Hos TNS SIFO fi nns en bred kunskap i metoder 
och kompetens att analysera marknaden, effekten 
av marknadsaktiviteterna och relationerna till olika 
kundgrupper. 

Vill du veta mer om dina kunder? 
Kontakta oss på TNS SIFO Navigare: 
Karin Hedelin-Lundén, 0708-59 41 99 eller
Eva Pokkinen-Forster, 0709-13 63 57.
Växel 08-507 420 00. 

www.tns-sifo.se

SÄKRA VÄGEN 
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marknadsföring

Det är fort
farande få 

marknadschefer 
som har en tydlig 
bild av vad deras 
marknadsförings
investeringar gene
rerar.
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Vi marknadsförare har alltid 
tyckt oss vara bra på att ta 
fram reklam och kommunika-

tion som driver försäljning. Väsentligt 
sämre är vi på att professionellt utvär-
dera densamma. Kan vi då verkligen 
veta att marknadsföringen är bra, att 
den ger eftersträvad effekt? Redan för 
sju år sedan kunde man i en artikel här 
i Pharma Industry läsa om att det nu 
verkligen var på tiden att etablera pro-
cesser för att mäta och analysera effek-
tiviteten i marknadsföring - Marketing 
RoI (Return on Investments). Läsaren 
bjöds på detaljerad information och 
förslag på hur man bäst driver proces-
sen. Min insikt i life science-branschen 
är begränsad, men med en lång bak-
grund från snabbrörliga konsumentva-
ror vågar jag påstå att åtminstone i den 
branschen är det fortfarande få mark-
nadschefer som har en tydlig bild av 
vad deras marknadsföringsinveste-
ringar genererar. 

Kanske kan det vara en tröst att det 
verkar vara fler som inte får ordning på 
sin avkastning på marknadsföringska-
pitalet. IBM har nyligen genomfört en 
Global CMO Study som en del i sina 
C-suite studies. I denna kan man läsa 

att marknadscheferna har allt större 
press på sig att visa hur investering-
arna i marknadsföring hjälper bolagen 
att nå sina finansiella mål. 

Dessutom är det inte minst viktigt 
att med hjälp av mätningar och analy-
ser kunna bestämma vad man ska slu-
ta investera i. 

I denna artikel ger jag min bild av 
varför Marketing Return on Invest-
ments fortfarande är så viktig, varför 
jag tror att vi inte riktigt får till det och 
vad som behövs för att till slut lyckas.

Därför Marketing RoI
Marknadsföring är viktigt. Gurdeep 
Puri, en av grundarna av den engelska 
konsultbyrån The Effectiveness Part-
nership, sa i sitt anförande på Tendens-
dagen i Sveriges Marknadsförbunds 
regi i oktober 2011 att ”Marketing is 
the key driver of organic corporate 
growth.” (Marknadsföring är den cen-
trala drivkraften för ett företags orga-
niska tillväxt.) Och det är precis så det 
är, förutsatt att marknadsfunktionen är 
professionell, kommersiell och framför 
allt effektiv. 

När marknadsförarens kund- och 
konsumentinsikt kombineras med ett 

starkt fokus på företagets finansiella 
nyckeltal skapas inte sällan framgång. 
Under ett antal år har dock den digi-
tala utvecklingen och det alltmer kom-
plicerade medielandskapet tagit både 
tid och resurser från marknadsavdel-
ningarna. I dag ligger fokus mer på att 
skapa Facebook-fans än på att analy-
sera hur man skapar lönsamma affärer. 

Men nu är det dags för marknadsfö-
rarna att öppna upp Excel, dags att ta 
ansvar för affären. Om man inte gör det 
är jag övertygad om att marknadsav-
delningarna och marknadsföringen 
kommer att tappa inflytande i företa-
gen samt komma allt längre bort från 
ledningsgrupper och strategiarbete. 

Därför gäller det nu att först och 
främst ha ett kommersiellt fokus. Hur 
driver jag som marknadsförare en 
agenda för lönsam tillväxt? Att först 
titta bakåt för att kunna bli effektiv 
framåt är en bra start och här kommer 
arbetet med Marketing RoI in. 

Ärligt talat, hur många ekonomiche-
fer ser i dag marknadsföringsbudgeten 
som en investering? Helt ovetenskap-
ligt vågar jag bestämt hävda att de fles-
ta ser marknadsföringens aktiviteter 
som en kostnad. En kostnad som är lätt 

Avkastning på marknadsföringskapital: 

Marketing ROI - en viktig 
men svår nöt att knäcka
Varför är det så svårt att mäta och analysera effektiviteten i marknadsföring?  
I den här artikeln ger Anders Sancho, konsult och parter på Vengine Associates, 
sin bild av vad som är svårt och vad som behövs för att till slut lyckas för att få 
Marketing Return on Investments. 
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marknadsföring

att skära i när man närmar sig halvårs-
resultatet.

Genom att utvärdera marknadsfö-
ringsinvesteringarna skapar man för-
utom internt förtroende också en för-
utsättning för en optimerad marknads-
plan. Dessutom får man helt nya styr-
instrument för samarbetet med de kre-
ativa konsulter som ska sätta framtida 
uppdragsbeskrivningar i verket.

Den kommersiella utvärderingen är 
svårare än själva aktiviteten
Det vanligaste svaret på frågan varför 
man inte jobbar med Marketing RoI är 
att det är svårt att få rättvisande data 
och svar. En annan återkommande an-
ledning är att det är svårt att särskilja 
den enskilda aktiviteten från allt an-
nat som händer. Ett exempel: Ett före-
tag genomför en annonskampanj med 
digitala bannerannonser kombinerat 
med tv-reklam. Samtidigt gör en av 
återförsäljarna en tillfällig priskam-
panj. Försäljningen går upp, men det 
är svårt att veta om ökningen berodde 
på mediasatsningen (och vilken del av 
den) eller på den tillfälliga prissänk-
ningen. I läkemedelsbranschen kan jag 
tänka mig att det är svårt att bedöma 
det kommersiella värdet av att delta på 
symposier och mässor. Hur mycket tjä-
nar man egentligen på sitt deltagande?

När det är svårt att få till den kom-
mersiella utvärderingen av en aktivitet 
blir det ofta en lite mera vag avrappor-
tering på ledningsgruppsmötet efter 
mässan. ”Vi träffade 14 procent fler lä-
kare detta år jämfört med förra året och 
enligt mässarrangörens undersökning 
var mässan värdefull för 68 procent av 
deltagarna. I samma undersökning 

svarade 77 procent att de kände till vårt 
varumärke.” Men en sådan avrappor-
tering säger ingenting om aktiviteten 
varit lönsam, varken direkt eller på 
sikt. 

Vilken verkställande direktör eller 
ekonomiansvarig som helst drar natur-
ligtvis öronen åt sig och funderar över 
om man inte ska hämta hem lite av ga-
pet mellan förväntat resultat och bud-
geten genom att skära i marknadsbud-
geten. Ofta använder sig dessutom 
marknadsavdelningen av nyckeltal och 
parametrar som inte alla förstår och 
som dessutom ligger långt ifrån till ex-
empel ekonomiavdelningens nyckeltal 
för bolagets utveckling.

Ytterligare en anledning till att det 
är svårt att få till en bra kommersiell 
utvärdering av marknadsaktiviteterna 
är det faktum att reklam-, PR- och med-
iebyråer dels oftast inte har kompen-
tensen att prata lönsam tillväxt med 
sina kunder, dels är relativt ointresse-
rade av en sådan utvärdering eftersom 
många av dagens kreativa aktiviteter 
med stor sannolikhet då aldrig skulle 
få genomföras mer än en gång. 

Att göra en ekonomisk utvärdering
Standardformeln är enkel:
Resultatet uttrycks i procent. Ett nega-
tivt resultat innebär att investeringen 
aldrig borde ha genomförts. Blir brut-
tomarginalen minus marknadsinveste-
ringen lika med noll har man gått plus 
minus noll. 

Med stor sannolikhet är varken 
verkställande direktören eller ekono-
miavdelningen nöjda med en mark-
nadsinvestering som ”bara” genererar 
noll i Marketing RoI. Företaget har en 

underliggande kostnad för att säkra ka-
pitalet till investeringen, därför måste 
avkastningen på marknadsförarens ak-
tivitet generera över detta gränsvärde 
och helst en bra bit över. Här är ytterli-
gare ett mycket bra tillfälle för mark-
nadschefen att ta kommersiellt ansvar. 
Ha en diskussion med ekonomichefen 
och ta reda på var gränsvärdet för av-
kastningen på marknadsinvestering-
arna ska ligga.

Inom många branscher är kunder 
och konsumenter illojala och konkur-
rensen är hög mellan olika alternativ 
på marknaden. Då är det, enligt min 
uppfattning, vanskligt att prata om po-
tentiella kunders nuvärde, med andra 
ord kundens totala värde över tiden. 
Däremot finns det många branscher, 
där lojaliteten till ett varumärke eller 
en produkt är hög. Exempel på detta är 
avtal och abonnemang där kunden bin-
der upp sig på en längre tid. 

En kunnig marknadsförare har via 
tidigare data och marknadsundersök-
ningar god kännedom om hur lojal en 
ny kund blir till en viss produkt och 
fattar utifrån varje enskild kampanj be-

slut att nuvärdesberäkna bruttomargi-
nalen.  

Steg för steg mot ökad effektivitet
Erfarenheten säger att det är mycket 
svårt att beräkna avkastning på var-
enda aktivitet som en marknadsav-
delning planerar och genomför. Jag 
tycker att det i stället är bättre starta en 
process som över tiden kommer att sä-
kerställa kommersiellt fokus och ökad 
lönsamhet. 

När marknads-
förarens kund- 

och konsumentinsikt 
kombineras med 
ett starkt fokus på 
företagets finansiella 
nyckeltal skapas inte 
sällan framgång.”

Tillförd bruttomarginal – Marknadsföringsinvesteringen

Marknadsföringsinvesteringen
Marketing Rol =

1 2
3

4 5
Prioritera

marknadsmålen
Prioritera
aktiviteter

Förankra

Skräddarsy
Rol-formel

Prognostisera
avkastning

Mät resultat,
avkastning The New and Revised Course in Pharmaceutical Medicine

- you are invited to the leading course

Karolinska Institutet, Medical Products Agency and The Dental and Pharmaceutical Benefits Agency, TLV, present the revised course.  
The course has a focus on payers view. It include an international outlook introducing lecturers from leading markets and Agencies.  
It is given in 10 sessions during 18 months, with a step-on possibility at any point.  
The course is designed for professionals in the drug industry.
Next course start September 2012.

Contact our Course  
Director Pierre Lafolie for  

further information. pierre.lafolie@ki.se
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1.Prioritera marknadsmålen. 

Alla strategiska mål i marknadsplanen 
är naturligtvis viktiga, men med stor 
sannolikhet kan man prioritera ett par 
målsättningar som är tydligt kopplade 
till affärsplanens finansiella nyckeltal.

2.Prioritera aktiviteter. 

Av planens alla aktiviteter är mitt för-
slag att välja ut de som dels är stora 
investeringar, dels har stor bäring mot 
de ovan prioriterade målsättningarna.

3. Förankra upplägget och skräddarsy 

en RoI-formel. 

Nu är det viktigt att förankra uppläg-
get och prioriteringarna. Vilka som 
ska delta i förankringsprocessen be-
ror naturligtvis på investeringarnas 
storlek och storleken på företaget. 
Men definitivt bör den som är ekono-
miansvarig vara med. Denna person 
är sedan bra sällskap för att skräd-
darsy en RoI-formel. Det är i detta 
skede man ska ta ställning till frågor 
som: Ska man nuvärdesberäkna in-
täkterna? Kan man, och i så fall hur, 
avgränsar man de intäkter som just 

den valda aktiviteten tillför? Vilka 
kostnader ska med i beräkningen?  
Denna del av processen är nyckeln till 
användbara resultat och till ökat för-
troende för marknadsavdelningens af-
färsmässighet.

4. Prognostisera avkastning. 

Nästa steg är att göra en prognos av 
de planerade aktiviteterna. Kanske 
kommer man redan här att välja bort 
aktiviteter som inte kommer tillföra 
avkastning på investerat kapital. Bäst 
är naturligtvis att bygga ett antal sce-
narion för aktiviteterna och sedan välja 
de bästa.

5. Mät resultat och avkastning. 

När aktiviteten är genomförd gör 
man en uppföljning av resultatet. 
Först och främst får resultatet effekt 
på framtida strategier och aktivite-
ter. Ska man göra fler aktiviteter av 
denna typ i framtiden? Måste man 
ändra i upplägget eller sluta med 
den typ av aktivitet som utvärderats?  
Resultatet ska också sättas i relation 
till den prognos man gjorde. Om det 

skiljer sig, vad beror det i så fall på? 
Här samlar man erfarenhet och kom-
mer med tiden att bli allt bättre på att 
prognostisera. 

Min poäng med att dra igång en 
Marketing RoI-process är att den ska-
par förutsättningar för ett långsiktigt 
kommersiellt fokuserat och fungerande 
angreppssätt. I processen finns både en 
tydlig intern förankring och delaktig-
het, helst ända upp till verkställande 
direktören, och det faktum att man pri-
oriterar ett antal för strategin viktiga 
och budgetmässigt substantiella inves-
teringar. Större bolag med betydande 
budgetar har kanske möjlighet att ta in 
en extern resurs som kan driva och eta-
blera processen, något som kan öka den 
positiva effekten ytterligare. Med ett 
objektivt utifrån-och-in-perspektiv 
kommer dels prioriteringsarbetet bli 
tydligare, dels kan man skapa en mer 
detaljerad Marketing RoI-strategi och 
-process skapas.

Det kan ändå gå fel
Innan man sätter igång och under ar-
betet ska man vara vaksam på even-

The New and Revised Course in Pharmaceutical Medicine
- you are invited to the leading course

Karolinska Institutet, Medical Products Agency and The Dental and Pharmaceutical Benefits Agency, TLV, present the revised course.  
The course has a focus on payers view. It include an international outlook introducing lecturers from leading markets and Agencies.  
It is given in 10 sessions during 18 months, with a step-on possibility at any point.  
The course is designed for professionals in the drug industry.
Next course start September 2012.

Contact our Course  
Director Pierre Lafolie for  

further information. pierre.lafolie@ki.se
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tuella misstag och tankevurpor som 
de facto kan påverka resultatet och ge 
helt felaktiga beslutsunderlag. James 
D Lenskold lyfter i sin bok ”Marketing 
RoI – The Path to Campaign, Customer, 
and Corporate Profitability” upp ett 
antal moment där det inte sällan kan 
gå fel när man sjösätter en Marketing 
RoI-process.

• Intäkter används i stället för marginal. 
Det är summan som skapas på nedersta 
raden som är intressant. Inte den till-
förda bruttoomsättningen.

• Endast den direkta vinsten räknas utan 

att ta hänsyn till framtida värden.

Som tidigare nämnts är det inte svårt 
att beräkna inte bara den direkta vin-
sten utan även de framtida vinster som 
en marknadsinvestering genererar. 
Dock viktig för att kunna bedöma ef-
fektiviteten av en aktivitet.

• En kunds hela livstidsvärde räknas med.

Motsatsen till ovanstående. Man räk-
nar helt enkelt in för stort framtida 
värde och bortser då från att fler akti-
viteter kan behövas i framtiden för att 
behålla kundens lojalitet.

• Totala avkastningen räknas in och inte 

endast den stegvisa (inkrementella).

Vad är grundförsäljning och vad till-
förs stegvis med den aktuella aktivite-
ten? Det är endast den inkrementella 
vinsten som är intressant för investe-
ringsbeslutet. 

• Att Marketing RoI är positiv används 

som gränsvärde för att genomföra en 

aktivitet.

I vissa lägen kan en låg avkastning på 
marknadsföringsinsatsen vara tillräck-
lig för att genomföra en aktivitet. Lång-
siktigt måste dock marknadsföringsin-
vesteringarna generera mer. Principen 
bör vara att avkastningen från mark-
nadsinvesteringar ska vara högre än 
företagets kapitalkostnad och bättre än 
alternativa investeringar.

Som marknadsförare har man vid 
ett antal tillfällen avfärdat Marketing 
RoI-beräkningar och framhållit att den 
stora investering man har beslutat om 
är strategiskt viktig för företaget eller 
varumärket. Det kan handla om att 
man ”snabbt måste bygga kännedom”, 
”designen börjar se omodern ut”, ”vi 

måste höja vår servicekvalitet” och lik-
nande. Men även strategiska beslut ska 
ju generera direkta eller framtida vin-
ster för företaget. Därför är det viktigt 
att man med kvalificerade antaganden 
även sätter värde på de intäkter som 
kommer att tillföras av denna typ av 
beslut. Det kommer att skapa förutsätt-
ningar för att prioritera och fatta de 
bästa besluten men också över tiden 
bygga in ett ännu större kommersiellt 
fokus i marknadsföringen.

Räcker det med marketing RoI?
Att räkna ut avkastningen på mark-
nadsföringsinvesteringen ger inte en-
samt frälsning men ger ett verktyg mot 
ett större kommersiellt fokus. 

Låt oss återvända till exemplet med 
ett läkemedelsföretags deltagande på 
en mässa. Förutsättningen för att räkna 
ut en Return on Investment på denna 
aktivitet blir baserat på hur stor mer-
försäljning av det aktuella läkemedlet 
som genereras av mötena med mässbe-
sökarna. Detta är naturligtvis oerhört 
svårt att bedöma, men det är fortfaran-
de inget som hindrar att man gör ett 
kvalificerat antagande. Bygg på med 
antaganden om andra mässor och om 
hur ofta man behöver träffa läkare för 
att generera förskrivning. Självklart är 
det också möjligt att göra marknadsun-
dersökningar för att bättre lära sig vad 
som påverkat vilket läkemedel som pa-
tienten använder och därmed blir fram-
tida antaganden än mera pricksäkra. 
Ett strukturerat angreppssätt ger inte 
direkt ett exakt resultat men skapar ett 
kommersiellt fokus när man prioriterar 
och fattar beslut kring vilka framtida 
mässor man ska delta på. 

Vikten av att alla medarbetare på 
marknadsavdelningen har kunskap, 

vilja och verktyg för att driva arbetet 
mot ökat kommersiellt fokus i mark-
nadsföringen kan inte underskattas. 
Marknadschefen har ett ansvar att de-
legera processen och därmed bygga 
kunskap i sitt team. 

Det finns som bekant mängder av 
nyckeltal att använda i sin ambition att 
bli en skicklig och effektiv marknads-
förare. I utvärderingen av mässdelta-
gandet kan man till exempel använda 
nyckeltal som: CPC (cost per contact), 

lead generation (antalet nya kunder 
som genereras av en marknadsaktivi-
tet), nya kontakter i relation till totala 
antalet, förändringar i kännedom efter 
ett antal mässor, och så vidare. Vad 
dessa nyckeltal har gemensamt, förut-
om den information och beslutsunder-
lag de i sig genererar, är att analysen av 
värdena skapar förutsättningar för ett 
allt bättre underlag till analys och ut-
räkning av Marketing RoI.

Med stor sannolikhet kommer fler 
artiklar kring detta ämne skrivas fram-
över. Min förhoppning är dock att det 
inte ska dröja sju år till innan vi ser tyd-
liga förändringar i hur marknadsavdel-
ningar i samarbete med berörda avdel-
ningar driver Marketing RoI-processer 
i sina företag. 

I själva verket tror jag detta är en för-
utsättning om vi vill ha inflytelsefulla 
marknadsförare kvar i ledningsgrup-
perna. Något annat vore olyckligt. Kom 
i håg att ”Marketing is the key driver 
of organic corporate growth”.  

Anders sAncho
konsult och partner
Vengine Associates

marknadsföring

Det vanligaste svaret på frågan 
varför man inte jobbar med 

Marketing RoI är att det är svårt att få 
rättvisande data och svar. En annan åter-
kommande anledning är att det är svårt 
att särskilja den enskilda aktiviteten från 
allt annat som händer.



Vill du nå läkarna 
direkt på plats?

Boka utställarplats på Läkartidningens vetenskapliga 
symposier så når du rakt in i din målgrupp.

Under 2011 hade vi över 800 besökare.  
Vill ni vara med som utställare 2012?

Kontakta Läkartidningens marknadsavdelning  
på telefon 08-790 35 30 eller mejla oss på  
marknad@lakartidningen.se för mer information.

Prostatacancer 
Karolinska Institutet, Solna

 Tobak 
Sophiahemmet, Stockholm

 Ungdomars hälsa 
Sophiahemmet, Stockholm

 Smärta 
Stockholm

 Livsstil och hälsa/Hjärt- och kärlprevention 
Nalen, Stockholm

 KOL 
Sophiahemmet, Stockholm

 Trauma 
Sophiahemmet, Stockholm

PLanerade SymPOSier 2012

7 mars

 14 mars

18 april

 23 maj

 6 september

 17 oktober

 14 november

(preliminärt)

arrangerar

LäKarTidningen FörLag aB, 08-790 33 00
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Arbetslivet är fullt av dem: 
möte med ledningsgruppen/
arbetsgruppen, projektmöte, 

planeringskonferens, spånarmöte, ut-
värderingsmöte och så vidare. Men vad 
ger alla dessa möten? Hur ofta tänker 
mötesdeltagarna efteråt att mötet var 
tråkigt, segt och fullständigt onödigt. 
Och handen på hjärtat, hade du i egen-
skap av mötesledare, förberett dig så 
att mötet skulle bli lärorikt, inspire-
rande, utvecklande och sammansvet-
sande? Eller tänkte du kanske att det 
nog under mötets gång skulle visa sig 
vad som skulle göras, hur och vem som 
skulle göra det? 

Den som tar för lätt på förarbetet 
kan missa ett viktigt underlag eller 
glömma att bjuda in de rätta personer-
na till mötet. Det kan få till följd att del-
tagarna inte får tillgång till rätt kom-
petens för en aktuell mötesfråga. 

När ni väl sitter på mötet saknar ni 
kanske fokusering och en gemensam 
bild av vad ni faktiskt ska göra. Och 
skulle det ändå bli ett resultat glömmer 
ni kanhända den viktiga fortsättning-
en: Vem tar ansvar för mötets resultat 
i fortsättningen? Och hur gör man det? 
När ska det vara klart? Hur ser det ut 
när det är klart? 

Med för många obesvarade frågor 
går deltagarna från mötet och känner 
sig dränerade på energi. I värsta fall 
undrar de vad det är för lekstuga de 
varit i. Och kanske slås de av tanken: 
Vad kostar egentligen ett så illa plane-
rat möte för organisationen? 

Möten kostar pengar – mycket 
pengar
För en del personer sker en stor del av 
arbetet i olika former av möten. Vissa 
tillbringar upp till 80 procent av sin 
arbetstid i större och mindre möten. 
80 procent av dessa tycker att mötena 
sällan känns meningsfulla. Allt enligt 
forskningsrapporter som publicerats 
genom åren. Om en femtedel av arbets-
tiden på ett företag med 100 anställda 
används till möten så motsvarar det 
en kostnad på över 15 miljoner kronor 
(räknat på 1 700 arbetstimmar/år och 
450 kronor/timme). Trots denna stora 
investering är det sällsynt att det görs 
uppföljningar eller utvärderingar för 
att ta reda på hur effektiva ett företags 
möten är. 

Enligt en TEMO-undersökning om 
interna möten, som besvarades av 500 
chefer i privat och offentlig sektor och 
genomfördes 2009, är det framför allt 
tre anledningar till att möten upplevs 
som meningslösa:
• Syftet med mötet var inte tydligt.
• Tiden används inte effektivt. Mötena 

var dåligt förberedda och illa plane-
rade. 

• Det fanns brister i uppföljningen av 
de beslut som fattats på mötet. 
Sex av tio chefer sa att de inte kände 

till syftet med mötet, något som är ett 
grundkrav för att kunna förbereda sig. 
Om mötet är till för att informera, ge-
nomlysa eller besluta i en fråga, så 
krävs olika förberedelser för att mötes-
deltagarna ska kunna bidra aktivt. 

Handen på hjärtat, hade du i egen-
skap av mötesledare, förberett dig så 

att mötet skulle bli lärorikt, inspirerande, 
utvecklande och sammansvetsande? Eller 
tänkte du kanske att det nog under mötets 
gång skulle visa sig vad som skulle göras, 
hur och vem som skulle göra det?

ledarskap

Ta ledarskapet över dina möten
”Vi måste ta ett möte om den här frågan − när kan du avsätta ett par timmar?”  

Att bara avsätta tid för ett möte är inte tillräckligt. Med bra planering, 
en genomtänkt process med kreativa metoder samt genom att bädda för en 

god dialog kan du skapa givande och engagerande möten. Gunilla Orrebrink 
och Eva C Johansson, författare respektive illustratör till en nyutkommen bok 

om effektiva möten, ger tips för den som ska leda möten.
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Att ge information om syftet och 
planera efter det är något av det vikti-
gaste för ett bra möte. En chef inom ut-
bildningssidan som ofta blir inbjuden 
till möten kallar sig för mötesrebell. 
Men hon säger tydligt och klart att om 
ingen informerar om vad som förvän-
tas av henne kommer hon helt enkelt 
inte. Kanske skulle fler våga vara mö-
tesrebeller. För hur ska en mötesdelta-
gare kunna bidra med sina infallsvink-
lar om hon inte vet syftet med mötet 

och därför inte har en chans att förbe-
reda sig? 

Åtta av tio chefer kände sig inte för-
beredda inför mötet. Nio av tio tyckte 
att andra deltagare vid mötet inte hade 
förberett sig. Ett exempel är ett styrel-
sesammanträde där flera ledamöter 
kom till mötet utan att ha öppnat ku-
vertet med möteshandlingarna. Dag-
ordningen läste de först vid samman-
trädesbordet. Vilken kvalitet blir det på 
ett sådant möte?

Många upplever att mötet inte star-
tar i tid. En person har berättat att det 
varje vecka går åt en timme i väntan på 
att man ska börja möten. 

Har du funderat över hur mycket tid 
du ägnar åt att vänta på att ett möte ska 
börja? Hur är möteskulturen på ditt fö-
retag, börjar och slutar ni på utsatt tid? 
Möten drar ut på tiden − det är vanligt. 
Det bidrar till att alla inte kan vara 
kvar till slutet, ofta av den anledningen 
att de är inbokade på något annat möte. 
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ledarskap

Ett annat tidsproblem är att frågorna 
i dagordningens början ges alltför 
mycket uppmärksamhet medan ären-
dena i slutet kan bli styvmoderligt be-
handlade eller drabbas av att centrala 
personer redan lämnat mötet.

Det fattas många beslut på alla dessa 
möten. Ändå finns ofta skilda uppfatt-
ningar om vad det är man beslutat om. 
Åtskilliga upplever att långt ifrån alla 
mötesdeltagare för fram sina åsikter. I 
stället kommer samtalet igång efter 

mötet, kanske vid fikat. Det får konse-
kvenser. Ett vanligt klagomål på möten 
är att de beslut som tas på mötet inte 
följs upp och faller då lätt i glömska. 
Hur är det på din arbetsplats?

Hållbar utveckling – hållbart 
ledarskap
I takt med att hjulen snurrar allt snab-
bare behöver vi ligga alltmer i fram-
kant. ”Dagens problem kan inte lösas 
med samma synsätt och tänkande som 

Enkla medel kan göra stor skillnad i hur mötet upplevs och vilka resultat det kan ge.

Om en femtedel av arbetstiden 
på ett företag med 100 anställda 

används till möten så motsvarar det en 
kostnad på över 15 miljoner kronor (räknat 
på 1 700 arbetstimmar/år och 450 kronor/
timme). Trots denna stora investering är 
det sällsynt att det görs uppföljningar 
eller utvärderingar för att ta reda på 
hur effektiva ett företags möten är.

Likt en trädgårdsmästare behöver den som 
vill jobba med resultatgivande möten tillgång 
till bra fröer och gödningsmedel samt en 
uppsättning verktyg i form av metoder och 
tekniker, för att lyckas.
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en gång skapade dem,” sade redan Al-
bert Einstein och det gäller än. Frågan 
är − hur kan vi få svar på de frågor 
som morgondagen kommer att ställa? 
Var finns de goda idéerna? Och hur 
använder ledaren sina medarbetares 
kompetens? Människor har olika per-
spektiv och det är omöjligt för en eller 
några att ha full koll. Därför behöver 
man ta hjälp av hela medarbetargrup-
pen när viktiga frågor ska diskuteras. 

Då växer behovet av möten som också 
ger resultat.

Det finns fler skäl till att involvera 
medarbetare i organisationens utveck-
ling. Numera finns en allmän accep-
tans för nödvändigheten av att ta hän-
syn till naturresurserna så de tryggas 
för framtiden – vi talar om hållbar ut-
veckling. På samma sätt finns det ock-
så skäl att tala om att det moderna le-
darskapet behöver bli mer inriktat på 

att ta tillvara de resurser i form av 
mänskligt kapital som han/hon dispo-
nerar. 

Vad skulle ett hållbart ledarskap 
innebära? 

För företag är det inte längre bara 
kunderna man kämpar om – att attra-
hera och behålla kompetent personal 
är lika viktigt. Och där konkurrerar 
man med andra organisationer. Män-
niskor finner inte längre sin trygghet i 
bara en anställning. De finner trygghet 
i sin egen kompetens. Får man inte det 
utrymme man vill ha, kanske man drar 
vidare. Många, särskilt de yngre gene-
rationerna, har inte längre samma 
känsla av lojalitet för det företag där de 
arbetar. 

Generation Y
I sin bok ”Att leda nästa generation” 
beskriver Emma Pihl, som själv är 
född 1982, det hon kallar Generation Y 
och som består av 1980- och 90-talister. 
De är vana vid att det ska gå snabbt 
framåt, de ser sig själva som experter 
och det de inte vet tar de snabbt reda 
på, inte minst med hjälp av internet 
och sina mobiler, mitt under pågående 
möte. Den här generationen är med-
borgare i det digitala samhället medan 
den något äldre generationen har in-
vandrat eller i bästa fall assimilerats 
i det digitala samhället. Generation Y 
kräver ett helt annat ledarskap än tidi-
gare generationer, de vill ha eget an-
svar och möjlighet att leverera. 

”Att ha en oåtkomlig och icke närva-
rande chef, det går Generation Y inte 
med på. Då byter de hellre jobb än stan-
nar kvar,” säger Emma Pihl. ”Men ger 
man Generation Y tydliga mål, utveck-
lingsmöjligheter, inflytande och pro-
duktiv feedback kan de prestera näst-
intill underverk.” 

Någon har sagt att bara 30 procent 
av medarbetarna i våra företag och or-
ganisationer upplever att deras kapaci-
tet tas till vara och att chefen i genom-
snitt känner till 25 procent av sina med-
arbetares inneboende kvalifikationer. 
Det är en enorm potential som går till 
spillo, något som naturligtvis får kon-
sekvenser för organisationen. 

Ta chansen att bli en bättre ledare
Här finns en möjlighet för dig som le-
dare. Medarbetare som känner att le-
daren har höga förväntningar på dem 

Att klargöra syftet med mötet är ett grundkrav för att deltagarna ska kunna förbereda sig väl.

Att få till en bra kommunikation under mötet är inte alltid så lätt. Det konstaterar Tiger när han 
och Nalle Puh kommunicerar så där tämligen bra i boken Management enligt Puh av Roger E. 
Allen.

Det du och din organisation har att 
vinna på att lösa de tre knäckfrågor-

na är större lönsamhet och mer framgång 
genom långsiktiga och stabila lösningar.



24   pharma industry nr 1 –12

ledarskap

Mötesbok för ledare – Ta ledarskapet 
över dina möten

I den nyutkomna bo-
ken Mötesbok för 
ledare, med under-
titeln Ta ledarska-
pet över dina mö-
ten, finns beskrivet 
vad man behöver 
tänka på för att 
leda effektiva mö-
ten. Första delen 
av boken handlar 
om olika typer av 
möten, om män-

niskors drivkrafter och vad som händer 

när vi träffas i ett möte. Den tar också 
upp vad som bestämmer hur möteskultu-
ren blir, hur man skapar dialog och med 
sig själv som viktigaste verktyg får till det 
goda mötet. Här finns också ett kapitel 
om sabotage och katastrofer – när det 
inte går som man tänkt sig. 

I bokens andra del finns det gott om 
tips på metoder och tekniker för att öka 
kreativiteten, engagemanget och delak-
tigheten i ett möte. 

Boken finns att köpa via Bokia (ISBN 
9197570753) eller direkt från www.för-
ändringsarbetarna.nu eller www.primo-
konsult.se.

Om författarna
Gunilla Orrebrink och Eva C Johansson 
har många års erfarenhet av möten både 
i egenskap av konsulter och som anställ-
da. De arbetar i dag i nätverket Föränd-
ringsarbetarna som utbildare, coacher 
och ledsagar för chefer och ledare.

Båda vet hur svårt det kan vara att 
få till ett bra möte, men också hur man 
med enkla medel kan göra stor skillnad i 
upplevelse och resultat. I den här boken 
vill de dela med sig av erfarenheter kring 
ledarskap, medarbetarskap och mötes-
teknik och hoppas att boken ska inspi-
rera läsarna till att utveckla sina möten. 

Syfte och resultat Ansvarig OK

Varför har vi mötet (syftet)?

Vad förväntas mötet resultera i konkret (mål)?

Bakgrund till mötet

I vilket sammanhang kommer mötet in?

Typ av möte (information, samråd, beslut, avstämning)

Avgränsningar

  

Deltagare Ansvarig OK

Vilka är deltagarna? Saknas någon som borde vara med?

Behöver deltagarna förbereda sig inför mötet?

Inbjudan: När? Hur? Vem skickar?

Finns naturlig gruppindelning?

Övrigt som jag behöver veta om deltagarna?

Deltagare Ansvarig OK

Vilka är deltagarna? Saknas någon som borde vara med?

Behöver deltagarna förbereda sig inför mötet?

Inbjudan: När? Hur? Vem skickar?

Finns naturlig gruppindelning?

Övrigt som jag behöver veta om deltagarna?

Praktiska detaljer Ansvarig OK

Bokning av lokal

Möblering och annan utrustning

Behov av plats för utomhusaktivitet

Förtäring

Dokumentation: Vad? Hur? Vem? 

Hur ska aktiviteten följas upp?

Mötesutformning ”SMARR” Ansvarig OK

Syfte

Mål (resultat)

Agenda med hålltider

Roller

Regler/förhållningssätt

En checklista av något slag är ett bra redskap vid planering av effektiva möten.

I den nyutkomna bo-
ken Mötesbok för 
ledare, med under-
titeln Ta ledarska-
pet över dina mö-
ten, finns beskrivet 
vad man behöver 
tänka på för att 
leda effektiva mö-
ten. Första delen 
av boken handlar 
om olika typer av 

niskors drivkrafter och vad som händer 

W E  M A S T E R  T H E  R E G U L AT I O N S  S O  Y O U  D O N ’ T  H AV E  T O
Torsgatan 4, 111 23  Stockholm. Tel 08-21 54 45. www.sofus.se

Kyliga myndigheter 
är ingen match för 
den som har regler som kall.

BEHÖVER DU HJÄLP AV SPECIALISTER? Vår kärn-
kompetens fi nns inom regulatory affairs, safety 
och kvalitet för läkemedel. Du kan få allt från 
helhetslösningar till enskilda insatser. Vi kan 
hjälpa till på plats hos dig, eller från vårt kontor 
om det passar dig bättre. Oavsett om du arbetar 
på ett multinationellt eller ett mindre bolag gör 
vi vägen kortare mellan patienterna och din 
produkt. Kontakta oss gärna, så berättar vi hur.
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kommer att prestera bättre. För tänk 
om det faktiskt är så att du, mer eller 
mindre omedvetet, genom negativa 
förväntningar på mötet och dess delta-
gare, minskar förutsättningarna för ett 
bra resultat? Vad händer om du i stället 
agerar som om du hade förhoppningar 
och tilltro till de närvarande? Att du 
ser var och en som en möjlig tiopo-
ängare, och ger dem chansen att visa 
vad de går för.

Andra effekter av den nya generatio-
nens behov, är att det inte räcker med 
att man får höra företagets övergripan-
de mål. Man vill ha egna mål och fria 
händer för hur man ska arbeta. Det be-
tyder att ledare måste ha förmågan att 
formulera mål på individnivå och de-
legera hur det ska göras. Den nya gene-
rationen kräver också hög medverkan 
och öppenhet i vad som pågår. Det stäl-
ler stora krav på mötet. Vill du behålla 
den yngre generationen bland dina 
medarbetare behöver du reflektera 
över hur du leder och sträva efter att 

bygga en lärande och utvecklande or-
ganisation.

Vi är övertygade om att knäckfrå-
gorna är: 
• Hur kan du som ledare bli bättre på 

att se vad medarbetarna har att bi-
dra med? 

• Hur ska du hitta mod att, sedan du 
lagt ut kursen och fått den accepte-
rad, våga släppa taget om detaljerna 
och låta medarbetarna avgöra hur ni 
tillsammans ska ta er mot det angiv-
na målet?

• Hur ska du agera så att medarbetar-
na känner tillräcklig tillit för dig 
som ledare för att våga öppna upp 
och därmed vilja bidra med sina för-
mågor till lösningen? 
Det du och din organisation har att 

vinna på att lösa de tre knäckfrågorna 
är större lönsamhet och mer framgång 
genom långsiktiga och stabila lösning-
ar. På köpet får du medarbetare som 
gillar sitt jobb, stannar kvar längre 
inom organisationen och utvecklas, ef-

tersom de kommer att uppleva sig mer 
delaktiga i organisationen och dess 
framgångar. Det blir mer av partner-
skap (om än inte delägarskap) än bara 
ett jobb.

Det är dags att se till att möten ger 
utdelning i förhållande till insats och 
inte bara blir till mer eller mindre me-
ningslös tidsspillan.

Gunilla Orrebrink,
Primo konsult och Förändringsarbetarna 

eva C JOhanssOn
Consult & Bild och Förändringsarbetarna

W E  M A S T E R  T H E  R E G U L AT I O N S  S O  Y O U  D O N ’ T  H AV E  T O
Torsgatan 4, 111 23  Stockholm. Tel 08-21 54 45. www.sofus.se

Kyliga myndigheter 
är ingen match för 
den som har regler som kall.

BEHÖVER DU HJÄLP AV SPECIALISTER? Vår kärn-
kompetens fi nns inom regulatory affairs, safety 
och kvalitet för läkemedel. Du kan få allt från 
helhetslösningar till enskilda insatser. Vi kan 
hjälpa till på plats hos dig, eller från vårt kontor 
om det passar dig bättre. Oavsett om du arbetar 
på ett multinationellt eller ett mindre bolag gör 
vi vägen kortare mellan patienterna och din 
produkt. Kontakta oss gärna, så berättar vi hur.
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legal

Säljfrämjande åtgärder i       läkemedelsbranschen
inte helt lätt, men det går
De senaste årens ändrade förutsättningar för marknadsföring av läkemedel, inte 
minst den nya apoteksmarknaden och service- och dagligvarubranschens möjlig  -
het att sälja receptfria läkemedel, leder bland annat till att förmånserbjudanden 
och andra säljfrämjande åtgärder börjat ta en allt större plats i marknadsförings-
mixen. Erfarenheten inom läkemedelsbranschen av de speciella marknadsförings-
regler som gäller för sådana är av tradition inte så stor. I den här artikeln skriver 
Torsten Brink, Brilex, om några vanliga sälfrämjande åtgärder samt de regler som 
styr dessa.
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Utgångspunkten bör vara att 
man vid marknadsföring av 
läkemedel i huvudsak ska ha 

samma frihet att använda olika konkur-
rensmedel som inom andra branscher. 
Detta gäller särskilt vid marknads-
föring av receptfria läkemedel. Men 
produkten läkemedel ställer särskilda 
krav och vissa förmånserbjudanden 
kan komma i konflikt med dessa. Lä-
kemedelsverket, LV, har också intagit 
en påtagligt kritisk inställning till an-
vändningen av förmånserbjudanden. 

Den prisreglering vid försäljning via 
apotek som följer av förmånssystemet 
och handhas av Tandvårds- och läke-
medelsförmånsverket, TLV, begränsar 
möjligheterna till att ge rabatter av oli-
ka slag. Läkemedelsbranschens etiska 
regelverk, LER, innehåller inga särskil-
da regler om förmånserbjudanden men 
reglerna i kapitel 2 om samverkan med 
vården innebär vissa begränsningar i 
fråga om vad som kan erbjudas hälso- 
och sjukvården. Det bör också framhål-
las att Internationella Handelskamma-

Säljfrämjande åtgärder i       läkemedelsbranschen
inte helt lätt, men det går

rens, ICC:s, Regler för Reklam och 
Marknadskommunikation innehåller 
ett särskilt avsnitt om säljfrämjande åt-
gärder. 

Läkemedelsbranschen har tidigare 
inte haft anledning att i någon egentlig 
omfattning beakta dessa men den situ-
ationen förändras i och med en ökad 
användning av förmånserbjudanden 
och andra säljfrämjande åtgärder. 

rabatter och andra tillfälliga pris-
nedsättningar
Förmånssystemets regler om inköps-
priser och försäljningspriser som ska 
tillämpas av öppenvårdsapotek för-
hindrar läkemedelsföretag från att ge 
rabatter till öppenvårdsapotek för lä-
kemedel inom förmånssystemet. Det-
samma torde gälla rabatterbjudanden 
från både läkemedelsföretag och apo-
tek som ger konsumenten/patienten ra-
batt vid köp av sådana läkemedel. TLV 
har ingripit mot och överväger för när-
varande en sådan rabattkonstruktion.

LV:s negativa inställning till olika 
förmånserbjudanden som vänder sig 
till konsumenten/patienten grundas på 
det grundlägganden kravet i läkeme-
delslagen att marknadsföringen ska 
främja en ändamålsenlig användning 
av läkemedlet. Verket har gett uttryck 
för bland annat uppfattningen att till-
fälliga prisnedsättningar skulle strida 
mot detta krav. Detta kan ha visst fog 
för sig exempelvis om realisationen för-
anleds av att läkemedlets utgångsda-
tum närmar sig. Sådana erbjudanden, 
som inte är helt ovanliga när det gäller 
livsmedel, är diskutabla i fråga om lä-
kemedel eftersom risken är att prepa-
ratet kommer att konsumeras långt ef-
ter sista förbrukningsdag. Marknadsfö-

för att inte 
komma i 

kon flikt med lot-
terilagstiftningen 
måsta man utfor-
ma sitt erbjudande 
som en pristävling.
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legal

ringen skulle då kunna sägas medföra 
risk för en icke ändamålsenlig använd-
ning. Av samma skäl har verket också 
varit kritiskt till erbjudanden av slaget 
”köp tre − betala för två”. 

Det sagda förhindrar dock knappast 
alla slag av rabatter. Beroende på hur 
man konstruerar ett rabattsystem bör 
man kunna minimera riskerna för en 
ändamålsenlig användning av läke-
medlet. Exempelvis bör man kunna ac-
ceptera att ett försäljningsställe pre-
mierar en kunds köptrohet genom ra-
batt på exempelvis var tionde förpack-
ning av ett visst läkemedel. Detta gäller 
särskilt om ett villkor är att inköpen 
inte sker vid ett gemensamt tillfälle 
utan fördelas över tid. Förmånsberät-
tigade läkemedel kan dock enligt min 
mening inte omfattas av detta slag av 
rabatter.

Rabatt till 100 procent
Kan man sätta en rabatt till 100 pro-
cent och i princip skänka bort läke-
medlet? I ärende 861/09 har Nämnden 
för bedömning av läkemedel, NBL, i 
princip sagt ja till detta. I avvaktan på 
besked från TLV om subvention av ett 
läkemedel erbjöd läkemedelsföretaget 
en klinik att utan kostnad använda ett 
begränsat parti av ett läkemedel vars 
utgångsdatum närmade sig. Sista för-
brukningsdatum var så nära förestå-
ende att det var omöjligt att avvakta 
besked från TLV och därefter leverera 
partiet före detta datum. Det handlade 
om ett mindre parti som med hänsyn 
till gällande behandlingsschema för 
läkemedlet inte gav möjlighet för kli-
niken att fullfölja behandlingen av 
patienterna utan att senare köpa in yt-
terligare partier. 

NBL ansåg att erbjudandet i prakti-
ken utgjorde en donation enligt artikel 
40 i LER. Ett krav på sådana är att de 
inte får utgöra incitament att rekom-
mendera, förskriva, köpa, tillhandahål-
la, sälja eller administrera specifika lä-

kemedel. Förhållandet att kliniken inte 
kunde fullfölja behandlingen av de pa-
tienter som ställdes på läkemedlet ut-
gjorde naturligtvis ett tydligt incita-
ment för kliniken att köpa in och an-
vända ytterligare volymer av läkemed-
let och av det skälet fälldes läkemedels-
företaget. Men rabatten som sådan möt-
te alltså ingen kritik.

Kombinationserbjudanden
Erbjudanden av slaget ”köp varan x 
så får du y utan extra kostnad” är inte 
ovanliga inom service- och dagligva-
ruhandeln men har knappast alls fö-
rekommit i fråga om läkemedel, i vart 
fall inte från läkemedelsföretags sida. 
Något generellt hinder mot detta slag 
av erbjudanden finns inte. De lär dock 
inte komma att bli vanligare i fråga om 
annat än receptfria läkemedel vid för-

säljning till konsument/patient. LV:s 
inställning är även här klart kritisk uti-
från risken för en icke ändamålsenlig 
användning av läkemedlet.

Det är uppenbart att kombinations-
erbjudanden med läkemedel och varje 
slag av annan vara inte kan accepteras. 
Ett erbjudande av en sexpack öl och ett 
receptfritt analgetikum kanske skulle 
upplevas som praktisk av vissa köpare 
men är av flera skäl inte att rekommen-
dera. Det skulle bland annat strida mot 
alkohollagen på grund av de särskilda 
marknadsföringsregler som finns i 
denna.

Man bör vara påtagligt försiktig och 
noga tänka igenom med vilka andra va-
ror ett visst läkemedel skulle kunna 
kombineras. Läkemedel med samma el-
ler liknande indikationer och som kan 
användas samtidigt – exempelvis host-
medicin, näsdroppar och analgetikum 
i förkylningstider – bör således kunna 
ingå i ett kombinationserbjudande.

Vid kombinationserbjudanden mås-
te man ta hänsyn till att både mark-
nadsföringslagen ICC:s Säljfrämjande-

regler ställer långtgående krav på in-
formation om erbjudandet så att kon-
sumenten kan värdera dess värde och 
förmånlighet på ett korrekt sätt. Bland 
annat måste både huvudvarans och till-
läggvarans värde samt tidsbegräns-
ningar och andra villkor för erbjudan-
det tydligt framgå.

Även om man i dagligt tal kanske 
inte betecknar det som ett sådant är 
även vissa slag av kombinationserbju-
danden till vården acceptabla. Av 
NBL:s ärenden754/05 och 827/08 fram-
går att det är ett legitimt konkurrens-
medel att erbjuda exempelvis compli-
anceprogram (följsamhetsprogram), 
motivationsprogram eller utbildning 
av både vårdpersonal och patienter/an-
höriga i samband med försäljning av 
ett visst läkemedel. Även om program-
men eller utbildningen som sådan kan 
användas i samband med användning-
en av konkurrentläkemedel finns det 
inget hinder mot att ställa villkoret att 
vården ska använda/förskriva företa-
gets egna läkemedel för att kunna ut-
nyttja erbjudandet.

Lotterier och pristävlingar
Reklamlotterier och reklampristävling-
ar används inom många branscher som 
säljfrämjande åtgärder till konsumen-
ter. Metoderna förekommer också inom 
läkemedelsbranschen men då kanske 
oftare gentemot hälso- och sjukvårds-
personal.

En första sak att uppmärksamma är 
att reklamlotterier faktiskt inte är till-
låtna. Enligt lotterilagstiftningen krävs 
nämligen, med några undantag som 
inte är aktuella här, tillstånd från Lot-
teriinspektionen för att arrangera lot-
teri. Enligt fast praxis ges inga tillstånd 
för rena reklamlotterier. Anledningen 
till att det trots detta förekommer en 
hel del reklamlotterier torde vara bris-
tande kunskaper och att den närmare 
innebörden av lotterilagstiftningen 
knappast omfattas av det allmänna 
rättsmedvetandet. För att inte komma 
i konflikt med lotterilagstiftningen 
måsta man utforma sitt erbjudande 
som en pristävling.

Vad skiljer då lotteri från pristäv-
ling? Ett lotteri kännetecknas av att 
slumpen har avgörande betydelse för 
vem som vinner priser som övriga del-
tagare inte får. Pristävling föreligger 
om fördelningen av vinsterna grundas 

Beroende på hur man konstruerar 
ett rabattsystem bör man kunna 

minimera riskerna för en icke ändamåls
enlig användning av läkemedlet.
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på hur väl deltagarna utför en given 
prestation.

Rena lottdragningar och tombola för 
fördelning av vinsterna är naturligtvis 
exempel på lotterier. Men också förfa-
randen som ”tio först öppnade rätta 
svar” och gissningar som ”hur många 
mål gör Sverige i landskampen” och 
”hur många kulor innehåller burken” 
utgör lotterier. Sådana här förfaranden 
är inte helt ovanligt förekommande jip-
pon i företagsmontrar vid utställning-
ar/kongresser och liknande inom läke-
medelsbranschen. De strider alltså mot 
lotterilagstiftningen.

Vanliga former av prestationspris-
tävling är att deltagarna ska skriva en 
motivering till exempel om varför man 
väljer en viss produkt, ta ett bra foto av 
visst slag av ett givet motiv eller svara 
på ett antal frågor. I fallet med frågorna 
är det viktigt att alla som svarar rätt be-
handlas lika vid fördelningen av vin-
sterna. Dras vinnarna bland dem som 
svarat rätt föreligger som framgått lot-
teri. Slumpmoment och prestationsmo-
ment kan dock kombineras inom ramen 
för en tävling. Men då måste slumpmo-
mentet (lotteriet) komma först och följas 
av bedömningen av de tävlandes pre-
stationer. Man kan alltså konstruera 
förfarandet så att man bland dem som 
svarat rätt på ett antal frågor drar ex-
empelvis 20 deltagare vars prestation 
sedan bedöms för fördelning av vin-
sterna.

För prestationspristävlingar finns 
inga särskilda lagregler men i ICC:s 
Säljfrämjanderegler finns långtgående 
krav på tydlig information om villko-
ren för tävlingen. Det måste bland an-
nat finnas tydlig information om alla 
eventuella kostnader som är förenade 
med deltagandet, vinsternas antal och 
värde, utslagsgivande kriterier vid be-
dömningen av de tävlandes prestatio-
ner, sista dag för deltagande, eventu-
ella skattekonsekvenser för vinnarna 
och när och hur resultaten kommer att 
offentliggöras.

Läkemedelsverket har veterligen 
aldrig haft något ärende angående an-
vändningen av pristävlingar vid mark-
nadsföring av läkemedel. För egen del 
kan jag inte heller se att man enligt lä-
kemedelslagens marknadsföringsreg-
ler har några skäl att begränsa använd-
ningen av sådana säljfrämjande åtgär-
der. 

Kan en tävlingsvinst vara muta?
Detta är en nog så intressant fråga 
som aldrig aktualiserats i andra sam-
manhang rörande tävlingar riktade till 
anställda/uppdragstagare med mut-
ansvar. Men ett vägledande uttalande 
från NBL kan tolkas som att nämnden 
i princip är beredd att svara ja (NBL 
812/07). 

IGM hade uppmärksammat en hem-
sida där ett läkemedelsföretag erbjöd 
hälso- och sjukvårdspersonal att be-
svara fyra skäligen enkla frågor och 
skriva en slogan om varför Internet var 
en lämplig kanal för presentation av ett 
namngivet läkemedel. Vinsten i täv-
lingen utgjordes av en Ipod som i det 
på hemsidan avbildade utförande hade 
ett marknadsvärde på ca 2 000 kronor. 
IGM ansåg att vinstens höga värde ak-
tualiserade frågan om denna kunde ha 
mutliknande effekter. Han hänvisade 
också till de av LIF fastställda värde-
gränserna för gåvor till hälso- och sjuk-
vårdspersonal respektive medicinska 
hjälpmedel och undrade om någon av 
dessa gällde även vid prestationspris-
tävlingar. NBL:s slutsats blev att reg-
lerna i artikel 40 i LER om gåvor i form 
av presentartiklar skulle tillämpas, vil-
ket innebar att vinsten skulle ha medi-
cinsk anknytning och ett högsta värde 
av 100 kronor. Detta motiverades med 
att tävlingsprestationerna i det aktu-
ella slaget av tävlingar är helt obetyd-
liga och att vinsten i praktiken därför 
kan ses som en gåva.

NBL:s stränga och långtgående be-
dömning må vara förståelig mot bak-
grund av det fall med tävlingen på den 
hemsida som låg bakom IGM:s begä-
ran. Men att alla pristävlingar för häl-
so- och sjukvårdspersonal skulle vara 
av sådan banal och enkel karaktär är 
inte korrekt. För egen del har jag i olika 
sammanhang, måhända dock inte så 
många gånger, kommit i kontakt med 
tävlingsmomentet som varit utomor-
dentligt kvalificerade och krävt ingå-
ende kunskaper av de tävlande. NBL:s 
generaliserande uttalande om presta-
tionspristävlingar framstår därför som 
mindre väl övervägt.

Som väl är tog IGM senare upp ett 
annat ärende (NBL 909/11) där de täv-
lande skulle ta ett foto av visst slag av 
motiv. Den som tog det ”vackraste, fi-
naste eller roligaste” fotot vann en di-
gital systemkamera med viss utrust-

ning till ett värde av uppemot 4 000 
kronor. Företaget försvarade sig med 
bland annat argumentet att vinsten 
måste ses som ersättning för en kvali-
ficerad prestation och att man förbehål-
lit sig rätten att använda det vinnande 
fotot. Normalt pris för inköp av liknan-
de bilder låg enligt företaget på cirka 
5 000 kronor.

NBL konstaterade att frågan om vad 
som utgör en gåva enligt LER aktuali-
seras i olika sammanhang och att sva-
ret inte alltid är detsamma beroende på 
omständigheterna i de enskilda fallen. 
Nämnden uttalade också att uttalandet 
i ärende 812/07 syftade på tävlingar 
med tämligen enkla frågor där svaren 
lätt kunde finnas på den då aktuella 
hemsidan. Efter ett omfattande resone-
mang kring de i fototävlingen aktuella 
omständigheterna, som stundom tala-
de för och stundom mot att det hand-
lade om en gåva, fann nämnden att det 
nu handlade om en inte obetydlig pre-
station som kunde betinga ett visst vär-
de för läkemedelsföretaget i ett mark-
nadsföringssammanhang. Därför ut-
gjorde vinsten i form av systemkame-
ran inte en gåva utan ersättning för en 
prestation. Reglerna om gåvor i LER 
var alltså inte tillämpliga och företaget 
friades.

Av de här två ärendena kan man 
alltså dra slutsatsen att vinster i presta-
tionspristävlingar för hälso- och sjuk-
vårdspersonal inte är att se som gåvor 
enligt LER förutsatt att tävlingspresta-
tionen är kvalificerad och att vinsten 
kan ses som en marknadsmässig ersätt-
ning för vinnarens prestation. Men det-
ta torde också förutsätta att vinnarens 
tävlingsbidrag är av sådant slag att det 
kan användas av företaget i exempelvis 
marknadsföringssammanhang och att 
företaget förbehållit sig rätten till detta. 
Med handen på hjärtat måste nog 
många företag erkänna att så ofta inte 
varit fallet vid tävlingar för hälso- och 
sjukvårdspersonal utan att det är van-
ligare att det handlar om påtagligt enk-
la och banala tävlingsmoment liknande 
de som förelåg i fallet bakom uttalan-
det i ärende 812/07.

TorsTen Brink
jur kand

Brilex AB
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Det pågår, och har pågått de senaste åren, en näst 
intill febril aktivitet när det gäller seminarier och 
debatter kring klinisk forskning i Sverige, något 

som är glädjande och positivt för oss alla som arbetar inom 
området. Att det finns ett behov att lyfta frågan är tydligt, 
antalet kliniska prövningar, som är ett konkret mått på 
forskningsaktivitet, har kraftigt minskat. Både Läkeme-
delsindustriföreningens senaste FoU-rapport, Läkemedels-
verkets lista över inkomna ansökningar och statistik från 
övriga nordiska länder ger samstämmiga signaler. Många 
menar, med all rätt, att det nu har diskuterats och utretts 
färdigt, nu är det dags att agera. 

En av de som funderat vilka som faktiskt måste agera är 
CRO-företaget Trial Form Support (TFS) som i slutet av no-
vember förra året tillsammans med Kungliga Ingenjörsve-
tenskapsakademin (IVA), SwedenBIO, Svenska Sällskapet 
för Pharmaceutical Medicine (SSPM) och Stockholm Life 
ordnade seminariet ”Industrins egna möjligheter att posi-
tionera Norden som en attraktiv klinisk forskningsregion”. 
Syftet med seminariet var att belysa och diskutera möjlig-
heterna för klinisk forskning i Norden samt att öka inspi-
rationen och entusiasmen bland deltagarna att själva göra 
någonting åt situationen. 

kliniska prövningar

Landstingen bör tacka ja 
till tango med industrin

Karin Eriksson, konsult 
i klinisk forskning, bjuder 
upp landstingen till tango. 
Hon ser gärna att lands-
tingen satsar på klinisk 
forskning och att forsk-
ningen mäts och premie-
ras på samma sätt som 
sjukvårdsproduktionen. 
Ett seminarium i novem-
ber förra året om indu-
strins del i den kliniska 
forskningen i Norden, 
visade att industrin nu är 
beredd att satsa. Men det 
krävs som bekant två för en 
tango.
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Dags att agera
Under den fullspäckade dagen presenterades bland annat 
hur olika organisationer inom området, till exempel medi-
cinteknikindustrin, läkemedelsföretag och CRO-företag, 
arbetar. IVA presenterade ett pågående projekt som ska 
stimulera kliniska prövningar i Sverige. Ett antal olika re-
presentanter från läkemedelsindustrin berättade om hur de 
har arbetat för att få en så effektiv intern organisation som 
möjligt när det gäller kliniska prövningar. Det handlade 
bland annat om kortare ledtider och hur man byggt upp 
relationer med andra aktörer. För att lyckas måste man vara 
trovärdig och hålla vad man lovar både i sin relation med 
sjukvården och internt mot moderbolaget. 

I den dansk-svenska presentationen av Medicon Valley 
betonade man vikten av samspelet mellan aktörer och me-
nade att det är hela orkestern - och inte solisterna - som är 
det viktigaste för att kunna lyckas. 

Vid en av paneldebatterna lyfte man fram betydelsen av 
det politiska spelet. Man menade att problemet dels är att 
alla tycker medicinsk forskning är viktig men att ämnet inte 
håller som en politisk fråga, dels att politiker gärna skjuter 
frågan vidare till landstingen som har ansvaret för sjukvår-
den. Sjukvårdens uppgift är dock inte att producera forsk-
ning utan hälso-och sjukvård. Detta, menade man i panelen, 
måste ändras. 

Landet Norden
Även om varken infrastruktur eller lagar är lika ut i de 
nordiska länderna är vi i samma situation och det finns mer 
likheter än olikheter mellan de nordiska länderna. För att 
landet Norden ska bli attraktivt för de globala företagens 
investeringar i klinisk forskning måste varje land erbjuda 
de bästa förutsättningarna och framför allt samverka län-
derna emellan. Eftersom vi i Norden inte kan konkurrera 
när det gäller antalet patienter eller marknadsandelar med 
övriga världen får vi satsa på hög kvalitet samt säker och 
snabb leverans av data. Det är det vi är bra på.

Just nu pågår flera initiativ kring klinisk forskning i Nor-
den. Ett projekt som stöds av Nordiska Rådet och genomförs 

av Nordic University Hospital Research Conference Net-
work ska spegla vilka styrkor och svagheter som finns och 
i det projektet är även läkemedelsindustrin involverad. Den 
18−19 april 2012 anordnas den tredje konferensen om kli-
niska prövningar i Norden av Läkemedelsakademin till-
sammans med de nordiska branschorganisationerna för att 
lyfta frågorna och stimulera till ökat samarbete.

Får vi lov?
När det gäller vilka som kan agera för att förbättra situa-
tionen för klinisk forskning är det i många fall relativt en-
kelt att skylla på politikerna och deras - vad man uppfattar 
som - ointresse för klinisk forskning. Varför gör de inget? 
Politikerna behöver både ökad kunskap och mod att agera 
och förändringar tar ofta lång tid att genomföra i politiken 
oavsett vilket land man lever i. Det är tveksamt om vi kan 
vänta ut politikernas agerande när det gäller klinisk forsk-
ning när allt fler globala läkemedelsföretag omorganiserar 
och minskar sin personal i Sverige.

Vad händer om vi i stället riktar blicken mot sjukvården 
på regional nivå, de svenska landstingen? Jag tror det är där 
skon klämmer som allra hårdast och att det är där den sto-
ra förbättringspotentialen finns. Ekonomisk stimulans från 
staten kan absolut hjälpa men det hindrar inte att lands-
tingen börjar med egna regionala initiativ. Mät och pre-
miera forskning, gör det till ett uppdrag som mäts och be-
lönas på samma sätt som sjukvårdsproduktionen. 

Några landsting och regioner har redan börjat satsa på 
att stärka förutsättningarna för klinisk forskning vilket är 
otroligt positivt. Men dessa satsningar får inte bli för kom-
plicerade och byråkratiska då det gör att processerna blir 
långsamma. Det får inte heller bli en kamp landsting emel-
lan, utan kräver en nationell samverkan för att göra Sverige 
attraktivt igen. Alla goda krafter behövs. 

Men även om industrin går den ena kursen efter den an-
dra för att förbättra sina danssteg och öka sin utstrålning 
efter konstens alla regler blir det omöjligt att vinna dans-
tävlingen om inte den andra partnern, i det här fallet sjuk-
vården, följer med i rörelserna eller inte ens har lust att 
dansa. Det spelar ingen roll om det är världs- eller distrikts-
mästerskap, resultatet blir förödande. Det är inte heller så 
stor idé att fortsätta dansa när musiken har tystnat, lokalen 
är nedsläckt och publiken har gått hem. Så enkelt är det: It 
takes two to tango – och vi är många som gärna vill fort-
sätta dansa.

Karin EriKsson
konsult

Sjukvårdens uppgift 
är dock inte att produ-

cera forskning utan hälso-
och sjukvård. Detta, mena-
de man i panelen, måste 
ändras.

Ekonomisk stimulans från staten kan absolut hjälpa men 
det hindrar inte att landstingen börjar med egna regionala 

initiativ. Mät och premiera forskning, gör det till ett uppdrag som 
mäts och belönas på samma sätt som sjuk vårdsproduktionen.
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ledarskap

Så kan du bli en bättre 
förhandlare
En förhandling handlar alltid om att ge och ta. Frågan är bara hur man går 
till väga för att avstå från det minst viktiga och behålla det mest värdefulla. 
Brian Lundholt Andersen, direktör och utbildare på Scotwork Scandinavia, 
beskriver här några viktiga steg i en förhandling.
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En förhandling är 
det som två parter i 

en intressekonflikt avstår 
från och som är av mindre 
betydelse för att uppnå för-
delar av större betydelse.
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ledarskap

En förhandling blir många gånger felaktigt uppfattad 
som avslutningen på en avtalsdialog. Men tänk efter 
- hur var det vid din senaste förhandling? Var det en 

situation där du lyfte fram alla saker du och din verksam-
het kan göra för kunden? Presenterade du alla fördelarna 
som en del av lösningen? Hade du enbart priset som sista 
argument? Kunde du hålla fast vid ditt pris och ändå få till 
ett avtal? Troligen inte. 

En förhandling är mycket mer än så och kan beskrivas 
som det två parter i en intressekonflikt avstår från och som 
är av mindre betydelse för att uppnå fördelar av större be-
tydelse. Målet är att enas så att båda parter kan godkänna 
och implementera avtalet.

Målsättning/utgångspunkt
Många verksamheter lägger in en förhandlingsmarginal i 
sina beräkningsmodeller. Genom att göra det vill man för-
säkra sig om att kunden blir nöjd och inte frågar efter mer. 
Vi väljer därför felaktigt att begära 130 procent när vi vill 
ha 100 procent. Sedan går vi alltför lätt med på att avstå från 
de första 30 procenten, så lätt att det blir svårt att stanna vid 
100 procent. Och så slutar förhandlingen ofta vid 90 procent. 
Känner du igen det? Det här sättet att agera gör motparten 
van vid att det finns en stor prutmån och räknar med det 
även nästa gång ni möts vid förhandlingsbordet. 

I vissa kulturer är det ohövligt att inte lägga in en viss 
prutmån som kan förhandlas bort och då är det så klart 
viktigt att följa sådana oskrivna lagar och traditioner. Ta 
därför reda på vilken kultur din motpart kommer från.

Förhandlingsplattform
Plattformen/säljupplägget med produktfördelar måste vara 
klar redan innan försäljningen börjar. Annars riskerar man 
att hamna i en pressad situation där det enda som i slutän-
den diskuteras är pris. Därmed blir vi direkt jämförbara 
med våra konkurrenter och därför mycket sårbara. Utan en 
förhandlingsplattform har vi felaktigt tagit bort alla våra 
produktfördelar från förhandlingsbordet. Med andra ord: 
förhandlingen börjar i och med att du lägger upp ett sälj-
samtal och slutar först när du slutit ett avtal. 

Planering
Det ägnas en hel del tid på företagen till säljträning efter-
som försäljning är viktigt. Säljträning innebär att kunna 
hantera en invändning, bygga upp en bra argumentation, 
ställa de riktiga frågorna, lyssna till svaren och därefter 
presentera en lösning som kunden inte kan säga nej till. 

Men när vi gjort allt detta, hur ofta svarar kunden: Bra, var 
skriver jag på avtalet? Inte så ofta, eller hur?

För efter att ha presenterat de oemotståndliga fördelarna 
med just vårt erbjudande måste vi fortsätta till den förhand-
lingsplattform som vi byggt samtidigt med säljpresentatio-
nen.

Kompromiss eller förhandling
Många av våra kunder berättar att de förhandlar alla deras 
avtal. När vi frågar hur detta går till visar det sig att vad 
de egentligen gör är att de försöker pruta på priset i stället 
för att förhandla. Det vill säga, de ingår i en kompromiss 
angående priset (läs lägre än deras utgångspunkt). Det som 
ges till motparten är taget direkt från resultatraden. 

Med andra ord är ett pris mittemellan din utgångspunkt 
och din kunds önskepris inte ett resultat av en förhandling 
utan bara ett kvitto på att du sänkt din marginal. Orsaken 
är att man inte matchar kundens krav med ett motkrav. Det 
vill säga: Varje gång kunden vill pressa vårt pris ska det 
kravet bemötas med ett motkrav av samma tyngd. Man ska 
aldrig ge något utan att få något tillbaka. 

Förhandling - den optimala lösningen på ett problem/
konflikt
När vi står inför en utmaning går vi många gånger direkt 
in i ett lösningsläge. Vi ser ett problem, vi ser en lösning 
och det är så vi försöker att överbevisa vår motpart om att 
det är den riktiga vägen. Exempel på detta kan vara argu-
mentation för att överbevisa, ursäkta, insistera, ingå kom-
promiss eller annat. 

Men hur många av dessa lösningar leder till en bra lös-
ning? De kan leda till resultat men definitivt inte fram till 
ett optimalt resultat. För att få en optimal lösning måste vi 
i stället välja att gå in i förhandling. 

Problemlösningens väg ställer krav på ett direkt ageran-
de och ger ingen tid för att beskriva problemet. Därmed blir 
vi oflexibla och har genast minskat möjligheterna till en 
optimal lösning. För att bli mer flexibla måste vi försäkra 
oss om att vi vet vad uppgiften är, ha korrekta målsättning-
ar och vara uppmärksamma på vad vårt förhandlingsom-
råde täcker. 

Hur många av oss har inte varit i en situation där vi efter 
flera timmars bemödanden slutligen ger motparten lite för 
mycket i förhållande till vad vi egentligen tänkt oss. Det 
händer eftersom vi inte i förväg bestämt när vi ska dra oss 
ur förhandlingen, vi har inte satt vår ”walk away point”. 

En förhandlare ska alltid - oavsett hur goda intentioner, 
förväntningar och relationer man har till motparten - göra 
klart för sig vad som är det lägsta acceptabla priset. Denna 
nivå ska vara så strikt att minsta öre under den i förväg be-
stämda nivån ska leda till att förhandlingen avbryts. 

Tidpunkten för en förhandling
Förhandling är livets bränsle. Det är en disciplin som när 
den behärskas kan försäkra att vi uppnår det optimala i alla 
våra relationer. Inte bara i arbetslivet med kunder och leve-
rantörer utan också i samlivet med vår partner, våra barn, 
vänner och kollegor. 

Förhandlingen börjar i 
och med att du lägger 

upp ett säljsamtal och slutar 
först när du slutit ett avtal.
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Tänk på den senaste konflikten du hade i en rela-
tion. Hur mycket av den konflikten bestod av missför-
stånd, hur mycket skyldes på felaktiga förväntningar 
eller förhastade slutsatser? Vad hade skett om du i stäl-
let först avgränsat förhandlingsområdet. Genom att 
göra detta försäkrar du dig om överblick och kontroll. 

Tänk på den senaste gången du inte hade full kon-
troll i en förhandlingsposition. Obehagligt inte sant? 
Många upplever att just detta att inte ha kontroll är 
det mest obehagliga och oftast förekommande i deras 
förhandlingar. Även för mig, som ändå är en tränad 
förhandlare, är just bristen på kontroll det värsta i en 
förhandling. 

Hur ser jag till att ha kontroll? Bland annat genom 
att aldrig förhandla utan förberedelser. Det är inte helt 
ovanligt även bland duktiga affärsmän att man har en 
felaktig uppfattning om att allt som dyker upp med 
en kund ska klaras av där och då. Det leder till situa-
tioner där man, oavsett hur duktig man är, mister mer 
än man bör i förhandlingen. En generell uppfattning 
bland våra motparter är att om man tillför nya krav 
under förhandlingen så leder det till ett minimum på 
de ursprungliga kraven. Så se upp: Förhandling utan 
förberedelse är detsamma som att mista mer än nöd-
vändigt. 

Externa och interna förhandlingssituationer 
En människas vardag innehåller en lång räcka för-
handlingar. Varje gång du vill uppnå något hos en an-
nan människa eller när en annan människa vill få ut 
något av dig så innebär det i praktiken en förhandling. 
Detta gäller både i arbetet och i privatlivet. 

I arbetslivet handlar det inte bara om att sälja och 
köpa. Det kan lika väl handla om resursfördelning, 
personal, produktion, utveckling, finans och mycket 
annat. I en organisation genomförs många interna och 
externa förhandlingar under loppet av en dag. Och 
även interna förhandlingar kan få effekt på resultatet. 
För om vi inte försäkrar oss om att omvärlden köper 
våra idéer, om vi inte får våra optimala resurser eller 
kan övertyga om att vårt upplägg är optimalt får vi 
inte önskat resultat i slutänden. 

Ett sista råd: Se till att försäkra dig om ett bra re-
sultat genom en god och flexibel planläggning och 
förhandla aldrig utan att vara förberedd. 

Brian LundhoLt andersen
direktör/utbildare

Scotwork Scandinavia AB

Bland våra kunder fi nns Abbott, ACO Hud, Astra Tech HealthCare, Boehringer Ingelheim,
Cederroth International, CSL Behring, Ferrosan, Fria, Galderma Nordic, Getinge Infection Control, 
Ingman Glass, GSK, Johnson & Johnson, Kosta Boda, Kvalitetsmässan, MAQUET, Mundipharma, 

Mölnlycke Health Care, Orion Pharma, Orrefors, 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

Ellermore AB    Göteborg    Stockholm    www.ellermore.com
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Fokus under tvådagarsmötet låg 
på att ge en överblick över hur 
olika behandlingsformer kan 

och kanske bör studeras efter det att 
produkterna godkänts och lanserats på 
marknaden. Agendan innehöll mäng-
der av modeord som till exempel:
• real-world research, real-world out-

comes 
• post-approval research
• benefit risk management
• comparative effectiveness research 

(CER)
• patient registries, observational stu-

dies
• outcomes databases

Årets konferens lockade över 200 
deltagare och drygt 20 presentatörer. 
Det mest slående efter att ha hört alla 
presentationer var hur många aktörer 
ur olika läger som har intressen i sak-
området och som har olika drivkrafter 

för att lägga resurser på detsamma. 
Som läkemedelsproducent kan man 
förstås välja att vara mer eller mindre 
proaktiv för att själv generera den här 
typen av data, före eller efter ett mark-
nadsföringsgodkännande. Det vikti-
gaste att inse är dock att även om man 
själv väljer att inte göra något, så måste 
man räkna med att andra intressenter 
kan komma att göra det som tjänar de-
ras syften. Åtminstone då det gäller nå-
gorlunda framgångsrika läkemedel 
som kostar samhället pengar.

Säkerhetsprofilen vid godkännan-
det – bara en förutsägelse
Mötet inleddes med en tankeväckande 
presentation av Janet Woodcock, Di-
rector vid Center of Drugs Evaluation 
and Research (CDER) hos den ameri-
kanska läkemedelsmyndigheten Food 
and Drug Administration (FDA). Hon 

Gott om modeord på konferens om studier      efter godkännande och lansering

”Post-approval Summit, 2011”. Jag hade sett titeln 
många gånger, men alltid slarvigt associerat till världs-
politik och omsusade möten på någon fashionabel 
schweizisk ort. Den här gången skulle konferensen – 
som ger en överblick över hur olika behandlingsformer 
kan studeras efter det att produkterna godkänts och 
lanserats − gå av stapeln i Boston på försommaren. 
Vid en närmare studie av agendan insåg jag att mycket 
av det som utlovades lät i högsta grad intressant.  
Åsa Holmgren, chef för Regulatory Affairs på Orexo, 
berättar om konferensen.

Det mest 
slående efter 

att ha hört alla 
presentationer 
var hur många 
aktörer ur olika 
läger som har in-
tressen i sakom-
rådet och som har 
olika drivkrafter 
för att lägga resur-
ser på detsamma.
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Gott om modeord på konferens om studier      efter godkännande och lansering

satte scenen direkt genom att ge ett 
imponerande helikopterperspektiv på 
hur mycket som är under förändring 
inom life science.

När man jobbar i sin läkemedels-
bubbla är det lätt att tänka på FDA bara 
som en läkemedelsmyndighet, men 
hon gav konkreta exempel på hur FDA 
behöver ta ställning även inom andra 
ämnesområden, till exempel hur man 
ska reglera allt från ohälsosamma livs-

medel till risker för bioterrorism. Just 
därför väljer jag här att tala om life sci-
ence-industrin snarare än läkemedels-
industrin.

Janet Woodcock talade till titeln 
”Impact of Recent FDA post-approval 
Initiatives and New Approaches to Evi-
dence Synthesis for Safety and Effecti-
veness”. Lång titel – men hon levere-
rade ett flertal träffande beskrivningar 
som i några meningar beskriver många 

av de frågeställningar kring produkt-
säkerhet som både industrin och myn-
digheten brottas med. Hon beskrev det 
i termer av att säkerhetsprofilen vid en 
produkts godkännande är en förutsä-
gelse, en förutsägelse som kommer att 
modifieras av erfarenheter i verklighe-
ten. Myndigheten har dessutom att ta 
ställning till risken för oavsiktlig an-
vändning av produkten. FDA:s mål-
sättning sammanfattade hon som en 
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ständig strävan att ”förbättra vår förut-
sägelse”.

Vidare menade Janet Woodcock att 
säkerhetsstudier till ganska nyligen var 
mest att betrakta som en biverkan av 
effektstudierna för läkemedel. Nu är 
det dock hög tid att gå vidare från em-
pirisk, reaktiv rapportering av biverk-
ningar till att mycket mer proaktivt 
söka mekanistiska samband och där-
med öka träffsäkerheten i förutsägel-
serna, menade hon.

Janet Woodcock talade också om hur 
även myndigheten behöver lägga 
mycket fokus och resurser på att hålla 
sig à jour med nyare teknologier, för-
bättrade metoder för att göra nytta/
riskbedömningar och nya möjligheter 
att samla och analysera stora mängder 
data i elektroniska system. Förbättrad 
”assessment science” (utvärderingsve-
tenskap) är ett annat begrepp som an-
vänds av FDA eftersom man inser att 
två behandlingar som framstår som 
likvärdiga i strikta, kontrollerade kli-
niska studier skulle kunna ha väsent-
ligt olika egenskaper i en mera verklig 
användning i det verkliga livet – real 
world-termen igen. 

FDA strävar efter att ytterligare sät-
ta patienten i fokus – Janet Woodcock 
raljerade lite och påpekade att ”de fles-
ta vuxna länder” har bipacksedlar med 
information till patienten, men att USA 
här ligger långt efter. FDA själva avser 
dessutom att bli mer öppna kring sina 
egna säkerhetsrelaterade beslut och 
kommunicera dem på ett tydligare sätt.

 
Läkemedelssäkerhet och biverk-
ningar
En av talarna var en representant för 
en privat icke-kommersiell organisa-
tion vars syfte är att skapa ett neutralt 
forum där samarbete kan ske mellan 
patienter, läkare, betalare, tillverkare 
och forskare för att designa och ge-
nomföra bättre prospektiva studier. 
Organisationens första prioritet är att 
bättre försöka dokumentera relevant 
risk, nytta och kostnad för ny lovande 
medicinteknik. En skillnad mellan lä-
kemedel och medicintekniska produk-
ter är förstås att för de senare krävs ofta 
inblandning även av en eller flera ope-
ratörer vars skicklighet kan påverka 
hur väl produkten fungerar. 

Fyra talare presenterade status för 
fyra olika initiativ kopplade till läke-

medelssäkerhet (safety), både i USA, 
EU och Kanada. Ett exempel var det 
EU-fokuserade projektet Protect, be-
kostat med pengar från det europeiska 
sjunde ramprogrammet FP7. Projektet 
syftar bland annat till att stärka gransk-
ningen av mediciner i EU genom att 
möjliggöra tidigare upptäckt av säker-
hetssignaler.

Ett annat exempel som beskrevs var 
det ambitiösa initiativet Sentinel som 
sjösattes av FDA 2008. Det syftar till att 
skapa ett nationellt, elektroniskt system 
för att monitorera säkerhet hos FDA-
godkända produkter. Den stora utma-
ningen är att skapa ett system som för-
mår samla hälsovårdsdata från en 
mängd olika källor och utifrån det kun-
na analysera data och dra valida slut-
satser på ett mer aktivt sätt än det tra-
ditionella arbetet med läkemedelssä-
kerhet och biverkningar (farmakovigi-
lans) hittills gjort.

På säkerhetstemat talade också en 
initierad representant från industrin 
om ett konkret exempel på hur de ut-
vecklat och följ upp ett REMS program 
(Risk Evaluation and Mitigation Stra-
tegy, planer och system som krävs av 
FDA för godkännande av vissa produk-
ter). Han framhöll hur oerhört detalje-
rad planen måste vara redan i NDA-
ansökan (New Drug Application), med 
klara förslag från företaget inte bara om 
hur REMS ska implementeras, utan 
även en tydlig plan för hur uppföljning-
en ska ske efter ett marknadsförings-
godkännande, till exempel med analy-
ser av huruvida planen har avsedd ef-
fekt eller inte.

Det är en klar utmaning att utveckla 
så detaljerade och konkreta REMS-pla-
ner som krävs redan i NDA-stadiet, när 
man samtidigt inte ens vet hur den slut-
liga godkända produktinformationen 
kommer att se ut. I deras fall drevs 
REMS-arbetet av företagets Drug Sa-
fety avdelning, de skapade ett Risk Ma-
nagement Team, och hade dessutom 
engagerat företagets Company Safety 
Board i arbetet.

Jämförande information om sjuk-
vård och läkemedel
Riktigt tankeväckande fann jag vad 
som presenterades på temat Compa-
rative Effectiveness Research, CER 
(jämförande forskning om läkemedels 
effektivitet på olika användare). Bland 

annat resonerades det kring hur medi-
cinska beslut i regel grundas på en 
kombination av bevis/analys och be-
dömningar/preferenser. I stort sett allt 
fokus i branschen, inklusive på denna 
konferens, tycks dock ligga på bevis/
analyssidan. 

Privata leverantörer av hälsovård i 
USA kommer att beakta data från CER 
i sina krav för att besluta kring nya pro-
dukter och behandlingsalternativ. Fle-
ra aktörer har skapat sådana riktlinjer 
och en del genomför redan CER i egen 
regi för att generera den information de 
saknar för sina beslut. Tar man till ex-
empel stora intressenter som försäk-
ringsbolag som sjukförsäkrar de an-
ställda hos riktigt stora arbetsgivare, så 
kan man tänka sig skräddarsydda stu-
dier som tar fram jämförande data i just 
den population som är relevant för den 
arbetsgivaren.

En annan för mig oväntad talare på 
mötet var en representant för Consu-
mers Union och utgivare av Consumer 
Reports som är USA:s motsvarighet till 
den svenska konsumenttidningen Råd 
& Rön. Consumer Reports har en läse-
krets på cirka 20 miljoner läsare per 
månad. De skriver med sina läsares, 
konsumenternas, intressen för ögonen 
och publicerar mycket jämförande in-
formation (nytta/risk/kostnad), inte 
bara om läkemedel utan gör också jäm-
förelser mellan olika behandlingsalter-
nativ, olika sjukhus och så vidare. De-
ras hälsorelaterade artiklar väcker of-
tast stort intresse hos både läsare och 
media, och står sig mycket väl i kon-
kurrensen med artiklar om andra typer 
av produkter. Undersökningar har vi-
sat att konsumenterna använder sig av 
jämförande information i sina hälsoval, 
i de fall de har möjlighet att fatta egna 
beslut.

Vedertagna behandlingar utan 
nytta
Den mest fängslande presentationen 
enligt min mening gjordes av en re-
presentant för National Institutes of 
Health, NIH, (den amerikanska mot-
svarigheten till Statens folkhälsoin-
stitut). Representanten beskrev en del 
av de studier som görs och har gjorts 
i NIH:s regi. Hans tes var att doktorer 
för det mesta varit motståndare till 
att låta vetenskap styra deras behand-
lingsvanor… 

Har du all kunskap om din marknad?
 – Vi betraktar varje marknadsundersökning och marknadsanalys     
   som unik och det kräver därför alltid sitt specifika upplägg 

 – All datainsamling görs av personer med akademisk medicinsk 
   utbildning - Detta ger dig en säkerhet i att relevant information samlas in 

 – Vi på Medmind har lång erfarenhet av marknadsföring och 
   affärsutveckling inom Life-Science branschen samt gedigen 
   medicinsk kunskap

 – Vi utmanar gärna dina tankar och idéer. Vår största drivkraft är 
   att överträffa dina förväntningar
 
 
Kontakta oss på 08-411 21 11 eller via info@medmind.se  
så berättar vi mer!

Barnhusgatan 16, 2 tr   111 23 Stockholm   Tel 08-411 21 11  info@medmind.se   www.medmind.se
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Inledningsvis väckte han liv i publi-
ken genom att berätta om åderlåtning-
ens historia som ett exempel, där han 
menade att en randomiserad, kontrol-
lerad studie genomförd för ungefär 350 
år sedan, och senare publicerad, tydligt 
visat på den usla risk/nyttabalansen. 
Trots det vet vi att åderlåtningen som 
metod levde kvar i flera hundra år. 
Även flera modernare exempel presen-
terades, där kontrollerade studier ge-
nomförts för att ge fakta kring behand-
lingar som betraktats som självklart 
vedertagna.

 Givetvis möts sådana studier dels av 
ett enormt motstånd då de kan anses 
som direkt oetiska i och med att inte 
alla patienter får den vedertagna be-
handlingen, dels får studierna ofta sto-
ra problem med patientrekryteringen 
eftersom även patienterna kan tro sig 
veta vad som är den etablerade, bästa 
behandlingen. I de presenterade exem-
plen, som rörde både läkemedelsbe-
handling och kirurgiska ingrepp, hade 
man i alla fall till slut lyckats genom-
föra studierna som planerat och presen-
terat resultat som till synes mycket 
övertygande visar att den dittills ved-

ertagna behandlingen inte gjorde nå-
gon påvisbar nytta, eller till och med 
innebar en klart ökad risk för patienten.

Onödig hype kring nya termer
Sammanfattningsvis väckte konferen-
sen en del tankar. Oavsett vad man 
tycker om området och om all denna 
inneterminologi så är det uppenbart att 
ett företag inte kan skygga för vad an-
dra intressenter väljer att dokumentera 
kring ens produkt. Det är självklart 
något positivt för alla inblandade om 
de fakta och data som tas fram speglar 
produkternas egenskaper, värde och 
eventuella risker på ett relevant sätt. 
Jag är också övertygad om att det finns 
oerhört mycket klokt som kan göras för 
att bättre förstå och värdera olika be-
handlingsalternativ. 

De traditionella, kontrollerade kli-
niska studierna har som sagt sina klara 
styrkor, men även sina begränsningar 
och företagen behöver åtminstone 
överväga värdet i att studera sina pro-
dukter även under andra former. Tra-
ditionella studier kommer till exempel 
sällan eller aldrig att skapa särskilt 
mycket kunskap kring användning hos 

patienter med flera samtidiga sjukdo-
mar eller hos patienter som står på 
samtidig behandling med en mängd 
andra läkemedel.

Mer negativt reagerar jag över att det 
som så ofta skapas en i mitt tycke över-
drivet optimistiska förväntningar, så 
kallad hype, kring förment nya kun-
skapsområden och termer. I likhet med 
många andra exempel så är detta med 
att förstå läkemedels användbarhet och 
risker ett sökande efter kunskap som 
pågått i mängder av år och som för-
hoppningsvis kontinuerligt utvecklas 
till det bättre bland annat tack vare nya 
angreppssätt och metoder. Det skulle 
inte nödvändigtvis behöva myntas så 
mycket nya begrepp för den skull. 
Dock tenderar det förstås att bildas 
egna små världar med specialister, 
konsulter och företag specialiserade på 
området, som samtliga har ett gemen-
samt intresse i att odla komplexiteten…

Åsa Holmgren
Chef för Regulatory Affairs

Orexo

Har du all kunskap om din marknad?
 – Vi betraktar varje marknadsundersökning och marknadsanalys     
   som unik och det kräver därför alltid sitt specifika upplägg 

 – All datainsamling görs av personer med akademisk medicinsk 
   utbildning - Detta ger dig en säkerhet i att relevant information samlas in 

 – Vi på Medmind har lång erfarenhet av marknadsföring och 
   affärsutveckling inom Life-Science branschen samt gedigen 
   medicinsk kunskap

 – Vi utmanar gärna dina tankar och idéer. Vår största drivkraft är 
   att överträffa dina förväntningar
 
 
Kontakta oss på 08-411 21 11 eller via info@medmind.se  
så berättar vi mer!

Barnhusgatan 16, 2 tr   111 23 Stockholm   Tel 08-411 21 11  info@medmind.se   www.medmind.se
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Det var med blandande känslor PI åkte ut till Stock-
holmsmässan i Älvsjö för att delta i 2011 års upp-
laga av Läkarsällskapets riksstämma. Vi hade lågt 

ställda förväntningar på årets mässa och de infriades till 
viss del. Utställningen upptog knappt halva A-hallen och 
totala antalet besökare var återigen lägre än någonsin. 
Samtidigt hade antalet delegater faktiskt ökat i år jämfört 
med förra året. Som det framgår av diagrammet var det år 
2005, 15 147 besökare och 5 895 delegater, vilket är cirka 39 

procent av det totala antalet. I år var antalet besökare 7 931 
varav 4 486 var delegater, det är cirka 56 procent delegater. 

Av detta borde man kunna dra slutsatsen att även om det 
var stundtals ödsligt i utställningsytorna så var det fler lä-
kare/kunder som fanns på plats. Det borde alltså vara lätt-

Färre besökare men högre andel delegater än tidigare år kom till Läkarsällskapets 
medicinska riksstämma i slutet av förra året. Temat var denna gång säkerheten i 
vården.

Den här fina bordercollien kan förskrivas på recept för att bland annat hjälpa till med minnesträning av dementa. Hur många i branschen har 
med hundar i sina SWOT-analyser?

Dagens Medicin fortsatte sin tradition att hålla glöggbaren 
öppen i dagarna tre.



   pharma industry nr 1 –12   41

Färre besökare men större andel 
delegater på Riksstämman 2011
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ledarskap

Årets till ytan största monter hade GSK med 
Alvedon på cirka 60-70 kvadratmeter. De som 
varit med länge minns en tid när bolagen hade 
montrar på 400-500 kvadrat på stämman.
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are att hitta kunderna när andelen delegater är större än vid 
tidigare stämmor. Jag har försökt få tag på statistik avse-
ende antal besökare från olika specialiteter men av någon 
anledning är det svårt att få tag på dessa. 

Vi genomförde som vanligt PI-Village och stundtals var 
det riktigt trångt inne hos oss men eftersom utställarna var 
färre än någonsin var det naturligtvis färre besökare även 
hos oss. Det var dock som vanligt många icke-utställare 
som ändå letade sig ut till mässan för att träffa kollegor och 
stilla sin nyfikenhet. Vårt ”smörgåsindex” var 570, med an-
dra ord antalet utdelade smörgåsar under stämmans tre da-
gar. För ett antal år sedan gick det åt dubbelt så många 
mackor. 

De flesta som besökte PI-Village uttalade sig dystert om 
klimatet i utställningshallen medan ett fåtal faktiskt var 
riktigt nöjda. Ett par personer från industrin argumente-
rade att de träffat förvisso få men normalt svårfångade kun-
der och fått bra pratstunder i avslappnad miljö. Omsatt til-

Idéprovningen drivs av Vårdalstiftelsen som med en husvagn 
försökte jaga in idéer till hur man kan förbättra vård och social 
omsorg i Sverige.

Medicinsk access bjöd på konstutställning, bland annat på dessa 
tavlor gjorda av den tidigare BMS-anställde Birgitta Tufvesson. 
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Nätverket mot cancer hade en fin fotoutställning på temat ”Vem ser patienten i cancervården?”

Reumatologiområdet var stundom välbesökt inte minst under lunchtid.
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pengar så är det värt en hel del fältdagar för att få till mot-
svarande möten med dessa personer. 

Reumatologiföretagen tillsammans med föreningen hade 
lyckats få till ett bra program och hade stundtals ett bra 
tryck i sitt utställningsområde. Onkologiområdet som alltid 
varit en förebild var i år sämre besökt och Svensk Onkolo-
gisk Förening meddelade också att de kommer att ändra 
formerna för sina sammankomster och förlänga mötet till 
en hel vecka men i stället bara genomföra det en gång per 
år. Från 2013 kommer det inte genomföras ett höstmöte.

På Läkarsällskapets hemsida står det att temat för 2012 
års Rikstämma ska vara hälsan i framtiden. Framtidens häl-
sa är beroende av våra möjligheter att förebygga sjukdom 

och minska effekterna av sjukdom och behandling för pa-
tienter och närstående. Framtidens hälsa måste ses i både ett 
lokalt och ett globalt perspektiv. Med årets tema vill Läkar-
sällskapet återigen stimulera till samtal och lärande med ett 
brett anslag. Att förebygga sjukdom handlar om att mot-
verka skador på miljö och klimat, att påverka levnadsvanor 
och att rätt använda kunskap om ärftliga mekanismer.

Ses vi i höst?

Niclas ahlberg
chefredaktör PI

Årets ”smörgåsindex” landade på 570 smörgåsar på tre dagar.

brilex

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

Jur kand Torsten Brink 
Telefon 08-636 22 30 eller brink@brilex.se.

Kan vi åka till London  
med onkologerna?
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Förra gången Pharma Industry be-
sökte Gustavslundsvägen 139 vid 
Mälarens strand nedanför Trane-

bergsbron i Stockholm så hade Sanofi 
och Synthelabo nyligen gått samman. 
Det var år 2000. 

Nästan samtidigt, i en annan mälar-
vik på andra sidan Essingeöarna, star-
tade den svenska delen av det nygrun-
dade läkemedelsföretaget Aventis, an-
fört av en Tomas Glovéus. Han dyker 
upp igen senare i handlingen. Aventis 
var resultatet av storfusionen mellan 
Hoechst Marion Roussel och Rhône 
Poulenc Rorer.

År 2004 var det dags för nästa mega-
fusion, då Sanofi Aventis bildades. 

Under åren har ett stort antal före-
tagsförvärv genomförts. Det som i dag 
sker är att namnet på koncernen renod-
las till Sanofi. På Gustavslundsvägen 
139 byts återigen skyltar på dörrar och 
i hissar.

– Namnet Sanofi-Aventis var för 
långt och på sina håll i världen för svårt 
att uttala, säger verkställande direktö-
ren på stockholmskontoret, Laurent 
Dousset. Namnförenklingen är bara en 
formalisering av att företaget sedan 
länge i dagligt tal kallas Sanofi.

Andra skäl till namnförkortningen 
är att samla både gamla och nya med-
arbetare under ett gemensamt namn 
som stärker identiteten samt att hela 
företagsgruppen får ett samlande 
namn som hjälper till att bygga ett 
starkt varumärke över hela världen.

Ingen på Sverigekontoret sticker un-
der stol med att man har gått igenom 
några svåra år.

– Vi har genomgått flera stora omor-
ganisationer och dessutom har ett par 
viktiga patent gått ut, säger Marianne 
Bredin, medicinsk chef.

– Det har varit tufft med alla omor-
ganisat ioner,  medger Yvonne 
Thomson,affärsområdeschef för dia-
betsavdelningen. Vi gick från svensk 
till nordisk organisation för att sedan 
göra den till en nordisk-baltisk organi-
sation.

Bland de tunga patent som gått ut 
återfinns Taxotere, Plavix, och Optina-
te.

– Vi har de svåra åren bakom oss, 
säger Laurent Dousset. Molnen har 
skingrats och vi förbereder oss för flera 
viktiga produktlanseringar.

Medarbetarna verkar dela framtids-
tron.

Nytändning på Sanofi
Efter några tuffa år med många omorganisationer och utgående patent samlar 
nu Sanofi krafterna framåt. Över 60 substanser ligger i fas I–III och några är på 
väg mot registrering. Nyligen förvärvades Genzyme, företaget som är känt för 
verksamhet kring sällsynta sjukdomar. Med Genzyme följer Tomas Glovéus 
som PI:s läsare för tolv år sedan såg drivande på ett isflak.

Snabbfakta om Sanofi
Huvudkontor: Paris.
anställda: 110 000.
omsättning 2010: 30,4 miljarder euro.
Verksamhet: 110 länder.
f&U: 22 forskningsanläggningar, 
11 000 forskare.
Sverige: 180 anställda.

Globala VerkSamHetS
områden för Sanofi
Kardiovaskulära sjukdomar
Trombos
Onkologi
Centrala nervsystemet
Diabetes
internmedicin 
Vacciner
Malaria  
Veterinärläkemedel (genom förvärv av 
Merial)
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Nytändning på Sanofi
Det som i dag 
sker är att namnet 

på koncernen renodlas 
till Sanofi. 
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Tomas Glovéus
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– Vi känner att vi har en spännande 
tid framför oss, betonar Marianne Bre-
din.

Genom sammanslagningen 2004 av 
Sanofi och Aventis bildades en av de 
större läkemedelskoncernerna i värl-
den. Inom något år beräknas Sanofi kli-
va upp på den allra högsta pinnen och 
bli störst i världen. 

– Det är inte vårt primära mål att bli 
världsetta, säger Laurent Dousset. Men 
en opartisk branschanalys visar att 
med de företagsförvärv vi gjort och de 
produkter vi har och kommer att lan-
sera, så blir Sanofi-koncernen störst i 
branschen under 2012.

På den svenska marknaden låg Sa-
nofi Synthelabo år 2000 på plats 36. Då-
varande verkställande direktör förut-
spådde att man skulle vara bland topp 
tio till 2005. I dag ligger Sanofi på ni-
onde plats i Sverige, så han fick rätt till 
slut. Vad förutspår dagens verkställan-
de direktör?

– Vi borde kunna klättra några pla-
ceringar så att vi inom fem år är bland 
de fem största i Sverige, säger han.

Pharma Industry återkommer i frågan.
I dag har koncernen verksamhet i 110 

länder, 110 000 anställda och en omsätt-
ning som 2010 låg på cirka 270 miljarder 
kronor. Huvudkontoret ligger i Paris.

Många substanser på gång
Att Sanofi kommer att växa, klättra 
och på alla möjliga andra sätt bli mer 
synligt förstår man av att företaget för 
närvarande har 66 substanser under 
utveckling (inklusive vacciner), varav 
16 i fas III och flera som står inför lan-

sering. Flest substanser, 16 stycken, 
finns inom området onkologi. Andra 
stora utvecklingsområden är centrala 
nervsystemet/multipel skleros, diabe-
tes och internmedicin.

– Sanofi har gjort en strategigenom-
gång och det är många produkter på 
väg, berättar Marianne Bredin, ny med-
icinsk chef sedan december 2011. Hon 
började på Sanofi 2006 som medicinsk 
rådgivare.

Vid den nordisk-baltiska forsknings-
avdelningen med bas i Stockholm ar-
betar ett 70-tal personer. Totalt pågår 
35 fas II-IV-studier och till det kommer 
ett antal prövarinitierade studier.

Bland de tunga patent som gått 
ut återfinns Taxotere, Plavix, och 

Optinate.

Marianne Bredin
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Bland cancerpreparaten som är på 
väg mot registrering nämner hon VEGF 
Trap, ett läkemedel som förhindrar tu-
mören att växa genom att blockera till-
växten av blodkärl.

– Nyligen lanserade vi Jevtana, ett 
läkemedel för andrahandsbehandling 
av prostatacancer i framskriden fas.

Även om området hjärta-kärl relativt 
sett minskar inom Sanofi så kommer det 
ett antal nya och viktiga läkemedel. 
Bland andra ett lågmolekylärt heparin 
som profylax mot blodproppar hos can-
cerpatienter, en faktor X-antagonist vid 
kranskärlssjukdom samt läkemedel mot 
familjär hyperkolesterolemi. Multaq, ett 
läkemedel vid förmaksflimmer, nådde 
marknaden för drygt ett år sedan.

– Det är väldigt stimulerande att ar-
beta här. Vi jobbar över alla gränser, 
både inom den nordisk-baltiska organi-
sationen och mellan olika avdelningar 
nationellt. Man lär sig fort här och vi lär 
av varandra.

På medicinska avdelningen arbetar 
för närvarande tolv personer.

Med 66 substanser under utveckling 
och drygt 80 produkter att vårda är det 
förståeligt att Marianne Bredin beskri-
ver arbetet som att ha många bollar i 
luften.

– Jag blir mer generalist nu, men det 
har också sin tjusning.

I Sverige har Sanofi inriktat sig på 
fem stora behandlingsområden: kardi-
ologi/trombos, onkologi, centrala nerv-
systemet, diabetes/metabolism och in-
ternmedicin. 

Diabetes är ryggraden
Ett arv från Aventis är behandlingsom-
rådet diabetes. När PI besökte Aventis 
2002 stod man i Sverige just inför lan-
sering av den förmodade storsäljaren 
Lantus. Det dygnsverkande insulinet 
hade blivit ledande på andra mark-
nader, och blev det även här så små-
ningom.

– Det är det mest sålda insulinet i 
världen och är Sanofis enskilt största 
produkt i Sverige, berättar Yvonne 
Thomson, ansvarig för diabetesavdel-
ningen.

Lantus används som referensprepa-
rat när man prövar nya behandlingar 
inom insulinbehandlad diabetes. Men 
vården av diabetespatienter handlar 
inte bara om insulin, bättre sprutor och 
hjälpmedel. 

Laurent Dousset 
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Yvonne Thomson
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– Det finns väldigt mycket att göra 
för att öka kvaliteten inom diabetesvår-
den, förklarar Yvonne Thomson. Det 
handlar om tydlighet och kunskapsö-
verföring till patienterna och om vida-
reutbildning av sjukvårdspersonal. 

– I dag är det bara hälften av patien-
ter med typ 2-diabetes som når sina 
målvärden för långtidsblodsocker. 

Sanofi har en trestegsutbildning för 
diabetesteam som kallas Balans. 

– Den har funnits länge och vi har 
anledning att vara stolta över den. 

Hon nämner också ett 020-nummer 
och en websida där man kan hämta in-
formation och kunskaper om diabetes.

– Vi vill göra vad vi kan för att dia-
betesvården ska nå så bra resultat som 
möjligt. Vi på Sanofi kan bidra med 
moderna läkemedel, utrustning och 
kunskap.

– Vi brukar säga att diabetesavdel-
ningen är ryggraden inom Sanofi i Sve-
rige.

Typ 2-diabetes ökar krafigt i hela 
världen. Orsakerna är bland andra 
övervikt, minskad fysisk aktivitet, rök-
ning och en allt äldre befolkning. I Sve-
rige beräknas cirka 500 000 personer 
bära på sjukdomen, men bara cirka 
370 000 har diagnostiserats. Cirka 
47 000 personer har typ 1-diabetes i 
Sverige.

Det händer mycket inom diabetes-
området på Sanofi. En förbättring för 
patienterna är att Sanofis injektions-
penna Solostar nu även levereras med 

ett medellångtidsverkande insulin. Ti-
digare fanns den bara med Lantus och 
måltidsinsulinet Apidra.

En större lansering sker inom ett år 
då Sanofi släpper en ny GLP 1-analog, 
vilken hjälper till att normalisera blod-
sockret efter en måltid.

– Den blir ett bra komplement till 
Lantus. 

Men närmast väntar Yvonne Thom-
son och alla andra diabetesintresserade 
på resultatet av den stora studien Ori-
gin. Den har pågått i sex år i över 40 län-
der och omfattar 12 500 patienter, däri-
bland cirka 500 i Sverige. Studien gäller 
tidig typ 2-diabetes och om tidig insu-
linbehandling kan minska hjärt-kärl-
problem. Resultatet presenteras i juni.

– Det är en stor studie för oss och vi 
väntar med spänning till juni då resul-
taten ska presenteras, säger Yvonne 
Thomson. 

– En avgörande styrka hos Sanofi 
när det gäller diabetes är de många 
medarbetare som arbetat länge inom 

området och har unik erfarenhet. Det 
finns en otrolig energi här, betonar 
Yvonne Thomson.

Genzyme välkomnas
Sanofis senaste större företagsförvärv 
är amerikanska Genzyme som köptes 
våren 2011. Även Genzyme har tidi-
gare presenterats i Pharma Industry 
(2/2008).

Genzyme är i grunden ett bioteknik-
företag, det tredje största i världen, och 
satsar på läkemedel mot ovanliga sjuk-
domar med i vissa fall bara tusentalet 
kända patienter i världen, så kallade 
orphan drugs. Genzyme bildades i juni 
1981. Verksamhet har bedrivits i ett 30-
tal länder, inklusive 17 produktionsan-
läggningar. Produkterna marknadsförs 
i nära 90 länder. 

Företaget ägs i sin helhet av Sanofi. 
– Förvärvet av Genzyme var ett led 

i den strategi för tillväxt som koncern-
ledningen lagt fast, säger Laurent Dou-
sset. Företaget bidrar med en unik 
kompetens när det gäller individanpas-
sad sjukdomsbehandling med gentek-
nologi som bas.

 En viss växling av produktområden 
sker mellan Genzyme och Sanofi. Från 
Genzyme flyttas onkologi, hematologi 
och njursjukdomar. Från Sanofi flyttas 
MS-produkterna. Orphan drugs stan-
nar kvar i Genzyme.

– I Sverige blir Genzyme en del av 
Sanofi, även om enheterna för de olika 
affärsområdena rapporterar till respek-

NamN INdIkatIoN

Lantus Diabetes

Cerezyme Gauchers sjukdom

Aprovel Högt blodtryck

Suprefact Prostatacancer

Propavan Sömnrubbningar

KlexaneE Behandling och förebyggande av blodpropp

Fabrazyme Fabrys sjukdom

Ergenyl Epilepsi och bipolär sjukdom (mani)

Taxotere Cancerbehandling 

Renvela Behandling av hyperfosfatemi vid kronisk njursjukdom

Jevtana Prostatacancer

Multaq Förmaksflflflimmer

Inom något 
år beräknas 

Sanofi kliva upp 
på den allra högsta 
pinnen och bli 
störst i världen.

Sanofis största läkemedel i Sverige

Yvonne Thomson
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tive Sanofi eller Genzyme, förklarar 
Laurent Dousset.

Med Genzyme i Sverige följer verk-
ställande direktören Tomas Glovéus. 
Senast PI:s läsare såg honom stod han 
en marsdag 2000 på ett isflak utanför 
Stora Essingen på väg att driva ut på 
Mälaren. Med litet förutseende och 
några kraftiga paddeltag hade han re-
dan då kunnat ta sig iland vid Alviks 
strand och gått in på Gustavlundsvägen 
139. I stället genomförde han starten av 
Aventis i Sverige och har sedan varit på 
olika företag i branschen. Sedan några 
år driver han ett konsultbolag och blev 
i augusti 2010 inhyrd verkställande di-
rektör på Genzyme.

– Att arbeta med sällsynta sjukdo-
mar är väldigt spännande. Det är en 
helt annan typ av marknadsföring och 
man kommer de få patienterna väldigt 
nära , säger han.

Det svenska genzymegänget som nu 
flyttat in hos Sanofi består av åtta per-
soner.

– Vi känner oss verkligen välkomna. 
Sanofi har haft ett par svåra år och vi 
kanske kan bidra med lite extra ny en-
ergi. Genom att våra produkter riktar 
sig till så få individer har Genzyme en 
unik erfarenhet av att arbeta med pa-
tienten i fokus, säger Tomas Glovéus 
som från och med april går från inhyrd 
till anställd verkställande direktör. 

För Genzymes del ser han många 
fördelar med uppköpet. Sanofi har stör-
re resurser och det finns många syner-
gieffekter när man kan samsas om oli-
ka tjänster.

– Genzyme har dessutom den senas-
te tiden haft produktionsproblem och 
med hjälp av Sanofi kan de säkert lösas 
snabbare än annars. Produktionen når 
normal nivå under 2012.

I Sverige kommer Genzyme att göra 
en satsning inom multipel scleros, MS, 
och genom nyanställningar beräknar 
man vara cirka 20 personer nästa år.

Från början inriktade sig Genzyme 
på lysosomala sjukdomar, det vill säga 
ärftlig brist på vissa enzym som bryter 
ner exempelvis fett i cellerna. Utan en-
zymerna ansamlas restprodukter i ly-
sosomerna som skapar allvarliga han-
dikappande symptom och kan leda till 
för tidig död. 

Det finns ett 40-tal lysosomala sjuk-
domar. Genzyme har behandlingar för 
fyra av dem:

• Gauchers sjukdom som leder till an-
samling i makrofagvävnader och 
som bryter ned skelettet. 

• Pompes sjukdom som bryter ner 
musklerna. 

• Fabrys sjukdom som drabbar blod-
kärlen i till exempel hjärta och nju-
rar. 

• MPS-I eller Hurler/Scheies sjukdom 
(mykopolysaccaridos I) som bland 
annat påverkar hjärta och lungor, 
skelett, och ögon.
Men Genzyme har också haft be-

handlingar och produkter inom bland 
annat kardiologi, ortopedi, onkologi, 
transplantation och diagnostik.

I Sverige definieras en sjukdom som 
sällsynt om den drabbar högst 100 per-
soner per 1 miljon invånare. Genzymes 
största produkt, Cerezyme, behandlar 
Gauchers sjukdom vilken i Sverige en-
dast har 60 diagnostiserade fall, mer-
parten i Norr- och Västerbotten.

– Genzyme ska förstås inte vara en 
frispelare inom Sanofi-koncernen, men 
jag hoppas att det som företaget för 
med sig får en chans att utvecklas, av-
slutar Tomas Glovéus.

Litet franskt, mycket internationellt
Den senaste omorganisationen inom 
svenska Sanofi var att skapa en nord-
isk-baltisk organisation.

– Vi förde samman två organisatio-
ner till en för att ge mer kraft till olika 
stödfunktioner när lokala marknader 
står inför plötsliga utmaningar, säger 
Laurent Dousset.

– Det fungerar så att kundinriktade 
verksamheter sköts nationellt och lo-
kalt, medan stödfunktionerna adminis-
treras på den överordnade nordisk-bal-
tiska nivån.

Sanofi är numera ett internationali-
serat globalt företag. Finns det något 
franskt kvar i Sanofi?

– Ja, jag, blir det snabba svaret från 
Laurent Dousset.

Men den mer seriösa reflexionen 
blir:

– Företaget har fortfarande sitt hu-
vudkontor i Paris och en rik fransk his-
toria genom Sanofi och Synthelabo. 
Men genom förvärv i Kina, USA, Syd-
amerika och Europa har koncernen na-
turligtvis blivit mer internationell. 
Verkställande direktör är av tysk-kana-
densisk härkomst och halva styrelsen 
är icke-fransk.

Han betonar att Sanofi är noga med 
att i de nationella dotterföretagen ta till 
vara lokal företagskultur och arbetssätt.

– Vi ser det som en möjlighet att dela 
med varandra och lära över landsgrän-
serna vad som fungerar bäst.

I svensk affärskultur har han efter 
sina tre år här lagt märke till konsen-
susbesluten och att alla får möjlighet att 
göra sin röst hörd.

– När besluten väl är fattade finns 
det en stor lojalitet att följa dem.

Laurent Dousset sammanfattar in-
trycken i Sverige:

– Som alla läkemedelsmarknader så 
förändras den. Avregleringen av apo-
teken påverkar hur Sanofi verkar och 
vi har ännu inte hittat formerna för 
samarbete med alla nya aktörer. Vårt 
mål är att alla patienter ska ha lika rätt 
till behandlingar och vi vill göra inno-
vativa läkemedel tillgängliga för så 
många som möjligt.

Jan-OlOf Smedberg
Smedbergs Skrifveri

FOTO: Jeanette Hägglund 

Företaget har för närvarande 66 
substanser under utveckling (inklu-

sive vacciner), varav 16 i fas III och flera 
som står inför lansering. Flest substanser, 
16 stycken, finns inom området onkologi.

läkemedelsföretaget



Förvänta dig mer

Behöver du hjälp med sälj och marknadskonsulter eller  
medicinska tjänster? Oavsett vad du behöver så drivs vi på 
Medhouse av att överträffa våra kunders förväntningar 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.

Stockholm  .  Köpenhamn  .  Oslo  .  Helsingfors
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En italiensk 
betalare gav 

nyligen läkemedels-
företag rådet: ’Driv 
på, följ inte efter!’.”

trender
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Läkemedelsindustrin går nu in i 
”prove it works”-eran

Det ökande behovet av Real 
World Evidence (RWE) för 
att stödja ett läkemedel 
under hela dess produktlivs-
cykel markerar slutet på en 
era. Tidigare samlades data 
främst in för att få produkten 
godkänd på marknaden. I 
takt med att allt fler myndig-
heter och vårdgivare samlar 
in egna data, kommer de 
forskande läkemedelsföreta-
gen att ha ett ökande behov 
av att hantera data på ett 
mer flexibelt sätt och påvisa 
nyttan av sina produkter. 
Insamlingen av Real World 
Evidence (RWE), data från 
klinisk användning i verklig-
heten, bestämmer takten på 
detta paradigmskifte.

Till skillnad från traditionella kli-
niska prövningsdata, indikerar ter-
men RWE-data att informationen 

är insamlad från patienter i den kliniska 
vardagen. RWE samlas in av många ak-
törer och för många ändamål. Dessa data 
kan i sin tur användas av olika aktörer för 
att bevisa eller förkasta hypoteser som kan 
vara vitt skilda från det ursprungliga syf-
tet med insamlingen. Ett aktuellt exempel 
är LifeGene-projektet i Sverige, där data-
inspektionen haft invändningar mot syftet 
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med insamlingen. Forskare och indu-
stri går raskt framåt vilket leder till att 
lagstiftare och myndigheter inte alltid 
hinner med och därmed hamnar på 
kollisionskurs trots goda ambitioner.

Även om RWE-konceptet intuitivt 
känns rätt påverkar kvaliteten på un-
derliggande data, lämpligheten att be-
svara forskningsfrågor och hur robust 
metodiken varit huruvida man i prak-
tiken kan lita på resultatet eller inte. 
Dessutom hindrar den rådande bristen 
på förtroende mellan betalare och in-
dustri informationsdelning. Lycklig-
tvis gäller detta inte Sverige i lika hög 
grad som för andra länder. Tillgång till 
data begränsas av olika skäl av respek-
tive parter och tillförlitligheten i resul-
tat ifrågasätts utan närmare gransk-
ning. Det riskerar att begränsa inte 
bara den näringslivsfinansierade forsk-
ningen, utan även forskningen på läke-
medel i klinisk praxis generellt. Hälso- 
och sjukvården bör använda RWE som 
beslutsunderlag och läkemedelsindu-
strin bör bidra till denna utveckling, 
men inte utan att lyssna till varandras 
synpunkter eller ta vara på varandras 
resurser och kompetenser.

En mycket stor förändring 
RWE innebär ett paradigmskifte där 
enbart kliniska prövningsdata använts 
för att bevisa effekt och säkerhet av ett 
läkemedel. Historiskt sett har den fors-
kande läkemedelsindustrin fokuserat 
på att ta fram data genom randomise-
rade och kontrollerade studier (RCT) 
före en lansering som sedan också 
tjänat som underlag för bevisföring av 
produktens värde och ansökning av 
godkännande och subvention. 

RWE skapar i dag förutsättningar 
för att kontinuerligt kunna granska ett 
läkemedel och dess användning inom 
sjukvården för alla parter: vårdgivare, 
betalare, myndigheter, forskare och pa-
tienter. Traditionella beviskrav i form 
av effektivitet, säkerhet, kvalitet och 
värde ökar när RWE gör det möjligt att 
både villkora ersättningen och omprö-
va tidigare beslut baserat på nya data 
och direkta jämförelser mot konkurre-
rande preparat. I själva verket tvingar 
det här paradigmskiftet de forskande 
läkemedelsföretagen att kontinuerligt 
försvara och på nytt visa värdet av sina 
produkter.

I Sverige har detta för många aktörer 
redan blivit vardag. Hälso- och sjuk-
vården och betalare har alltid velat för-
säkra sig om att de behandlingar de 
väljer verkligen fungerar på det sätt de 
förväntat sig. En noggrann kostnads-
kontroll med begränsat budgetutrym-
me tvingar dem att prioritera mellan 
olika behandlingar och söka den be-
handlingsstrategi som ger mest värde 
för pengarna. 

Teknologi och genererande av data 
gör det nu möjligt för alla att utvärdera 
detta, även om hinder i form av förtro-
endeklyftor kring ändamålsenlighet i 
patientdata bromsar takten. I Sverige 
ligger vi långt framme, trots att vi inte 
är förskonade från begränsat förtroen-
de, motsträviga attityder och bristande 
kunskap i båda läger. 

Men ”prove it works”-eran är ett glo-
balt fenomen. I hela världen drivs ut-
vecklingen av den finansiella utveck-
lingen (krisen), efterföljande budgetåt-
stramningar och kostnadskontroll, 
uppdagande av säkerhetsproblem, en 
påtaglig avmattning i innovationstak-
ten och ett utbud av alternativa be-
handlingar.

Manifesteras i flera länder 
”Prove-it-works”-eran håller på att ma-
nifestera sig genom aktiviteter hos till-
synsmyndigheter och betalare i flera 
länder, understött av flera kända till-
synsmyndigheters program för farma-
kologisk övervakning, som exempelvis 
REMS (Risk Evaluation and Mitigation 
Strategies) i USA. Internationellt påver-
kar RWA i dag huvudsakligen ett läke-
medels godkända användningsområde 
(label) och dess spridning (uptake). Da-
tainsamling syftar framförallt till säker 
och korrekt användning. Men ett in-
ternationellt samförstånd håller på att 
formas och en bredare tillämpning av 
RWE blir allt vanligare i flera länder:

• Sverige – påverkan på användning. 

Data från våra kvalitetsregister har 
använts för att utvärdera värdet av 
att använda olika läkemedel på olika 
patientgrupper. Socialstyrelsens nya 
riktlinjer för rörelseorganens sjuk-
domar förlitade sig till exempel på 
data från RA-registret (reumatoid 
artrit) för att fastslå att tidig använd-
ning av TNF-hämmare var kost-
nadseffektivt och därmed kunde re-

kommenderas för en bredare pa-
tientgrupp.

• Tyskland – påverkan på pris. AMNOG-
lagstiftningen i Tyskland kräver att 
läkemedelspriserna skall omvärde-
ras en tid efter lansering, med san-
nolik prisminskning och en påver-
kan på hur produkten används. Där-
för efterfrågar AMNOG också data 
på att det godkända läkemedlet an-
vänds på rätt indikationer och rätt 
patienter bland annat med hjälp av 
olika uppföljningsstudier. 

• Storbritannien – påverkan både på pris 

och användning. På liknande sätt kan 
den värdebaserade prissättningen i 
Storbritannien göra det möjligt att 
behandlingsresultat efter lansering-
en används vid omprövning av pris 
och användningsområde, för att i 
slutändan påverka spridningen.

• USA – påverkan på pris, användning 

och spridning. Betalare i USA har sig-
nalerat sin avsikt att förbättra kvali-
tet och minska kostnader genom att 
utnyttja RWE, genom strategiska 
förvärv och genom att etablera 
forskningsinstitut. Till exempel har 
CVS Caremark planerat att bedriva 
jämförande forskning kring effekti-
vitet (comparative effectiveness re-
search, CER) genom att använda 
sina egna anonymiserade ”claims 
data” från sjukvårdsförsäkringar 
som underlag till riktlinjer, begräns-
ningar och förhandlingar med läke-
medelsföretagen. 

Myndigheter kommer i allt större ut-
sträckning att använda RWE till att 
kontinuerligt ompröva tidigare god-
kännanden och subventionsbeslut, be-
lysa säkerhetsproblem, utforma riktlin-
jer och styra klinisk praxis. Även om 
det kommer att gå olika fort på olika 
marknader och inom olika områden 
kommer med säkerhet granskningen 
av läkemedel i framtiden att ske under 
hela produktlivscykeln. 

Fyra påverkansfaktorer
Fyra faktorer påverkar implemente-
ringshastigheten och styrkan av RWE 
i Sverige:
1. IT-infrastruktur och teknologi som 

finns på plats för att underlätta/möj-
liggöra datainsamling och för att 
länka olika källor till varandra. Tek-
niken har funnits i Sverige under en 

trender
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längre tid och är väl beprövad. Kva-
litet och täckning måste dock bli av-
sevärt bättre på flera områden. Ett 
internationellt exempel är det engel-
ska GPRD-registret (general practice 
research database), där man nu har 
påbörjat att länka data mellan pri-
märvården och sjukhusvården. Ett 
annat innovativt exempel är teknik 
som utnyttjar mjukvara för tolkning 
av text (natural language proces-
sing) och automatisk matchning på 
sjukhusens journalsystem.

2. Redan framtagna metoder inom sta-
tistik och epidemiologi för att ana-
lysera RWE-data och justera för oli-
ka bias (till exempel propensity sco-
ring) måste utnyttjas mer och ut-
vecklas.

3. Parterna måste komma överens om 
riktlinjer för att säkerställa att data 
och analyser används på ett ända-
målsenligt sätt, särskilt när läkeme-
delsföretag är inblandade.

4. Ett juridiskt och etiskt ramverk som 
skapar en tydlig vägledning för hur 
data kan skapas, tillhandahållas och 
användas. Detta ramverk bör kunna 
skapa goda förutsättningar för att 
Sverige på ett föredömligt sätt visar 
vägen för hur RWE kan användas. 
Det är väsentligt att underlätta in-
samling och analys av data från den 
kliniska vardagen

Anta utmaningen
“Prove it works”-eran har redan börjat 
revolutionera hur hälso- och sjukvår-
den arbetar med data och granskar 
produkter från den forskande läkeme-
delsindustrin. Tillverkarna befinner 
sig inte längre i ett läge där det kri-
tiska avgörandet endast sker vid första 
godkännande och lansering. Industrin 
måste nu vänja sig vid att detta endast 
är den första sluss som skall passeras 
när de sjösätter ett nytt preparat på 
marknaden. 

Under resans gång kommer de att bli 
tvingade att hantera både förutsedda 
och oplanerade ”dopp i okända vatten” 
– lite som ett lackmustest varje gång en 
myndighet granskar användningen av 
ett läkemedel mot sina egna data. Där 
finns inte heller någon egentlig mål-
gång. Betalare kommer med hjälp av 
RWE att följa och granska produktens 
användning och värde för såväl be-
handlade patienter som ur ett sam-

hällsekonomiskt perspektiv. Inte bara 
vid introduktion, utan under hela pro-
duktlivscykeln och långt efter att pa-
tentet har gått ut.

Informationsutbyte, under reglerade 
former och under ansvar, kan bidra till 
framväxten av RWE, som i sin tur kan 
leda till att upplysa beslutsfattare, fors-
kare, patienter och industri. I dag är det 
för stor variation på tillgång av data 
och tolkning av lagar vilket kraftigt 
hämmar innovation, forskning och en-
treprenörsanda inom området.

De forskande läkemedelsföretagen 
måste ta itu med dessa utmaningar 
både strategiskt och proaktivt; att bara 
vara reaktiv är sannolikt det sämsta al-
ternativet. En italiensk betalare gav ny-
ligen läkemedelsföretag rådet: ”Driv 
på, följ inte efter.”. Genom att öka an-
strängningarna att agera mer strate-
giskt har forskningsföretagen möjlig-
het att ”ta ut riktkursen”. RWE kommer 
att påverka industrin och spela en av-
görande roll i framtiden. Läkemedels-
industrin globalt måste därför kollek-
tivt artikulera sin vision och bredda sin 
roll inom RWE.

Bevis genom hela livscykeln
För att klara utmaningarna måste fö-
retagen göra det möjligt att bevisa en 
produkts värde genom hela livscykeln 
genom att:
• Samarbeta. Alla berörda parter bör 

vara införstådda med vad data och 
analyser ska användas till. Var 
transparent på ett tidigt stadium 
med de avsedda RWE-studierna 
(gäller även RCT) och arbeta för-
slagsvis med en oberoende tredje 
part för att undanröja misstanke om 
partiskhet.

• Staka ut en tydlig riktkurs. Utveckla 
planer för hur produktens värde 
skall påvisas under hela livscykeln 
(LMAP, lifecycle market access 
plans). Fokusera på tidig insamling 
av data i början av livscykeln och ut-
arbeta en koordinerad RCT-RWE-
strategi. En vägledande vision kan 
kräva ett kalkylerat risktagande som 
går utanför konventionella vanliga 
kliniska data.

• Säkerställ en bra start. Utnyttja 
RCT:er för att uppnå godkännande 
och subvention genom en god för-
ståelse för betalarnas osäkerheter 
och frågor om läkemedlet. Skapa 

förtroende hos betalare genom att ta 
med deras frågor kring produktens 
effektivitet eller säkerhet i RWE-pla-
neringen, samtidigt som viktiga 
FoU-intressen skyddas.

• Håll kursen. Behåll fokus på att visa 
värdet av produkten efter lansering-
en genom att bevisa och kommuni-
cera värdet i den kliniska vardagen 
och använd RWE för att förtydliga 
och stärka värdet eller för ytterliga-
re differentiering av produkten i en 
konkurrensutsatt miljö.

• Anpassa till rådande förhållanden. Var 
fortsatt flexibel och beredd att agera 
vid förändrade förhållanden på mark-
naden och konkurrenssituationen.

• Ta till vara andras erfarenheter. Bygg 
vidare på andras RWE för att hjälpa 
till att skapa en större förståelse för 
effektivitet av behandlingar och ta 
itu med bredare frågeställningar.

• Lär under resans gång. Fortsätt att be-
vaka insamlade data, förfina analys-
metoderna och använd lärdomarna 
för andra produkter.

För att anta utmaningarna måste de 
forskande företagen införskaffa nöd-
vändig kompetens och ta kontrollen 
över RWE. Alltför ofta ligger ansvaret 
för RWE i avskilda enheter, i enskilda 
länder eller hos enstaka produktteam 
som inte kan driva trovärdighets- el-
ler kompetensutvecklingsfrågor på ett 
bredare plan. 

RWE:s framväxt är omvälvande, 
maktbalansen skiftas från industrin till 
hälso- och sjukvården. Gamla strukturer 
faller, myndigheters arbete förändras 
och utvecklas, beviskraven ökar och de 
traditionella processerna ersätts av nya. 

Emellertid innebär förändring alltid 
både risker och möjligheter! En aktiv 
roll i RWE-arbetet skapar nya möjlig-
heter att öka värdet av läkemedel, ut-
nyttja nya sätt att arbeta och skapa en 
plattform för att bygga starkare relatio-
ner till beslutsfattarna.

Bengt Anell
Business Development 

Director, IMS Health Nordic 
Region

KaRl-JoHaN MyRéN
Principal, Health Economics & 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* Market Access 
översätt s med 
marknadsti llträde 
enligt EU.
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Här följer de beslut om läkemedelssubvention som tagits av 
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och publicerats på 
webbplatsen under perioden 12 november – 16 januari. Efter-
som det blivit allt vanligare med ändringar av beslut och över-
klaganden rekommenderar vi – för att få fullständig och aktu-
ell information – ett besök på verkets webbsida, www.tlv.se

Bifall och avslag i TLV 

Generell subvention
Klortetracyklin APL, pulver till oral lös-
ning, är avsett att användas vid recidi-
verande aftös stomatit (återkommande 
blåsor i munnen). Det ansökta priset 
för denna beredning är likvärdigt 
med priset för enstaka tillverkning av 
samma pulver till oral lösning (inklu-
sive timtaxa, råvaror och emballage). 
Läkemedlet används för att behandla 
ett icke bagatellartat tillstånd. Därför 
finner TLV att ansökan ska beviljas.

Tre TNF-hämmare. De läkemedel som 
ingår i omprövningen är Enbrel, Hu-
mira och Remicade, som jämförs med 
Cimzia och Simponi vid indikatio-
nerna reumatoid artrit (RA), ankylose-
rande spondylit (AS) och psoriasisartrit 
(PsA) (för Cimzia RA). 

TNF-hämmare som används vid be-
handling av reumatiska sjukdomar har 
funnits på marknaden i över tio år. 
Trots detta saknas fortfarande direkt 
jämförande studier. Det är inte visat att 
det finns avgörande skillnader mellan 
de olika TNF-hämmarna. Baserat på in-
ternationella och svenska riktlinjer för 
behandling av reumatiska sjukdomar 
anser vi att TNF-hämmarna är effekt-
mässigt likvärdiga på gruppnivå, det 
vill säga vid behandling av en hel po-
pulation. 

Eftersom vi ser TNF-hämmarna som 
likvärdiga finns det ingen anledning 
för priserna att skilja sig åt. Två företag 
har valt att sänka sina priser med cirka 
5 procent. Detta frigör minst 77 miljo-
ner kronor per år vilket gynnar patien-
terna eftersom fler kan behandlas till 
samma kostnad som tidigare. Mot bak-
grund av ovanstående anser vi att det 
är av största vikt att priset på TNF-

hämmarna blir en avgörande faktor vid 
beslut om behandling. Socialstyrelsen 
utarbetar för närvarande Nationella 
riktlinjer för rörelseorganens sjukdo-
mar. Av de preliminära riktlinjerna 
framgår att mycket stora kostnadsök-
ningar väntar om riktlinjerna får fullt 
genomslag. Ansökan bifalles.

Zometa infusionsvätska, lösning 4 

mg/100 ml, från Novartis är en ny be-
redningsform som är färdigberedd och 
färdig för användning. Zometa infu-
sionsvätska används för skelettrelate-
rade händelser (patologiska frakturer, 
ryggradskompression, strålning av 
eller kirurgiskt ingrepp i benvävnad 
eller tumörinducerad hyperkalcemi) 
hos vuxna patienter med avancerade 
benvävnadsmetastaser. Den medicin-
ska effekten som den nya berednings-
formen har bedöms vara densamma 
som Zometa koncentrat till infusions-
vätska som redan ingår i läkemedels-
förmånerna. 

Behandlingskostnaden bedöms som 
likvärdig eftersom pris och dosering är 
identisk. Ansökan bifalles därför.

Nitroglycerin Recip, används för be-
handling av kärlkramp. När jämfö-
relsealternativen till de nya förpack-
ningarna försvinner från marknaden 
får priset för de nya förpackningarna 
av Nitroglycerin Recip (30 och 120 re-
soribletter) närmast jämföras med de 
återstående behandlingsalternativ som 
beräknas finnas till hands nu, det vill 
säga buckaltabletter och sprayer. Be-
handlingskostnaden för Nitroglycerin 
Recip är högre än för de båda sprayer-
na (Glytrin och Nitrolingual) men lägre 
än för buckaltabletterna (Suscard). 

Normalt sett skulle en mer omfat-
tande utredning om läkemedlets kost-
nadseffektivitet jämfört med tillgäng-
liga behandlingsalternativ krävas. Det 
framstår emellertid, mot bakgrund av 
de speciella omständigheterna i ären-
det, att det är osannolikt att en sådan 
utredning skulle leda till någon annan 
slutsats än att kostnaden för att be-
handla med resoribletter framstår som 
rimlig. Ansökan bifalles.

Tobi Podhaler, från Novartis används 
för behandling av cystisk fibros som 
är en sjukdom av hög svårighetsgrad. 
TOBI Podhaler innehåller tobramycin 
som är ett aminoglykosidantibiotikum 
och är en förebyggande behandling 
av kronisk lunginfektion orsakad av 
pseudomonas aeruginosa hos vuxna 
och barn från sex års ålder med cystisk 
fibros. TOBI Podhaler är ett inhala-
tionspulver. Sedan tidigare finns TOBI 
i förmånen som en inhalationslösning. 
TLV anser därför att TOBI är det mest 
relevanta jämförelsealternativet till 
TOBI Podhaler. 

I studier har TOBI Podhaler bedömts 
vara likvärdig i effekt och tolerans. 
TOBI Podhaler har ett högre pris än 
TOBI. Det tar dock kortare tid att ad-
ministrera TOBI Podhaler jämfört med 
TOBI. De olika analyserna som gjorts 
av hur denna tid kan värderas visar att 
värdet av den tid som frigörs överstiger 
den ökade kostnaden för TOBI Podha-
ler. Den nya beredningsformen kan 
därför anses vara kostnadseffektiv. 
Sammanfattningsvis bedömer TLV att 
ansökan därför ska beviljas.

Cipralex munsönderfallande tabletter, 

från Lundbeck är en ny berednings-
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form av ett sedan tidigare subventio-
nerat läkemedel mot depression. Pri-
set för Cipralex munsönderfallande 
tabletter är detsamma som för de re-
dan inom förmånen befintliga tablet-
terna i samtliga fall, förutom då det 
gäller en av förpackningarna (20 mg, 
60 stycken) där AUP blir något högre 
på grund av konstruktionen av apo-
tekens handelsmarginal. Detta antas 
dock inte påverka kostnadseffektivite-
ten för preparatet som helhet. Ansökan 
beviljas därför. 

TLV kommer att följa användningen 
av Cipralex munsönderfallande tablet-
ter och erinrar om verkets möjlighet att 
ompröva frågan om subvention i en ge-
nomgång av terapiområdet eller om 
TLV så anser lämpligt.

Movprep, från Norgine används för 
tarmrengöring före kliniska undersök-
ningar som kräver ren tarm, till exem-
pel endoskopi eller röntgenundersök-
ning. Movprep bedöms ha likvärdig ef-
fekt som de behandlingsalternativ som 
i dag finns inom förmånen. Patienters 
acceptabilitet var i studierna lika stor 

eller större för Movprep jämfört med 
alternativen, däremot framkom inga 
avgörande skillnader i tolerabilitet. Det 
pris som företaget ansöker om är det-
samma som för de två mest kostnads-
effektiva jämförelsealternativen varför 
ansökan godkänns.

Pradaxa, från Boehringer-Ingelheim an-
vänds för behandling av patienter med 
förmaksflimmer. Indikationen bedöms 
sammantaget som att vara av måttlig 
svårighetsgrad. Vid jämförelse med 
warfarinbehandling måste hänsyn tas 
till warfarinbehandlingens kvalitet 
eftersom både de övergripande effekt- 
och säkerhetsfördelar man sett för da-
bigatran minskar om warfarinbehand-
ling håller tillräckligt hög kvalitet. 

Företaget anser att det är mest rele-
vant att utgå från riskreduktionen för 
hela studiepopulationen i RE-LY-stu-
dien utifrån svenska förhållanden. TLV 
anser att utifrån svenska förhållanden 
är det mest relevant att jämföra läke-
medlens resultat från fjärde kvartilen 
(välinställda warfarinpatienter) av RE-
LY studien, då Sverige anses ha bra 

kvalitet på warfarinbehandlingen jäm-
fört med de flesta andra länder. 

Pradaxa har en annan verkningsme-
kanism än warfarin och jämfört med 
warfarin har Pradaxa en mer förutsäg-
bar effekt och mindre risk för interak-
tioner med kost och andra läkemedel. 
Behandling med Pradaxa kräver inte 
den rutinmässiga kontroll av behand-
lingsintensitet som är nödvändig vid 
warfarinbehandling. Även om den 
godkännande myndigheten inte ställt 
krav på uppföljning är det av intresse 
att följa upp att Pradaxa har förväntade 
effekter och att följsamheten till be-
handling med Pradaxa registreras. 

För patienter där warfarinbehand-
ling redan från början bedöms vara 
olämplig (kontraindicerad), saknas un-
derlag för att avgöra nytta och risker 
med dabigatran. 

Vid en hälsoekonomisk analys där 
effektdata från den fjärde kvartilen i 
RE-LY-studien (Randomised Evalua-
tion of Long-Term Anticoagulation Th-
erapy) kompletteras data om hjärtin-
farkt från hela RE-LY-studien uppgår 
kostnaden för ett kvalitetsjusterat lev-
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nadsår till cirka 535 000 kronor. TLV 
bedömer att det är en hög kostnad. I 
denna beräkning ingår inga behand-
lingsövergångar efter två år och två 
uppföljningsbesök det första året och 
ett följande år för patienter som be-
handlas med dabigatran. 

Ovanstående analys tar hänsyn till 
både signifikanta och icke-signifikanta 
effektparametrar för den fjärde kvarti-
len i subgruppsanalysen. Tar man hän-
syn till endast de effektdata som upp-
når statistisk signifikans – intrakra-
niella och gastrointestinala blödningar 
- sjunker kostnaden per kvalitetsjuste-
rat levnadsår till cirka 360 000 kronor, 
vilket är en måttlig kostnad enligt TLV. 

Det finns anledning till försiktighet 
vid granskning av sekundära effekt-
mått och säkerhetsutfall då risken att 
upptäcka slumpmässiga skillnader är 
stor på grund av det stora antalet ut-
fallsmått. 

Företaget har åtagit sig att genom-
föra en större observationell studie för 
att följa förskrivningsmönster, effekt 
och säkerhetsutfall när dabigatran in-
troduceras i klinisk rutin och det pågår 
även en långtidsuppföljning av RE-LY. 
Det är av intresse för TLV att sätta 
dessa resultat i relation till de hälso-
ekonomiska beräkningar som ingår i 
denna ansökan. 

Då det saknas data på långtidseffek-
ter och följsamhet för Pradaxa i svensk 
klinisk praxis vill TLV att företaget in-
kommer med sådana data. 

Mot bakgrund av sjukdomens svå-
righetsgrad framstår kostnaden per 
kvalitetsjusterat levnadsår för Pradaxa 
som rimlig. Sammantaget finner TLV 
att kriterierna i 15 § lagen om läkeme-
delsförmåner med mera är uppfyllda 
och att ansökan därmed ska bifallas 
med angivet villkor.

Begränsad subvention
Lyrica, från Pfizer, innehåller substan-
sen pregabalin och har indikation 
neuropatisk smärta (central och peri-
fer), generaliserat ångestsyndrom och 
som tilläggsbehandling hos vuxna 
med partiella epileptiska anfall med 
eller utan sekundär generalisering. 
Dosintervallet är 150-600 mg per dag, 
uppdelat på två eller tre doseringstill-
fällen. Företaget uppskattar utifrån en 
studie gjord med dåvarande Apoteket 
AB att indikationen generaliserat ång-

estsyndrom stod för 38 procent av för-
skrivningen 2009, neuropatisk smärta 
för 47 procent, epilepsi för 2 procent, 
kombination av GAD och neuropatisk 
smärta för 7 procent och annan anled-
ning för 7 procent. 

Efter en lång utredning, som i sin 
helhet finns på hemsidan, kommer TLV 
fram till att Lyrica (pregabalin) inte är 
ett kostnadseffektivt förstahandsalter-
nativ vid behandling av neuropatisk 
smärta. Subventionen av Lyrica (prega-
balin) ska begränsas till de patienter 
som inte nått behandlingsmålet med 
vare sig tricykliskt antidepressivt läke-
medel eller gabapentin. Vid generalise-
rat ångestsyndrom ska subventionen 
begränsas endast till de patienter som 
inte nått behandlingsmålet med an-
tingen SSRI eller SNRI, eller då dessa 
inte är lämpliga av medicinska skäl 
samt i sin helhet på ovan beskrivna ty-
per av epilepsi.

Champix, från Pfizer är ett rökavvänj-
ningsläkemedel. Företaget har redovi-
sat de uppgifter som efterfrågades i det 
tidigare subventionsbeslutet för Cham-
pix den 23 mars 2007, dnr 2106/2006. 

TLV bedömer att det finns en risk att 
den enkätstudie företaget genomfört 
påverkas av selektionsbias på grund av 
den låga rekryteringsfrekvensen av 
förskrivare till studien. Om det är för-
skrivare som är ovanligt följsamma till 
Champix subventionsbegränsning som 
valt att delta kan studieresultatet vara 
missvisande. Med tanke på de begräns-
ningar i datatillgång som förelåg har 
TLV dock svårt att se ett tydligt bättre 
sätt att genomföra studien. Data för po-
pulationen i enkätstudien är mycket 
likt de data som erhölls i ZANS-studien 
vilket talar för att liknande grupper 
studerats. 

Sammantaget anser TLV att tillgäng-
lig data visar att användningen av 
Champix inte är tydligt skild från den 
användning som antogs och begränsa-
des till i det ursprungliga subventions-
beslutet. 

TLV finner att Pfizer, har uppfyllt 
det uppföljningsvillkor som ställdes för 
Champix i beslut den 23 mars 2007, dnr 
2106/2006. Det finns inte någon anled-
ning att inleda en förnyad prövning av 
Champix subventionsstatus baserat på 
uppföljningsrapporten. 

Eliquis, från Bristol-Myers Squibb an-
vänds vid venös tromboembolism som 
kan orsaka stora medicinska konse-
kvenser. TLV bedömer att Xarelto och 
Pradaxa är de två mest relevanta jäm-
förelsealternativen till Eliquis. Samt-
liga tre läkemedel är orala antikoa-
gulantia. TLV har tidigare bedömt att 
Pradaxa och Xarelto är kostnadseffek-
tiva behandlingsalternativ jämfört med 
enoxaparin. Utifrån befintligt underlag 
anser TLV att Eliquis och Xarelto rim-
ligen kan bedömas som likvärdiga be-
handlingsalternativ vid förebyggande 
behandling av venös tromboembolisk 
sjukdom hos patienter som genomgått 
elektiv (planerad) knä- eller höftleds-
plastik. Det ansökta priset för Eliquis 
är detsamma som behandlingskostna-
den per dag för Xarelto. Därmed bedö-
mer TLV att Eliquis är kostnadsneutralt 
till Xarelto. 

Vidare bedömer TLV att Eliquis, 
jämfört med Pradaxa, sannolikt är för-
knippat med en lägre risk för venösa 
tromboemboliska händelser utan att 
öka risken för blödningar. Jämförelser-
na är indirekta och grundas på sam-
mansatta effektmått. TLV bedömer, 
med företagets hälsoekonomiska mo-
dell som grund, att ventrombosprofy-
lax med Eliquis är kostnadseffektivt 
jämfört med behandling med Pradaxa. 

Företaget har uppgett att studier på-
går för att få ytterligare indikationer för 
Eliquis godkända. Om Eliquis kan an-
vändas till en större patientgrupp med 
flera behandlingsalternativ kan kost-
nadseffektiviteten komma i ett helt an-
nat läge och frågan behöver då prövas 
på nytt. TLV begränsar därför subven-
tionen till Eliquis nuvarande indika-
tion.

Xarelto, från Bayer används för att fö-
rebygga venös tromboembolism (VTE) 
hos vuxna patienter som genomgått 
kirurgisk elektiv höft- eller knäleds-
plastik. Den indikation, förmaksflim-
mer, som EMA nu har gjort en positiv 
bedömning av innebär en användning 
för en patientgrupp som väsentligen 
avviker från den patientgrupp som 
omfattas av den indikation som nu 
gäller. Därtill kommer att denna pa-
tientgrupp är många gånger fler än 
den ursprungliga patientgruppen och 
omfattar mycket mer än hundratusen 
patienter. 

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

TLV kan konstatera att det inte fram-
står som uppenbart att användningen 
av Xarelto är kostnadseffektiv till sitt 
nuvarande pris för behandling av för-
maksflimmer och djup ventrombos. En 
utredning av detta kan förväntas vara 
omfattande och kräva stora resurser för 
granskning av underlaget. En begräns-
ning av subventionen till att avse en-
bart den nu godkända indikationen är 
därför motiverad till dess att företaget 
visat att behandling med Xarelto är 
kostnadseffektiv för hela sitt använd-
ningsområde eller för delar av detta. 
För att sådan begränsning ska få ge-
nomslag i praktiken bör företaget åläg-
gas att i all sin marknadsföring och an-
nan information redogöra för den.

Cymbalta, från Lilly används för be-
handling av depression. Företaget har 
på ett adekvat sätt redovisat de uppgif-
ter som efterfrågades i det tidigare om-
prövningsbeslutet avseende Cymbalta. 

Cymbalta har tidigare bedömts vara 
kostnadseffektivt endast vid använd-
ning i tredje hand, det vill säga när två 
andra antidepressiva läkemedel inte 
gett tillräcklig effekt. Av de patienter 
som fått Cymbalta förskrivet är det 

dock enbart en begränsad andel som 
använder preparatet som tredjehands-
alternativ. Då Cymbalta fortfarande är 
väsentligt dyrare än venlafaxin kan 
kostnadseffektiviteten av den nuvaran-
de användningen av Cymbalta därför 
fortfarande ifrågasättas. TLV finner 
mot denna bakgrund att Cymbaltas 
subventionsstatus bör omprövas.

Avslag
Xyrem, från UCB har indikationen 
narkolepsi. Kostnaden för behandling 
med Xyrem i de godkända doserna är 
mellan 140 och 280 kronor per dag, el-
ler cirka 50 000−100 000 kronor per år. 
Modafinil kostar cirka 17-70 kronor 
per dag (6 000−24 000 kronor per år) 
och klomipramin 1-5 kronor per dag 
(350−1 500 kronor per år) beroende 
på dos. 

I företagets hälsoekonomiska mo-
dell antas att Xyrem kommer att ersät-
ta både modafinil och klomipramin 
och därmed att vara det enda terapial-
ternativet. Företaget har dock inte in-
kommit med underlag som visar detta. 

TLV bedömer att Xyrem kommer att 
användas som en tilläggsbehandling 
för de patienter som använder klomi-
pramin och modafinil. Vidare finner 
TLV att företaget inte visat att Xyrem 
påverkar förbrukningen av vare sig mo-
dafinil eller klomipramin på det sätt 
som företaget hävdar. TLV gör också en 
annan bedömning än företaget vad gäl-
ler vilket värde som ska användas för 
att skatta vilken förändring i livskvali-

tet som behandling med Xyrem medför. 
Företaget har således inte gjort sanno-
likt att kostnaden för Xyrem är rimlig 
ur medicinskt, humanitärt och sam-
hällsekonomiskt helhetsperspektiv. 
TLV anser därför att ansökan ska avslås.

Topimax, från Janssen innehåller sub-
stansen topiramat och används vid 
behandling av epilepsi och som profy-
lax mot migränhuvudvärk. På mark-
naden finns även generiskt topiramat 
tillgängligt. TLV konstaterar att be-
handlingskostnaden med originalet 
Topimax är betydligt högre än med 
generiska alternativ. 

Epilepsiläkemedel är vanligen inte 
utbytbara på apotek på grund av ett 
snävt terapeutiskt fönster på individni-
vå. TLV bedömer att randomiserade kli-
niska prövningar inte har visat någon 
samvariation mellan byte från original-
läkemedel till generika och minskad an-
fallskontroll. Janssen-Cilag argumente-
rar utifrån resultat från observations-
studier att byte från originalläkemedel 
till generika leder till ett ökat sjukvårds-
utnyttjande och ökade kostnader. 

Företaget har bifogat en ekonomisk 
analys där effekterna av förskrivning 
av Topimax jämförs med generiskt to-
piramat i Sverige och argumenterar att 
Topimax, vid nuvarande generiska pri-
ser, har en lägre totalkostnad när kost-
nader associerade med byte och sjuk-
husvård inkluderas. 

Efter en lång utläggning från före-
tag, TLV och andra instanser så bedö-
mer TLV att existerande prisskillnader 
i det här aktuella fallet inte är motive-
rade ur ett prioriteringsperspektiv och 
att Topimax därför ska uteslutas ur för-
månssystemet. TLV bedömer att en tid 
om 12 månader ger rimligt utrymme 
för förskrivande läkare att ställa om de 
patienter som behandlas för epilepsi 
med Topimax till ett generiskt alterna-
tiv. TLV har vid denna avvägning tagit 
hänsyn både till tillgången på de spe-
cialister som svarar för den aktuella pa-
tientgruppen och till antalet patienter 
som står på läkemedlet liksom till den 
tid som kan komma att krävas för en 
säker omställning till ett generiskt al-
ternativ.

Niclas ahlberg
chefredaktör 

    Produkt/beredning                        Behandlingsområde                 Företag

Klortetracyklin APL              Recidiverande aftös stomatit  APL 

Enbrel, Humira, Remicade             RA, Ankyloserande spondylit  Pfizer, Abbott, MSD

Zometa      Skelettrelaterade händelser             Novartis 

Nitroglycerin Recip              Kärlkramp     Recip

Tobi Podhaler               Cystisk Fibros     Novartis

Cipralex     Depression      Lundbeck

Movprep     Tarmrengöring    Norgine

Pradaxa     Förmaksflimmer    Boehringer-Ingelheim

Lyrica      Neuropatisk smärta, epilepsi  Pfizer

Champix     Rökavvänjning    Pfizer

Eliquis                Venös tromboembolism   BMS

Xarelto                Venös tromboembolism   Bayer

Cymbalta     Depression     Lilly

Xyrem                Narkolepsi     UCB

Topimax    Epilepsi     Janssen

Generell subvention

Subvention med begränsning

Avslag
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branschstatistik

Under 2011 har försäljningen ökat med 
1,5 procent mätt i apotekets utförsälj-
ningspris och den totala försäljningen 
var 36,4 miljarder SEK. Kan jämföras 
med år 2010 då försäljningen ökade 
med 5 procent mätt i apotekets utför-
säljningspris och den totala försälj-
ningen var 35,8 miljarder SEK

Denna månad har vi tittat på hur det 
har sett ut på topplistorna under de se-
naste 12 månaderna baserat på YTD pe-
rioden (december 2011) 

Topp 15-företag
1. Pfizer, har legat på första plats hela 

tiden. Deras andel är nästan dubbelt 
så stor som företaget på plats num-
mer två.

2. GlaxoSmithKline, har sedan novem-
ber funnits på plats 2 då de klättrade 
från plats 3. 

3. Novartis, ligger på tredje plats från 
november, tidigare på plats 2.

4. MSD Sweden, har legat på denna 
plats under de senaste 12 månaderna 
med undantag för två månader un-
der våren då de låg på plats tre.  

5. Janssen-Cilag (incl MCNiel), klätt-
rade upp en placering sen november

6. Orifarm, på sjätte plats har klättrat 
upp en placering sedan november. 

7. Astra Zeneca, har fallit till en sjun-
deplats från den tredjeplats som de 
hade förra året. 

8. Roche, har legat stabilt på denna pla-
cering hela perioden.

9. Abbott, klättrade en placering i janu-
ari och har sedan dess legat kvar där. 

10. Novo Nordisk, klättrade en place-
ring i januari och har sedan dess le-
gat kvar där.

Försäljningsstatistik för 2011

Här presenteras försäljningsutvecklingen i läkemedelsindustrin för 2011 till och 
med december 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. Susanne Andersson, Svensk Läkemedelsdata, SLD, har sammanställt 
statistiken. 

Topp 15-företag

Top 15 Koncern Försäljning  Andelar  Förändring  Försäljning   Andelar Förändring
 YTD 12/2011  (procent)  vs. YTD  MAT 12/2011 (procent) vs. MAT
   12/2010    12/2010

Total 36 419 592 772 100,00 1,46 36 419 592 772 100,00 1,46

Pfi zer 3 482 220 287 9,56 -5,31 3 482 220 287 9,56 -5,31

GlaxoSmithKline 1 804 295 509 4,95 -11,31 1 804 295 509 4,95 -11,31

Novartis 1 797 866 397 4,94 6,20 1 797 866 397 4,94 6,20

MSD Sweden 1 722 973 326 4,73 -8,64 1 722 973 326 4,73 -8,64

Janssen-Cilag 1 523 259 721 4,18 5,53 1 523 259 721 4,18 5,53

Orifarm 1 516 220 236 4,16 3,02 1 516 220 236 4,16 3,02

AstraZeneca 1 490 330 447 4,09 -22,70 1 490 330 447 4,09 -22,70

Roche 1 300 949 571 3,57 -0,81 1 300 949 571 3,57 -0,81

Abbott Scandinavia 1 143 961 886 3,14 5,42 1 143 961 886 3,14 5,42

NovoNordisk 1 013 708 524 2,78 -2,51 1 013 708 524 2,78 -2,51

Sanofi Aventis 933 038 320 2,56 -22,92 933 038 320 2,56 -22,92

Medartuum 849 599 610 2,33 60,89 849 599 610 2,33 60,89

Baxter Medical 828 864 788 2,28 -5,21 828 864 788 2,28 -5,21

EliLilly Sweden 780 562 568 2,14 -2,18 780 562 568 2,14 -2,18

Meda 773 003 773 2,12 -6,43 773 003 773 2,12 -6,43

De 15 största företagens försäljning stod för 58 procent av den totala försäljningen.     
 
Företagsgrupper:      
Abbott Scandinavia = Abbott Scandinavia, Solvay      
GlaxoSmithKline = GlaxoSmithKline + GSK Consumer Health      
Janssen-Cilag = Janssen-Cilag + McNiel      
Medartuum = Medartuum + Medartuum Medical      
Orifarm =Orifarm + Orifarm Generics     

Har du beHov av tillfällig  
förstärkning ocH ställer Höga krav?

Då kan vi hjälpa Dig!

våRa ERBjUDanDEn Lemonaid kan erbjuda konsulter med gedigen erfarenhet 
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11. Sanofi Aventis, har fallit från plats 
nio som de hade i december 2010 till 
plats nummer 11 där de har legat 
hela året.

12. Medartuum, som klättrat från plats 
20 förra året till plats 15 i februari 
2011 har sedan behållit den platsen 
fram till september då de klättrat 3 
placeringar ytterligare till plats 12.

13. Baxter, har legat på plats 13 i prin-
cip hela året utom några månader.

14. Eli Lilly, har klättrat från plats 14 
förra året och legat på plats 12 och 
13 under året men är sedan novem-
ber åter på plats 14.

15. Meda, föll en placering i början av 
året och ytterligare en i september.

Under året har företagen utanför topp 
15 haft en mer positiv tillväxt än mark-
naden totalt och även jämfört med före-
tagen på topp 15-listan. Tillväxten för 
företagen utanför topp 15 är 10 procent 
för YTD, att jämföras med marknadens 
1,5 procent för samma period 

Topp 15-produkter 
1. Enbrel, första platsen hela perioden
2. Humira, tog plats 2 i november 2010 

och har sedan dess behållit den.
3. Symbicort Turbuhaler, halkade ned 

från plats två i november 2010.
4. Remicade, har varit på fjärde plats 

hela perioden.
5. Lipitor, på plats 5 eller 6 hela perio-

den.
6. Alvedon, på plats 7 i augusti och sep-

tember, på plats 5 februari, mars och 
april och för resten av månaderna 
plats 6.

7. Herceptin, i januari på plats 9,  i fe-
bruari till oktober på plats 8 och i 
november/december på plats 7.

8. Mabthera, på plats 12 under 2010, 
därefter upp till plats 9 och 10 och i 
december på plats 8.

9. Atacand, har varierat mellan platser-
na 8, 9 och 10 under perioden. 

10. Zyprexa, på plats 7 under januari 
till juli, i augusti och september på 
plats 6, i oktober på plats 7, i novem-
ber på plats 8 och i december på 
plats 10.

11. Lyrica, på plats 10 i januari och för 
resten av perioden på plats 11.

12. Spiriva, på plats 12 hela perioden 
utom i januari då produkten var på 
plats 11.

13. Concerta, låg på plats 23 augusti 
2010 och fr o m juli 2011 har de legat 
på plats 13.

14. Advate, på plats 13 och 14 under pe-
rioden.

15. Lantus, på plats 14 och 15 under pe-
rioden.

Alla produkter på topp 15 har legat 
stabila under senaste året. I huvud-
sak handlar det om att produkter bytt 
platser med varandra i tabellen, ofta 
fram och tillbaka under perioden. I 
många fall varierar detta från månad 
till månad. Concerta är den produkt 
som klättrat flest placeringar, från 
plats 23 i augusti 2010 till plats 13 i juli 
2011. Bubblare nedanför listan är Ty-
sabri och Lucentis som nu finns strax 
under listan och låg under topp 20 i 
augusti 2010. 
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Terapiområden
Under 2011 har det inte skett några 
stora förändringar när det gäller för-
säljningen per produktgrupp. I top-
pen ligger grupperna Nervsystemet 
(N) och Tumörer och rubbningar i im-
munsystemet (L)

De förändringar som skett under 
året är att grupperna Infektionssjukdo-
mar (J) och Andningsorganen (R) bytte 
plats med varandra i januari samt att 
grupperna Hjärta och kretslopp (C) och 
blod och blodbildande organ (B) bytte 
plats med varandra i februari. 

Den ATC grupp som har ökat mest i 
procent under året är ögon och öron (S) 
med ca 7 % därefter kommer gruppen 
tumörer och rubbningar i immunsys-
temet (L) som har ökat ca 6 % mot sam-
ma period föregående år.  

Olika klassificering av läkemedel 
ATC-kod, (Anatomic Therapeutic Chemical 
classification system), är ett klassifice-
ringssystem för läkemedel. Läkemed-
len indelas i olika grupper efter indi-
kationsområde. ATC-koden används 

av WHO vid biverkningsrapportering 
och rekommenderas av WHO. På Läke-
medelsverkets webbplats och i svenska 
FASS går det att söka läkemedel genom 
deras ATC-kod.

Systemet består av 14 huvudgrup-
per, som visar var eller hur läkemedlet 
verkar. Huvudgrupperna motsvaras av 
en bokstav, och inom varje grupp finns 
ett antal terapeutiska nivåer som be-
tecknas av två siffror. Inom de terapeu-
tiska nivåerna finns en kemisk/tera-
peutisk nivå som betecknas med två 
bokstäver och slutligen kemisk sub-
stansnivå, två siffror. Den lägsta nivån 
av en ATC kod är substans.

EPH/AT klassificering 
EPH/AT klassificering är en indelning 
som skapas av EphMRA (European 
Pharmaceutical Marketing Research 
Association) Denna klassificering är 
i grunden byggd på ATC klassifice-
ringen och finns även den i olika nivåer 
men dessa koder har sin utgångspunkt 
i hur läkemedlen används, lägsta nivån 
innehåller de produkter som används 

vid samma typ av besvär. Detta gör 
att samma aktiva substans kan finnas 
i flera olika EPH/AT koder beroende 
på vad produkten används inom för 
område. Exempelvis finns på lägsta 
nivå här produkter som används mot 
värk och feber i gruppen ”N02B2 Non 
prescription-bound non-narcotics and 
anti-pyretics” oavsett vilken substans 
produkten har (här finns acetylsalicyl-
syra, ibuprofen, paracetamol osv)

SuSanne anderSSon 
Kundansvarig 

Svensk Läkemedelsdata

Läs mer
Ytterligare frågor om statistiken be-
svaras av Svensk Läkemedelsdata, 
info@sld.fi. 

Topp 15-produkter

Topp 15-produkter  Försäljning  Andel  Förändring  Försäljning  Andel  Försäljning
(inklusive parallellimport) YTD 12/2011  (procent)  vs. YTD  MAT 12/2011  (procent)  vs. MAT 
   12/2010   12/2010	

Total	 36	419	592	772	 100,00	 1,46	 36	419	592	772	 100,00	 1,46

ENBREL	(SE)	 789	764	109	 2,17	 2,39	 789	764	109	 2,17	 2,39

HUMIRA	(SE)	 753	687	940	 2,07	 13,97	 753	687	940	 2,07	 13,97

SYMBICORT	TURBUHALER	(SE)	 694	483	871	 1,91	 6,51	 694	483	871	 1,91	 6,51

REMICADE	(SE)	 576	010	337	 1,58	 9,55	 576	010	337	 1,58	 9,55

LIPITOR	(SE)	 401	164	230	 1,10	 10,99	 401	164	230	 1,10	 10,99

ALVEDON	(SE)	 366	364	192	 1,01	 -9,97	 366	364	192	 1,01	 -9,97

HERCEPTIN	(SE)	 324	294	993	 0,89	 7,30	 324	294	993	 0,89	 7,30

MABTHERA	(SE)	 306	136	717	 0,84	 16,30	 306	136	717	 0,84	 16,30

ATACAND	(SE)	 305	181	404	 0,84	 1,10	 305	181	404	 0,84	 1,10

ZYPREXA	(SE)	 298	035	120	 0,82	 -14,99	 298	035	120	 0,82	 -14,99

LYRICA	(SE)	 285	699	143	 0,78	 6,55	 285	699	143	 0,78	 6,55

SPIRIVA	(SE)	 283	365	749	 0,78	 11,34	 283	365	749	 0,78	 11,34

CONCERTA	(SE)	 256	207	374	 0,70	 24,37	 256	207	374	 0,70	 24,37

ADVATE	(SE)	 245	070	472	 0,67	 3,13	 245	070	472	 0,67	 3,13

LANTUS	(SE)	 243	275	081	 0,67	 0,74	 243	275	081	 0,67	 0,74

De	15	största	produkterna	stod	för	17	procent	av	den	totala	försäljningen. 
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Topp 15-terapiområden (ATC)  Försäljning  Andel  Förändring  Försäljning  Andel  Försäljning
 YTD 12/2011  (procent)  vs. YTD  MAT 12/2011  (procent)  vs. MAT 
   12/2010   12/2010	

Total 36 419 592 772 100,00 1,46 36 419 592 772 100,00 1,46

Nervsystemet	(N)	 7	192	145	591	 19,75	 3,99	 7	192	145	591	 19,75	 3,99

Tumörer	och	rubbningar	i	
immunsystemet	(L)	 6	735	029	397	 18,49	 6,07	 6	735	029	397	 18,49	 6,07

Matsmältningsorgan	och	
ämnesomsättning	(A)	 3	641	335	378	 10,00	 -2,27	 3	641	335	378	 10,00	 -2,27

Andningsorganen	(R	)	 3	258	717	614	 8,95	 2,82	 3	258	717	614	 8,95	 2,82

Infektionssjukdomar	(J)	 3	197	903	819	 8,78	 -3,19	 3	197	903	819	 8,78	 -3,19

Blod	och	blodbildande	organ	(B)	 3	109	488	103	 8,54	 2,73	 3	109	488	103	 8,54	 2,73

Hjärta	och	kretslopp	(C)	 3	010	991	109	 8,27	 -2,66	 3	010	991	109	 8,27	 -2,66

Urin-	och	könsorgan	samt	
könshormoner	(G)	 1	715	208	514	 4,71	 0,33	 1	715	208	514	 4,71	 0,33

Rörelseapparaten	(M)	 1	067	860	288	 2,93	 -8,23	 1	067	860	288	 2,93	 -8,23

Hud	(D)	 1	003	318	448	 2,75	 -1,96	 1	003	318	448	 2,75	 -1,96

Ögon	och	öron	(S)	 978	808	231	 2,69	 7,39	 978	808	231	 2,69	 7,39

Hormoner,	exkl	könshormoner	
och	insuliner	(H)	 922	687	307	 2,53	 1,76	 922	687	307	 2,53	 1,76

Övriga	(V)	 508	061	020	 1,40	 -1,55	 508	061	020	 1,40	 -1,55

Antiparasitära,	insektsdödande	och	
repellerande	medel	(P)	 78	037	953	 0,21	 -2,21	 78	037	953	 0,21	 -2,21

De	15	största	produkterna	stod	för	17	procent	av	den	totala	försäljningen. 

Topp Terapiområden

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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Artikel 117 i Regler för läkeme-
delsinformation innebär att en 
hel del uppgifter skall finnas 

i läkemedelsinformation till allmänhe-
ten. Den inledande formuleringen att 
informationen ”skall normalt och när 
det valda informationsmediet så med-
ger” innehålla de uppräknade uppgif-
terna kan knappast åberopas för att i 
TV-reklam utelämna någon eller några 
av dessa.  Till denna tolkning bidrar att 
läkemedelslagens reklambestämmelser 
inte ger någon uttrycklig möjlighet att 
på grund av mediets natur utelämna 
några enligt lagen obligatoriska upp-
gifter. Mot bakgrund av att TV-reklam 
ofta är mycket kort, tjugo à trettio 
sekunder, är det svårt att få med alla 
uppgifter, särskilt då dessa uppgifter 
knappast är de som säljer läkemedlet. 
De flesta obligatoriska uppgifterna 
har ofta kommit att samlas i en finstilt 
text som visas under så kort tid att 
den svårligen kan läsas av någon. Men 
obligatorisk information måste om den 
skall fylla någon funktion utformas så 
att det är praktiskt möjligt för infor-
mationsmottagaren att tillgodogöra 
sig den. Enligt artikel 119 krävs också 
att all text i läkemedelsinformationen 
skall vara lätt läsbar. Det är därför bra 
för regelverkets trovärdighet att IGM i 
två ärenden nu uppmärksammat frå-
gan och fällt två TV-reklamfilmer för 
alltför otydlig presentation av obliga-
torisk information.

Det bägge ärendena (W1317/11 och 

W1323/11) gällde TV-reklam för ar-
trosläkemedlet Artrox respektive host-
medicinen Theracough där merparten 

av de obligatoriska uppgifterna före-
kom i textstycken som i bägge filmerna 
dock visades så kort tid att det inte var 
möjligt att läsa mer än inledningen av 
texten. IGM framhöll att minimiin-
formation som föreskrivs i artikel 117 
måste uppfylla kraven enligt artikel 
119 och vara lätt läsbar både vad gäl-
ler utformningen av texten och den tid 
under vilken den visas i TV-reklamen. 
Bägge reklamfilmerna stred enligt 
IGM mot artikel 119, vilket Pfizer res-
pektive Novartis också medgett. Före-
tagen ålades en nedsatt IGM-avgift på 
40 000 kronor.

Dessa bägge avgöranden borde alla 
företag som använder TV-reklam be-
akta. Med få undantag är det nog ty-
värr så att utformningen av ”plikttex-
ter” enligt artikel 117 i TV-reklam ten-
derar att utformas så att den i praktiken 
inte går att läsa. De bägge ärendena ger 
visserligen inte något svar på hur man 
skall utforma texten för att den skall 
uppfylla kraven på läsbarhet. Sådana 
generella krav är emellertid knappast 
möjliga att formulera eftersom det till 
syvende och sist alltid handlar om en 
bedömning utifrån omständigheterna 
i det enskilda fallet. Men ”plikttexter-
na” bör genomgående kunna sättas i 
större textstorlek och visas under läng-
re tid än vad som vanligtvis förekom-
mer idag. Ibland förefaller de även onö-
digt långa. Det är inte heller nödvän-
digt att visa hela texten samtidigt. En i 
bildens nederkant rullande text som 
sammantagen innehåller den obligato-
riska informationen torde inte sällan 
kunna göras klart tydligare än dagens 
texter.

Ärende W1320/11 aktualiserade två 
olika frågor – beteckningen ”ny” samt 
utformningen av den obligatoriska var-
ningen för att läkemedlet är narkotika-
klassat. I en folder betecknades Palexia 
Depot som ett nytt läkemedel trots att 
det vid utsändningen av foldern var 
mer än tolv månader sedan läkemedlet 
registrerades. Att läkemedlet är nar-
kotikaklassat nämndes i och för sig i 
en särskild faktaruta i samma stilgrad 
som den övriga texten i denna. Den för 
narkotikaklassen i fråga fastställda fa-
rosymbolen fanns dock inte med.

IGM accepterade Grunentahls för-
klaring att läkemedlet av olika skäl 
blev allmänt tillgängligt först flera må-
nader efter registreringen och att fol-
dern skickades ut mindre än tolv må-
nader efter detta. Regeln i artikel 4 p 7 
angående användningen ordet ”ny” är 
nämligen inte kopplad till registrering-
en utan till tidpunkten då läkemedlet/
förpackningen blev ”allmänt tillgäng-
lig”. Företaget friades alltså i denna del 
av ärendet.

Vad gäller narkotikavarningen 
framhöll dock IGM att placeringen av 
denna i faktarutan medförde risk för 
att den inte uppfattades vid en snabb 
och flyktig läsning av foldern. Han be-
tonade också att det av NBLs praxis föl-
jer att en narkotikavarning skall utfor-
mas exakt så som sker i FASS och SPC. 
Således skall både den för narkotika-
klassen aktuella snedställda fyrkanten 
samt den exakta texten för denna klass 
alltid anges i information för narkotis-
ka läkemedel. I denna del fälldes alltså 
Grunentahl och ålades en nedsatt IGM-
avgift om 40 000 kronor.

anmälningsärenden

IGM ingriper mot otydlig ”plikttext” TV-reklam 
Den senaste månadens IGM-beslut är mestadels av karaktären att de bekräftar 
tidigare praxis och erfarenheter. Men där finns också två ärenden som är mer 
intressanta eftersom de behandlar ett generellt och under senare år ökande 
problem - obligatorisk information (plikttext) som i TV-reklam presenteras på 
ett sätt så att den knappast kan uppfattas av någon. 
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6 mars 2012, City Conference Centre, Stockholm
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meteromröstningar med myndigheterna, socialdepartementet och andra viktiga aktörer. 
Påverka Läkemedelsriksdagen genom att maila frågor och synpunkter till annika.tengvall@
lakemedelsakademin.se. Mer information och anmälan på www.lakemedelsriksdagen.se
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Ärende W1314/11 avsåg en inbjudan 
från Santen Pharma AB till terapiinrik-
tad utbildning och produktinformation 
i anslutning till Riksstämman 2011. I 
inbjudan betecknades arrangemanget 
enbart som ”möte”.  IGM framhöll att 
det enligt Samverkansavtal mellan 
SKL och LIF som utgör bakgrunden 
till kapitel 2 i det etiska regelverket 
alltid tydligt skall framgå av en inbju-
dan vilken typ av sammankomst som 
avses, i enlighet med den terminologi 
som finns i avtalet. Eftersom mötet 
var ofullständigt rubricerat i inbjudan 
hade enligt IGM berörda sjukvårdshu-
vudmän inte haft möjlighet att korrekt 
kunna ta ställning till utbildningens 
relevans för medarbetarnas kompe-
tenshöjning. Inbjudan stred därför mot 
artikel 34 i LER och samverkansavtalet. 

Förseelsen ansågs inte vara ringa och 
Santen Pharma ålades att betala en 
IGM-avgift om 90 000 kr.

En mycket speciell regel i det etiska 
regelverket är artikel 102a med krav på 
förhandsgranskning/godkännande ge-
nom IGMs försorg av vaccinationskam-
panjer. När en kampanj enligt detta 
system blivit granskad och godkänd är 
det naturligtvis av största vikt att det 
som sedan publiceras i alla delar över-
ensstämmer med vad som godkänts.

Baxter hade fått en annons för influ-
ensavaccinet Preflucel granskad och 
godkänd. Men några månader senare 
uppmärksammade IGM (W1315/11) att 
en annons införd i tidningen Doktorn 
inte helt överensstämde med den han 
hade godkänt. Den enligt artikel 117 

obligatoriska texten om att kampanjen 
är granskad och godkänd saknades. 
Baxter framhöll att det i grunden hand-
lade om samma annons och förklarade 
misstaget med att den byrå som man 
samarbetat med hade haft väldigt 
mycket reklammaterial att producera 
samtidigt med annonsen och att man 
förbisett att uppgiften saknades. IGM 
konstaterade dock att en obligatorisk 
uppgift enligt artikel 117 saknades 
och att annonsen därför stred mot god 
sed. Baxter ålades att betala en nedsatt 
IGM-avgift på 40 000 kronor.

Ärende W1311/11 gällde ett utskick för 
Astellas läkemedel Mycamine (mica-
fungin), ett antimykotikum för intra-
venös behandling. I informationsmate-
rialet förekom en jämförelse med andra 
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läkemedel i samma läkemedelsgrupp. 
Där sades bland annat ”Det innebär 
att er klinik sparar upp till 46 % på varje 
behandling med micafungin jämfört med 
andra echinocandiner. Förutom bästa pris 
får ni och era patienter...”. Pfizer ansåg 
att detta gav läsaren uppfattningen att 
det rör sig om ett val mellan likvärdiga 
produkter där priset är en väsentlig 
del. Användningen av Mycamine är 
dock enligt SPCn behäftad med all-
varliga medicinska säkerhetsrisker och 
har därför påtagliga begränsningar. 
Således anges i SPCn att ” I beslutet att 
använda Mycamine bör den potentiella 
risken för utveckling av levertumörer tas i 
beaktande (se avsnitt 4.4). Mycamine ska 
därför endast användas om andra antimy-
kotika inte är lämpliga.” Detta medförde 
enligt Pfizer att Mycamine var att anse 
som ett andrahandsmedel och att läke-
medlet därför inte kunde jämföras med 
övriga läkemedel i gruppen. Pfizer an-
såg vidare att det i informationen sak-
nades erforderliga varningsföreskrifter 
samt att denna var misskrediterande 
för konkurrentprodukterna.

IGM framhöll att det normalt i en 
SPC inte uttryckligen anges att ett lä-
kemedel är ett förstahandsmedel men 
att andra uppgifter i denna kan tala 
emot att läkemedlet skall användas 
som förstahandsmedel. En sådan upp-
gift är om det särskilt i indikationstex-
ten finns specifika uppgifter om att lä-
kemedlet ifråga skall ges endast om 
andra alternativ först prövats. Detta 
hindrade dock enligt IGM inte prisjäm-
förelser mot andra på läkemedel, för-
utsatt att eventuella restriktioner vad 
gäller indikationer klart framgår av 
marknadsföringen.

IGM noterade att den ovan citerade 
meningen från SPCn om att Mycamine 
skall användas efter andra läkemedel 
hade omformulerats av Astellas i infor-
mationsmaterialet. Han framhöll också 
att indikationstexten inte alltid behöver 
vara ordagrant återgiven men att en 
omformulering inte får ges annan valör 
eller i något avseende kunna vilseleda. 

Istället för SPCns formulering ” I be-
slutet att använda Mycamine bör den po-

tentiella risken för utveckling av levertu-
mörer tas i beaktande (se avsnitt 4.4). My-
camine ska därför endast användas om an-
dra antimykotika inte är lämpliga.” hade 
Astellas i informationsmaterialet an-
gett: ”I icke komplicerade fall bör Myca-
mine därför endast användas om andra 
antimykotika inte är tillämpliga på grund 
av till exempel förväntad eller påvisad re-
sistens, njurinsufficiens eller interaktions-
risk med andra läkemedel”. Särskilt inled-
ningen av denna text gav enligt IGM en 
annan valör än indikationstexten och 
innehöll en antydan om möjlighet till 
något vidare användning än vad som 
följer av SPCn.  Informationen stred 
därför i denna del mot artikel 2 och 4.

Vad gäller Pfizers kritik om avsak-
nade varningsföreskrifter ansåg IGM 
att informationen tämligen ingående 
och omfattande beskrev risker och be-
gränsningar särskilt vad gäller risk för 
tumörer och leverpåverkan med Myca-
mine, inverkan på njurfunktion, inter-
aktioner mm. Han framhöll också att 
det i Astellas information poängtera-
des att en risk-/nyttabedömning alltid 
måste göras och i vilka hänseenden. 
Vidare framhöll han att behandling 
med echinocandiner är förbehållen 
specialister med erfarenhet av syste-
miska svampinfektioner, och att dessa 
torde vara väl förtrogna med de risker 
som denna kategori av läkemedel kan 
medföra.

I informationen förekommande var-
ningstexter uppfyllde enligt IGM kra-
ven enligt artikel 17 p 5 i LER att erfor-
derliga varningsföreskrifter skall anges.

Vad gäller Pfizers påstående om att 
informationen misskrediterade kon-
kurrentläkemedel framhöll IGM att en-
ligt NBLs praxis gäller att en framställ-
ning är misskrediterande enligt artikel 
13 först om den är otillbörlig genom 
själva sin språkliga eller bildmässiga 
utformning, exempelvis genom att för-
löjliga eller svärta ned ett konkurrent-
företag eller en konkurrentprodukt. 
Astellas information innehöll enligt 
IGM inga nedvärderande uttalanden 
om konkurrerande företag eller läke-
medel och inte heller någon förlöjligan-

de eller kränkande bildmässig utform-
ning. Astellas friades därför på denna 
punkt.

Med hänsyn till utgången i ärendet 
där Astellas fällts endast i ett av tre an-
mälda avseenden ålades både Astellas 
och Pfizer att erlägga en nedsatt IGM-
avgift på 40 000 kronor.

IGMs resonemang i fråga om be-
skrivningen av Mycamines använd-
ning bekräftar NBLs praxis att det å 
ena sidan är nödvändigt att beskriva 
ett läkemedels egenskaper och verk-
ningar på exakt det sätt som sker i lä-
kemedlets SPC men att å andra sidan 
omformuleringar, särskilt i fråga om 
indikationer, inte får ge en annan bild 
än den som följer av SPCn. Det friande 
utslaget vad gäller Pfizers två övriga 
anmärkningar och fördelningen av 
IGM-avgiften visar på vikten av att 
man som anmälare främst koncentre-
rar sig på anmärkningar som det finns 
goda chanser att IGM/NBL håller med 
om. Det är påfallande att just anmärk-
ningar om att läkemedelsinformation 
skulle vara misskrediterande sällan 
vinner gehör hos IGM/NBL. Hade Pfi-
zer avstått från denna tredje anmärk-
ning är det troligt att man, trots att man 
inte fick bifall för sin andra anmärk-
ning om bristfälliga varningsföreskrif-
ter, inte ålagts någon IGM-avgift och att 
Astellas istället fått betala full avgift.

TorsTen Brink
jur kand

Brilex AB
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och bli en viktig del av Medhouse. 
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– Ett väletablerat och ledande konsultföretag inom Life Science  
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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 
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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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