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What exactly is the new business model? And how do 
you get there from here? Ask us. We can draw on our 
unique experience in the biopharmaceutical industry to 
deliver evidence-driven insights that reduce complexity 
and accelerate outcomes. Our aim is to work closely 
with our Nordic biopharmaceutical customers, offering 
innovative sales solutions, high quality sales teams and 
the fl exibility that is required in today’s marketplace.

For further information around our commercial solutions, 
contact Henrik Lüning at + 46 18 431 11 23 or via email at 
henrik.luning@quintiles.com.

wants to rethink the old business model.wants to rethink the old business model.
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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
Om att svara på mejl och en ny app  

Nu kommer jag att sticka ut hakan och riskera att få epitetet gnällig. Kanske är 
detta en fråga om ålder och ett tydligt tecken på att jag blivit för gammal men 
i min värld är det fortfarande så att man besvarar de mejl man får i sin inkorg. 
Åtminstone de mejl som är skickade till/från en namngiven person. 
 För det är ju så att det ramlar in en hel drös med skräpmejl där jag som 
mottagare inte har en relation till avsändaren. I dessa fall tycker jag inte man 
måste känna sig skyldig att svara, men när man får ett mejl från en kund, 
leverantör, släkting, fotbollscoach, dagisfröken eller vad det nu må vara så tycker 
jag att etiketten kräver att man ska svara. Jag tycker mig dock se en tråkig trend 
där allt fl er stoppar huvudet i sanden och struntar i att svara. Även om det är en 
leverantör som vill ha svar på ett erbjudande eller liknande så tar det inte många 
sekunder att säga att erbjudandet inte är intressant just nu. 
 Ett besked är nämligen alltid bättre än inget besked alls och jag tycker att 
man kan ställa det kravet på respekt på alla - oavsett funktion på bolaget. 
 När jag inte fått ett svar via mejl och i stället ringer får jag - om jag lyckas få 
tag på personen i fråga - ofta fantastiska bortförklaringar. Personen kan vara en 
läkare, industriperson eller myndighetsperson, men bortförklaringarna är ungefär 
desamma: Jag hade precis tänkt ringa dig, du är mitt dåliga samvete eller min 
hårddisk har precis kraschat. Förklaringarna känns ofta väldigt grunda och lätta 
att genomskåda. 
 Jag får ungefär 250 mejl per dag och vet inte om det är mycket eller lite 
i relation till vad andra får. Men det går ändå ganska snabbt att sortera bort 
vilka brev kan åtgärda omedelbart, vilka jag kan slänga eller vilka jag kan lämna 
besked om senare. Därför har jag, de fl esta dagar när jag går hem, inte fl er brev 
i inkorgen än att de går att överblicka på en enda skärmbild. Jag är medveten 
om att de fl esta har många fl er möten än vad jag har på dagarna och kanske inte 
hinner sitta lika mycket framför datorn som jag, men ändå, svara på mejl inom 
rimlig tid tycker jag alla borde hinna med. Så där, nu har jag gnällt färdigt. Och 
den som vill får gärna munhuggas med mig om detta på LinkedIN, där detta 
inlägg också fi nns.

En kul sak - förutom att du har PI:s andra nummer för året i din hand - är att vi 
lanserat en Pharmajobb-app både för iPhone och för android. Med den i din 
telefon så plingar det till varje gång ett nytt jobb publiceras på webbplatsen. 
Vi kommer fortfarande skicka platsannonsmejlen varje vecka eftersom vi ser att 
dessa används fl itigt. Och du som ännu inte prenumererat på platsannonsmejlen 
kan anmäla dig via vår hemsida. 
 Även om det är långt kvar till sommaren så är detta faktiskt sista gången 
numret av PI i vår. Hoppas du får en fantastisk ledighet och så ses vi kanske 
under Almedalsveckan 1-8 juli. Då fi nns i alla fall vi på plats.

Niclas Ahlberg
chefredaktör
Pharma Industry
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Nalle Puh (A.A Milne)

Ett innovativt tjänste- och rekryteringsbolag för  
en vård och läkemedelsindustri i förändring.

Börja leta här:

mimerex.com/ad

info@mimerex.com

”Innan du påbörjar en jakt,  
är det klokt att fråga någon 
om vad du letar efter innan 
du börjar leta efter det.

annons_Mimerex_A4_nya_tankar.indd   1 2012-04-18   13:43
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Många blingar om Market Access* nuförtiden 
Det får dom gärna göra, och när andra säljer

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

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

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

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

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

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

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

* Market Access 
översätt s med 
marknadsti llträde 
enligt EU.

Pre
regist-
rering

Regist-
rering

Post
regist-
rering

Annons_Cegedim_HT10_REPRO.indd   1 2010-10-18   11.08
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Gunnar Alvan samarbetar med Sofus Regulatory Affairs 

Professor Gunnar Alvan har knutits till Sofus som medi-
cinsk rådgivare. Gunnar Alvan har arbetat vid avdelning-
en för klinisk farmakologi på Karolinska Institutet där han 
har medverkat i kliniska prövningar inom ett stort antal te-
rapiområden. Under åren 1999−2008 var han generaldi-
rektör för Läkemedelsverket. 

Genom sin kliniska erfarenhet kombinerat med lång 
erfarenhet av regulatorisk utveckling förstärker Gunnar 
Alvan företagets erbjudande på det strategiska området, 
framför allt i de tidiga faserna av den regulatoriska pro-
cessen. (Källa: Sofus)

Dorte Buch ny medicinsk direktör för Eli Lilly i Skandinavien 

Dorte Buch har utsetts till ny medicinsk direktör för Eli 
Lilly i Skandinavien. Hon har många års erfarenhet från 
ledande befattningar inom läkemedelsindustrin både 
nationellt i Danmark och från befattningar med globalt 
ansvar. 

Dorte Buch är läkare och har flera års erfarenhet från 
sjukhusarbete, från såväl kliniskt arbete som forskning 
inom pediatrik, innan hon började sin långa bana i läke-

medelsindustrin, där hon har en bred och mångfasetterad bakgrund. Hon har haft 
ledande befattningar inom en rad olika sjukdomsområden, bland annat psykiatri 
och neurologi. Närmast kommer Dorte Buch från en befattning som medicinsk di-
rektör för Lundbeck i Norden. (Källa: Lilly)

Eivor Örenmark ny på Shire Sweden 

Eivor Örenmark är ny Senior Product Manager på företaget och har en mångår-
ig erfarenhet inom läkemedelsindustrin med befattningar inom läkemedelsutveck-
ling, projektledning, klinisk forskning, försäljning och marknadsföring. Hon kom-
mer att ansvara för lanseringar av läkemedel inom mage/tarm-området. Närmast 
kommer hon från Roche AB där hon arbetade som produktchef inom onkologi. 
(Källa:Shire)

Nya medarbetare på Otsuka

Fredrik Sandström, har tillträtt som Business 
Unit Director CNS och Christina Gip som 
Nordic Medical Advisor. 

Fredrik Sandström kommer närmast från Bo-
ehringer Ingelheim där han arbetade i över elva 
år, senast som Regional Business Manager. 
Han har haft flera olika befattningar inom läke-
medelsindustrin sedan 1997 och har arbetat 
med sjukdomsområden såsom stroke, Parkin-
sons, restless legs, depression, hypertoni och 
kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Fredrik 
kommer nu att ansvara för att bygga upp företa-
gets fortsatta nordiska expansion inom CNS-
området med ett antal nya lanseringar de kom-
mande åren. 

Christina Grip har tidigare arbetat som med-
icinsk rådgivare på Pfizer i fem år, under det se-
naste året som senior medical advisor. Under 
sin tid på Pfizer ansvarade Christina Grip för 
det medicinska innehållet i affärsområdena kar-
diovaskulära sjukdomar, rökavvänjning, smärta, 
kroniskt obstruktiv lungsjukdom och diabetes. 
På Otsuka kommer Christina Grip att arbeta i 
Norden med tolvaptan (selektiv Vasopressin 
(V2) antagonist. (Källa: Otsuka)

notiser och pressklipp



 

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

     Bemanning
    Bemanning inom sälj- och marknads- 
       förings tjänster
    Vakansfyllnad vid t.ex. föräldraledighet

  Rekrytering
     
     Hyr-köp-modell
       
     Säljteam
       Säsongsbemanning exempelvis vid  
        vaccinkampanjer
        Strategisk uthyrning av personal till    
        hela försäljningsorganisationer

     Delade team
        Kostnadseffektivt alternativ där 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

Pharmexx Nordic - Nordens marknadsledande företag 
inom uthyrning av professionella konsulter för Life Science 
sektorn. Känner du till våra övriga tjänster?

Vi delar gärna med oss av våra kunskaper och erfarenheter - välkommen att kontakta oss  
så berättar vi mer!

Helena Nyrén, Managing Director, +46 8 614 34 41
Anton Ekblom, Business Development Manager, +46 8 614 34 28
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_2_2012_ver3.indd   1 2012-04-20   07:45:05
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notiser och pressklipp

Lill-Inger Larsson ny medicinsk direktör för 
GSK Sverige 

Lill-Inger Larsson har utsetts till ny medicinsk direk-
tör för GlaxoSmithKline Sverige. Hon kommer när-
mast från en tjänst som verksamhetschef för ögonkli-
niken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. 

- Jag ser fram mot att arbeta inom GSK, särskilt 
med tanke på att GSK:s breda och omfattande forsk-
ning, som jag är övertygad om kommer att göra skill-
nad för patienterna, säger Lill-Inger Larsson. 

Marine Queniart Stojanovic, verkställande direk-
tör för GSK Sverige är mycket stolt och glad över att 
ha Lill-Inger Larsson i företaget. 

- Hennes breda kunnande och långa yrkeserfaren-
het stärker vår medicinska kompetens ytterligare, sä-
ger Marine Queniart Stojanovic 

Lill-Inger Larsson är docent i oftalmologi och till-
trädde sin tjänst den 1 februari. Hennes tidigare erfa-
renhet omfattar bland annat åtta år inom läkemedels-
industrin med både svenskt och globalt ansvar inom 
Pfizer och Novartis med placeringar i Sverige, New 
York och Basel. 

Lill-Inger Larsson efterträder Olav Flaten, numera 
tillförordnad medicinsk direktör för GSK i Portugal. 
(Källa:GSK)

Ny medarbetare till Medicininstruktioner 

Steven Velander har anställts som account manager 
för Medicininstruktioner, med arbetsuppgifter inom 
försäljning och marknadsföring. Han har nära tio års 
erfarenhet inom läkemedelsindustrin, som produkt-
specialist hos Meda och Orion Pharma, där han ar-
betat inom flera olika terapiområden. Tillsammans 
med Therese Christiernin, ansvarig för Medicinin-
struktioner, kommer Steven att arbeta främst med 
medicinistruktioner.se, men även med de nordiska 
portalerna som startas under 2012 – medicininstruk-
tion.dk samt medisininstruksjoner.no. (Källa: Medicin-
instruktioner)

Jacopo Andreose ny chef för 
BMS i Norden

Jacopo Andreose har tillträtt som 
ny verkställande direktör för den 
nordiska organisationen inom Bris-
tol-Myers Squibb. Jacopo Andreo-
se kommer att vara baserad på det 
nordiska huvudkontoret i Stock-
holm. 

- Det känns extra roligt att få leda 
Bristol-Myers Squibbs professio-
nella nordiska team nu när företaget 
lanserar flera innovativa läkemedel i 
en region som är erkänd för innova-
tion, entreprenörskap och framåtan-
da, säger Jacopo Andreose. 

Jacopo Andreose kommer när-
mast från Abbott där han var chef i 
Schweiz. Han har en PhD i farma-
kologi från Milanos universitet samt 
en mastersexamen från Oslos Han-
delshögskola BI i Oslo. (Källa:BMS)

Nya medarbetare på LIF

Aina Törnblom kommer främst att an-
svara för forsknings- och innovations-
politik samt klinisk forskning men även 
hantera frågor kring biobanker. Aina 
Törnblom har arbetat i branschen cirka 
femton år på olika positioner, såväl i 
Sverige som internationellt. Hon kom-
mer närmast från Bristol-Myers Squibb 
där hon arbetade som Medical Infor-
mation Manager. 

Catharina Bergold är apotekare 
och har nästan tjugo års branscherfa-
renhet från olika positioner inom läke-
medelsindustrin. Hon kommer närmast 
från Sanofi där hon arbetade som 
Reimbursement & BASE Business Di-
rector. Catharina Bergold kommer att 
ansvara för LIF:s regionala samverkans-
forum samt för subventionsfrågor. 

Rikard Pellas blir LIF:s nya Compli-
ance officer då Pär Tellner lämnar LIF 
för nya uppdrag på EFPIA i Bryssel. Ri-
kard Pellas är apotekare och började 
på LIF 2006. Han har bland annat arbe-
tat på FASS-verksamheten samt som 
biträdande Compliance officer.
(Källa:LIF)

 



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

Tid för företagsinformation  |  våren 2012 

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

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

EFFEKTIV BEHANDLING MED LÅNG DURATION. 

Vår produkt har vid låg besöksfrekvens visat sig vara ett effektivt verk-
tyg för våra uppdragsgivare1 att bli bättre i sin kundbearbetning, främst 
genom att förbättra träffbilden på deras viktigaste kunder. 
 Den verksamma komponenten, som stimulerar till ett ökat antal be-
sök, har också den goda bieffekten att ge fler marknadsandelar.
 dm/tm är ingrediensen som mellan läkare och konsulenter agerar 
likt acetylkolin2.  Icke-receptiva faktorer3 bearbetas metodiskt genom att 
en repetition av behandlingen påbörjas.
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ccomom
 kunskap är trygghet NÅ RÄTT KUND VID RÄTT TILLFÄLLE

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

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

notiser och pressklipp

Nya rekryteringskonsulter på Proffice

Claudia Lindwall har börjat som rekryteringskonsult inom område-
na Chemtech och Biotech i Öresundsområdet. Claudia Lindwall 
har tidigare arbetat både som processutvecklingskemist och affärs-
utvecklare inom läkemedelsindustrin. Senast var hon ansvarig för 
affärsutveckling och försäljning i Norden och Tyskland åt den tyska 
kontraktstillverkaren Saltigo GmbH.

Ellinor Crafoord har rekryterats som konsultansvarig på Proffice 
Life Science i Södertälje. Hon utbildade sig till cell- och molekylär-
biolog på Södertörns högskola och har närmast forskat på institutio-
nen för livsvetenskap vid Stockholms universitet. 

Maria Lönn är ny konsultansvarig på Proffice Life Science i 
Stockholm. Hon har en magister i kemi, är disputerad inom biokemi 
vid KI och har de senaste åren forskat vid Sydney University i Aus-
tralien. (Källa: Proffice)

En branschorganisation för CRO-företag 

ASCRO (Association of CRO:s Active in Sweden) är en ny 
branschorganisation för CRO-företag som är aktiva i Sverige. 
Organisationen bildades av en arbetsgrupp med representan-
ter från fyra CRO-företag och är ett resultat av diskussioner 
som pågått under en längre tid. 

- Vi tycker det är hög tid att skapa en organisation som till-
sammans kan representera CRO-branschen, säger Peter Asp-
lund, ordförande för ASCRO. Genom att samverka i viktiga frå-
gor som rör kvalitet, etik och enhetlighet kan vi bidra till att bibe-
hålla och öka svensk konkurrenskraft när det gäller kliniska 
prövningar. Ett intresse som vi delar med ett stort antal aktörer i 
Sverige. Läkemedelsverket, LIF, SKL och vissa av departemen-
ten arbetar aktivt med frågan och har välkomna bildandet av AS-
CRO. CRO-företagen är i dag en stor och viktig arbetsgivare 
och representerar också en bred kompetens på området. 

- Genom att samla oss i en organisation som ASCRO kan vi 
på ett mera effektivt sätt samverka med andra intressenter. I för-
sta rummet arbetar vi nu med att engagera så många som möj-
ligt av de cirka 80 CRO-företag vi identifierat som aktiva i Sve-
rige. 

Organisationens styrelsen består av Peter Asplund, Quinti-
les (ordförande), Helena Lüning, Medpace Sweden, Christina 
Forselius, PPD Scandinavia och Sverre Bengtsson, Pharma 
Consulting Group (kassör). (Källa: ASCRO)

CMA Microdialysis tar över distributionen av Harvards 
Apparatus produktportfölj 

Därmed blir CMA Microdialysis en av Skandinaviens största 
distributörer av prekliniska-, vetenskapliga-, och biovetenskapli-
ga produkter. Kunderna är bland annat forskare på universitet 
och läkemedelsbolag. 

CMA erbjuder i dag en unik metod för kvalitativ farmakolo-
gisk forskning och neurovetenskap. Metoden som kallas mikro-
dialys, är en unik teknik som används av forskare över hela värl-
den inom grundforskning samt för att ta fram och utveckla läke-
medel. (Källa: CMA Mikrodialys)

Korsord

Rätt lösning hittas på www.pharma-industry.se 

Claudia Lindwall Ellinor Crafoord

Maria Lönn
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Ser man på läkemedelsindustrin under det se-
naste decenniet slås man av hur mycket som 
har hänt men hur lite som förändrats. För drygt 

tio år sedan handlade debatten om bland annat sjuk-
vårdens silobudgeteringar, regionala skillnader i 
upptag av nya innovativa läkemedel och tilltagande 
svårigheter för den kliniska forskningen. Men debat-
ten handlade också om de allt mer uttalade inskränk-
ningarna i möjligheter för industri och sjukvård att 
mötas samt de negativa attityderna som utvecklats 
mellan industrin och sjukvården. Känns frågorna 

igen? Vad är det som gör att vi inte når fram och 
lyckas få en positiv förändring av förtroendet för 
vår bransch? 

Före 1997 var samverkan mellan sjukvård, akade-
mi och industri aktiv och upplevdes positiv. Svenska 
forskare deltog i stora projekt och Sverige hade en 
oproportionerligt stor del i utvecklingen av de läke-
medel som registrerades under 1980- och 90 talen. 
När landstingen 1998 fick kostnadsansvar för läke-
medel blev sjukvårdens bästa vän snabbt en av de 
mest ifrågasatta leverantörerna. Läkemedelsindu-

Om Sverige inte ska bli helt lämnat utanför den framtida forskningen och 
utvecklingen av läkemedel måste vi se till att bryta den negativa attityd 
som finns mot en forskningssamverkan mellan akademi, sjukvård och 
läkemedelsindustrin. I stället behöver vi skapa positiva mötesplatser för 
forskning och föra en aktiv diskussion om hur våra läkemedel används på 
bästa sätt baserat på samlad kunskap. Det menar Johan Brun, medicinsk 
direktör på Pfizer.

 Forskning och utveckling:
Sverige riskerar att lämnas utanför när 
industri och sjukvård inte kan mötas 
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strin sågs tyvärr mest som en kostnadsdrivande fak-
tor som inte tillförde något mervärde. Det förekom 
avarter i form av väl tilltagna resor och andra aktivi-
teter och LIF tog därför initiativet i början av 2000-ta-
let till att skapa ett nytt regelverk. Tillsammans ville 
LIF och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
säkra ordning i leden och skapa mötesformer som 
inte kunde ifrågasättas.  

Trots en rad förändringar för att återskapa förtro-
endet har under det senaste decenniet polariseringen 
om möjligt förstärkts och i vissa fall beskrivs indu-
strin till och med som en motkraft till en hälso- och 
sjukvård med finansieringsbekymmer. Samtidigt 
som vi ser hur forskning och utveckling lämnar Sve-
rige försöker sjukvårdens huvudmän i vissa fall ska-
pa ytterligare begränsande umgängesformer. 

När antalet kliniska läkemedelsstudier halverats 
under några år och betydande forskningsinstitutioner 
läggs ner och flyttar väster- och österut, ser vi hur 
både svenska myndigheter och landsting, utan att nå-
gon protesterar, diskvalificerar forskare som samver-
kar med industrin att delta i kommittéarbete och med-
verka i viktiga riktlinjearbeten. Den globala läkeme-
delsindustrin söker samverkan med varje lands abso-
lut mest kompetenta forskare - men om forskarna för-
lorar sin trovärdighet genom en sådan samverkan, 
tvingas industrin söka samverkan i andra länder.

Om Sverige inte ska bli helt lämnad utanför den 
framtida forskningen och utvecklingen måste det till 

en snar förändring. I varje möte måste det finnas en 
vilja till samverkan och en nyfikenhet kring vad det-
ta kan åstadkomma. Inget tillfälle får missas för att 
ta upp attitydfrågan och klä av den sina beståndsde-
lar för att därefter kunna bryta ner den och åstad-
komma ett förnyat synsätt. När Nina Rehnqvist över-
lämnade slutrapporten från delegationen för samver-
kan inom klinisk forskning i december 2011, konsta-
terade hon att det största hindret för att utveckla en 
framgångsrik forskningssamverkan mellan akademi, 
sjukvård och läkemedelsindustrin är djupt förank-
rade negativa attityder. Ska vi bevara dessa attityder 
eller tillsammans skapa en ny bild?

Vi måste ta detta på allvar och i grunden ändra på 
etablerade fördomar och attityder. Vi måste skapa po-
sitiva mötesplatser där forskning kan bedrivas och 
föra en aktiv diskussion om hur våra läkemedel an-
vänds på bästa sätt baserat på samlad kunskap. Vi 
måste få till möten där gemensamma utmaningar kan 
hanteras och där vi möts för att tillsammans utveck-
la en svensk hälso- och sjukvård av världsklass, något 
som ligger inom regeringens utlovade ambitioner.

JOHAN BRUN 
medicinsk direktör, Pfi zer
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Sverige har hittills varit bra på innovation och utveckling av läkemedel. Men ska 
vi behålla en konkurrenskraftig innovationspolitik och en livskraftig läkemedels-
sektor krävs en nationell samling. Det menar Thomas Hedner, professor i klinisk 
farmakologi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Han har nyligen 
doktorerat på ämnet förändringar inom läkemedelssektorn med fokus på 
innovation, öppenhet och entreprenörskap.
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Den traditionella globala läke-
medelsindustrin i västvärlden 
genomgår stora förändringar. 

Nyligen meddelade AstraZeneca att fö-
retaget i Sverige kommer att minska an-
talet anställda i Södertälje (1 250 perso-
ner), efter att 2010 ha lagt ned verksam-
heten i Lund (900 personer). Fram till 
2014 planerar AstraZeneca att lägga ner 
2 200 arbetstillfällen inom forskning 
och utveckling (FoU), 3 750 inom för-
säljning och administration och 1 350 
inom tillverkning och service i Europa 
och USA (Kollewe & Neate 2012). 

Ungefär samtidigt tillkännagav ja-
panska Takeda att man friställer 2 800 
anställda vid globala forskningsan-
läggningar i Europa och USA. Andra 
företag som Pfizer, Merck, Roche, Bay-
er, Abbott Labs och Sanofi-Genzyme 
har minskat antalet anställda inom alla 
delar av sina organisationer. Enbart un-
der de senaste 1–2 åren har cirka 30 000 
forskare och akademiker friställts från 
de stora läkemedelsbolagen - de som 
brukar kallas Big Pharma.

Det här är inget nytt, den nedåtgå-
ende trenden har pågått under drygt ett 
decennium. Affärstidningen Forbes har 
uppskattat att de stora läkemedelsbola-
gen friställt cirka 300 000 anställda 
inom forskning och marknad sedan år 
2000. Det motsvarar lika många arbets-
tillfällen som de tre största globala lä-

Vart är de stora läkemedelsbolagen  
 på Väg?

Enbart under de senaste 1–2 
åren har cirka 30 000 forskare 

och akademiker friställts från de stora 
läkemedelsbolagen - de som brukar 
kallas Big pharma.
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kemedelsföretagen (Pfizer, Merck och 
GlaxoSmithKline) har tillsammans 
(Hedner et al 2012).

Den innovativa kapaciteten 
minskar
Många har spekulerat i vad denna ut
veckling egentligen är ett uttryck för. 
En del av förklaringen är att den inno
vativa kapaciteten inom den globala 
läkemedelsindustrin har släpat efter 
sedan drygt två decennier. Industrin 
verkar helt enkelt inte längre ha förmå
gan att ta fram de innovativa produkter 
som samhället och patienterna efterfrå
gar. Även andra faktorer verkar påver
ka den långa raden av personalminsk
ningar och nedläggningar, till exempel 
att marknadstillväxten inte längre sker 
i de utvecklade länderna i västvärlden 
utan i utvecklingsländerna i den nya 
världen. Det har blivit allt mer uppen
bart att den rådande affärsmodellen 
som den traditionella läkemedelsin
dustrin arbetat efter står under ett hårt 
förändringstryck (Lehr 2011).

Sedan 1996 har lanseringarna av nya 
läkemedel minskat. Det gäller både 
småmolekylära substanser och biotek
niska läkemedel (Munos 2009, Hedner 
2012). Samtidigt har läkemedelsindu
strin minskat antalet anställda för att 
parera den ökande generiska konkur
rensen (och de minskande vinsterna) 
när patenten av tidigare mycket lön
samma innovativa läkemedel går ut. 
Figur 1. 

Nya spelregler
I samband med att lanseringen av nya 
innovativa produkter minskat drastiskt 
de senaste 15 åren så har också indu
strin valt att i allt större utsträckning 
satsa på: ”me too” produkter (en kemiskt 
likartad produkt som en redan befint
lig registrerad produkt), strategier för 
att förlänga patentskyddstider, ”life
cycle management” (åtgärder för att 
bevara sin marknadsandel inför en 
potentiell eller verklig generisk kon
kurrens) och egen generikatillverkning 
för att förlänga kassaflöden och intjä
ningsförmåga (Hedner 2012).

Med minskning av antal anställda 
och omfattande omstruktureringar har 
industrin kunnat parera den sjunkande 
lönsamheten. Mellan 2007 och 2012 
minskade de största läkemedelsbola
gens vinster med 67 miljarder USD. Det 

är ungefär 50 procent av de stora bola
gens vinster på den globala amerikan
ska marknaden under samma period. 
Neddragningar av personal har påver
kat alla områden: forskning och ut
veckling, organisation, management 
och försäljning (Hedner et al 2012). En
bart relaterat till marknad och försälj
ning inom den amerikanska läkeme
delsindustrin, så har uppskattningsvis 
25 000 personer fått söka andra arbeten 
under de senaste fem åren. Om man an
tar att lika många i Europa och i den 
övriga världen blivit av med sina arbe
ten inom sektorn, så skulle det grovt 
räknat motsvara ungefär 15 procent av 
den totala säljkåren inom den traditio
nella läkemedelsindustrin (Herper 
2011).  

De pågående förändringarna och 
minskningen av antalet anställda i sek
torn ändrar spelreglerna för den glo
bala läkemedelsindustrin. 

 Jag tror att industrin är dömd om 
den inte ändrar sig, säger Sidney Tau
rel, ordförande i Eli Lilly. Med många 
patent på storsäljande läkemedel som 
är på väg ut är de stora läkemedelsbo
lagen tvungna att förändra sig för att 
inte gå under. (Guitierez 2008)

Ökande marknader i tillväxtländer 
Trots att patentutgångar och budgetbe
gränsningar påverkar försäljningsvär
det i västvärlden, så ökade den globala 
försäljningen av läkemedel med cirka 

57 procent under 2011 till ett mark
nadsvärde på cirka 880 miljarder USD. 
En stor del av denna ökning kommer 
från de stora marknaderna i utveck
lingsländerna, där beräknas tillväxten 
ligga på 15−17 procent och vara värd 
170−180 miljarder USD per år. Det 
handlar framför allt om tre grupper 
med totalt 17 tillväxtländer för läkeme
del (IMAP Helthcare 2011): 

1. Kina.
2. Brasilien, Ryssland, och Indien.
3. Venezuela, Polen, Argentina, Tur
kiet, Mexiko, Vietnam, Sydafrika, 
Thailand, Indonesien, Rumänien, 
Egypten, Pakistan och Ukraina.

Den här utvecklingen beror delvis på 
att dessa länder förväntas öka sina ut
gifter för statligt och privat finansierad 
hälso och sjukvård inom de närmaste 
åren framöver. 

Den största förändringen drivs av 
utvecklingen i Kina vars läkemedels
marknad växer med 20 procent per år 
och antas bli världens tredje största 
inom läkemedel fram till 2014 (IMAP 
Helthcare 2011). 

På de fem största Europeiska mark
naderna (Frankrike, Tyskland, Italien, 
Spanien och Storbritannien), förväntar 
man sig att tillväxten kommer att be
gränsa sig till 1−3 procent per år. USA 
kommer enligt prognoserna att behålla 
sin position som den enskilt största lä

60

Småmolekylära läkemedel (NME) 

Biotekniska läkemedel (NBE)

Totalt

A
nt

al

50

40

30

20

10

0
19

50

19
52

19
54

19
56

19
58

19
60

19
62

19
64

19
66

19
68

19
70

19
72

19
74

19
76

19
78

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

Sedan 1950 har totalt 1 222 ny läkemedel godkänts i USA. Av dessa var 1 103 traditionella, 
småmolekylära läkemedel (NME) och 119 biotekniska läkemedel (NBE). Efter Munos (2009).

Figur 1. Registreringar av nya läkemedel i USA sedan 1950

trender
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kemedelsmarknaden med en årlig ök-
ning på 3-5 procent till ett totalt värde 
av 320–330 miljarder USD fram till 2014 
(IMAP Helthcare 2011). 

I ett globalt perspektiv räknar man 
att den sammanlagda läkemedelsför-
säljningen kommer att öka med 5-8 
procent fram till 2014, mot bakgrund av 
nya produktlanseringar och ökad efter-
frågan på sjukvård från de olika till-
växtregionerna. I siffror innebär det att 
den globala läkemedelsmarknaden 
kommer att uppgå till 1 100 miljarder 
USD år 2014.  

Den förväntade utvecklingen på till-
växtmarknaderna kommer att erbjuda 
både möjligheter och utmaningar för de 
stora läkemedelsföretagen. Ett antal 
länder bland de nuvarande utveck-
lingsmarknaderna kommer att tillhöra 
de 20 största läkemedelsmarknaderna 
inom en nära framtid, och detta förhål-
lande är sannolikt en betydande driv-
kraft för förändring och neddragning 
inom såväl forskning- och utveckling, 
marknad och försäljning i många euro-
peiska länder. 

Kina kan illustrera detta pågående 
skifte. Från 2004 fram till 2015 förvän-
tar man att läkemedelsmarknaden där 
kommer att öka från 70 miljarder USD 
till över 700 miljarder USD. Kina för-
väntas då bli världens tredje största lä-
kemedelsmarknad efter USA och Ja-
pan, driven av statliga satsningar på en 
förbättrad hälsovård och ett utökat för-
säkringsskydd för landets 1,3 miljarder 
invånare (Hedelin 2012).

Satsa på stöd till innovativ 
läkemedelsutveckling
Trots att innovationskapaciteten i Big 
Pharma minskat sedan 1998 så fortsät-
ter den globala expansionen av läkeme-
delsindustrin eftersom försäljningen 
växer på andra geografiska mark-
nader. En fråga som är viktig för oss 

européer att förstå och bestämma oss 
för, är vilka förutsättningar och vilken 
utveckling vi vill skapa för den euro-
peiska läkemedelsindustrin under de 
närmaste decennierna. 

Om vi i Europa, från våra hälsopo-
litiska och industripolitiska förutsätt-
ningar, anser att det är önskvärt att 
även behålla och skapa förutsättningar 
för en innovativ läkemedelsindustri 
med global potential, så bör vi inte bara 
noga analysera vad som nu händer 
utan också skapa industripolitiska in-
citament för att behålla en utvecklings-
potential i regionen. Den pågående för-
ändringen av de globala läkemedels-
marknaderna kan vi inte göra mycket 
åt. Men vi kan stoppa tillbakagången 
inom FoU genom innovationspolitiska 
satsningar som gynnar både små inno-
vationsbolag och globala processorien-
terade företag i branschen. 

Rent teoretiskt skulle man kunna 
hävda att den neddragning på ungefär 
300 000 anställda, som vi nu huvudsak-
ligen sett i den europeiska och ameri-
kanska läkemedelsindustrin innebär 
att patienter, samhälle och industri går 
miste om en potentiell utvecklingska-
pacitet på cirka 6–10 nya läkemedel per 
år. Hur ska vi då skapa drivkrafter för 
en utveckling av fler innovativa läke-
medel? Industrins innovationsstrate-
gier är inte bara en angelägenhet för 
dom själva, de är i stor utsträckning 
också beroende av nationella innova-
tionspolitiska, hälsopolitiska och 
marknadspolitiska åtgärder. För politi-

ker är det därför viktigt att verka för en 
avvägning mellan stats- och marknads-
aktivitet på innovationsområdet, bero-
ende av hur väl marknaderna, i detta 
fall läkemedelsmarknaden, fungerar. 

Läkemedelsmarknaden är således 
inte oberoende av staten och om man 
är angelägen om att bevara en livskraf-

tig Life Sciences sektor inom landet är 
det viktigt att bedriva en offensiv of-
fentlig innovationspolitik som gynnar 
en sådan utveckling. 

För även om Sveriges relativa bety-
delse som läkemedelsmarknad kom-
mer att minska inom de närmaste de-
cennierna, så utesluter det inte att vi 
kan vara en region för innovativ läke-
medelsutveckling i ett globalt perspek-
tiv. Sveriges regering bör omgående 
och mycket noga analysera möjliga ut-
vecklingsscenarier och sedan aktivt 
stödja den fortsatta utvecklingen för att 
stärka kedjan av privata och publika 
aktörer från innovation till marknad.

Svårt att fylla på läkemedels
industrins forskningsportföljer
Ett annat problem är att antalet nya lä-
kemedel för sjukdomar som har stora 
medicinska behov har sjunkit. Därmed 
blir andelen innovativa läkemedel från 
den akademiska och offentliga sektorn 
högre än vad man tidigare trott. Under 
de senaste 40 åren har 9,3 procent av 
alla nya läkemedel och vacciner kom-
mit från den offentliga sektorn (Stevens 
et al 2011). Speciellt har detta gällt för 
läkemedel inom onkologi, hematologi 
och infektion, typiska områden där de 
medicinska behoven är stora. 

Av de läkemedel som fick förtur i re-
gistreringsprocessen visade sig att 19 
procent hade ett ursprung från akade-
misk forskning eller andra offentliga 
källor. Och när man karaktäriserade de 
registrerade läkemedlen efter innova-
tionsnivå, det vill säga att läkemedlen 
var avsedda för sjukdomar som man 
tidigare inte hade tillfredställande be-
handling för, visade det sig att 50 pro-
cent av de läkemedel som registrerats 
mellan 1988 och 2007 hade ett sådant 
”publikt” ursprung (Kneller 2010).

Trots att man vidtagit ett antal åtgär-
der för att försöka återställa FoU-kapa-
citeten till tidigare nivåer inom den 
globala läkemedelsindustrin, till exem-
pel genom att öka uppköpstakten av 
små innovativa företag med lovande 
läkemedelskandidater, har de senaste 
årens utveckling varit en besvikelse. 
Den genomsnittliga lanseringen av nya 
produkter har stannat vid 1−2 produk-
ter per företag och år. Och trots att de 
stora läkemedelsbolagen mellan 2001 
och 2007 ökade sin FoU-budget till 18 
procent av vinsten så minskade pro-

Den största förändringen drivs av 
utvecklingen i Kina vars läkemedels

marknad växer med 20 procent per år och 
antas bli världens tredje största inom läke
medel fram till 2014.
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duktiviteten med 20 procent (IMAP 
Healthcare 2011). 

En analys som nyligen gjordes av 
cirka 6 000 biomedicinska projekt som 
var tillgängliga för licensiering i sent 
stadium, visade att bara ungefär 200 
kunde anses vara möjliga kandidater 
för att fylla en vikande forskningsport-
följ för Big Pharma-företag (IMAP 
Healthcare 2011). Av dessa projekt hade 
cirka 100 potentialen att nå status som 
storsäljare, vilket i marknadsvärde 
skulle motsvara en försäljning på un-
gefär 30 miljarder per år. 

Nya koncept för innovation och 
produktutveckling
En viktig fråga med tanke på de sti-
gande utvecklingskostnaderna för nya 
läkemedel är om det finns alternativa 
vägar eller modeller som kan utveckla 
innovativa läkemedel. Mycket tyder på 
att så är fallet. Intressanta exempel är 
de öppna modeller för innovation och 
produktutveckling (open innovation) 
som är under kraftfull utveckling och 
som många av läkemedelsindustrins 
stora aktörer börjat intressera sig för. 
Dynamiken i dessa plattformar grun-
dar sig på mindre öppna organisatio-
ner på 20–60 personer där man kunnat 
utveckla läkemedel till en dramatiskt 
lägre kostnad (Hedner 2012).

Den nya och mer öppna verklighe-
ten för utveckling av nya innovativa 
produkter inom läkemedelsindustrin 
har blivit allt mer uppenbar under det 
senaste decenniet (Hedner 2012, Thorn-
blad & Hedner 2012). Det är en utveck-
ling som drivs av ett antal faktorer men 
kanske framför allt den revolution i in-
formationsutbyte som kommit med 
den ökade internetanvändningen, vil-
ket ändrar de globala spelreglerna för 
forskning och utveckling. Forskare och 

expertkunskap finns på olika områden 
i världen – och i dag är kontakt mellan 
experter över långa avstånd en daglig 
rutin på ett sätt som tidigare inte varit 
möjlig. Det finns anledning att anta att 
det samarbete mellan tusentals fors-
kare och läkemedelsexperter som finns 
globalt på olika fysiska platser och are-
nor kommer att öka över tid. Sådana 
samarbeten kan vara mer kostnadsef-
fektiva och dynamiska jämfört med de 
ofta mindre slutna expertgrupper som 
finns inom läkemedelsbolagens väggar 
(tabell 1). 

I dag finns ett stort och ökande antal 
sådana öppna innovationsplattformar 
med olika grad av öppenhet och fokus 
(figur 2) där drivkrafterna för att lösa 
komplexa innovationsfrågor ofta är an-
norlunda än inom den klassiska läke-
medelsindustrin. Ökad öppenhet och 

mer outsourcing är alltså en trend som 
blivit allt tydligare de senaste åren. 

I enlighet med denna utveckling har 
under de senaste decennierna allt mer 
av strategiska FoU-funktioner flyttats 
ut från de stora läkemedelsbolagen till 
olika samarbetspartners, konsultorga-
nisationer och kontraktsforskningsor-
ganisationer (CRO). Det kan röra om-
råden som läkemedelssyntes och kemi, 
substansbibliotek, tidig preklinik, tox-
ikologi, galenik (läkemedelsberedning-
ars sammansättning och framställ-
ning), kliniska prövningar och liknan-
de. Det finns anledning att anta att 
denna utveckling inte kommer att gå 
tillbaka till en sluten verklighet inom 
läkemedelsindustrins väggar utan att 
trenden att öppna upp mot externa 
plattformar kommer snarare att öka. 

ÖppNa SlutNa

Kollektivt värdeskapande/produktion Individuellt värdeskapande/produktion

tredje världen-perspektiv Industriella världens perspektiv 

Kollektivt ägande privat ägande

Kollektiv finansiering privat finansiering

Stora nätverk Små nätverk

attraktion av talang Koordination av talang

Ofta icke-monetära drivkrafter I allmänhet monetära drivkrafter

Figur 2. tre öppna plattformar med olika visioner inom life Sciences

Figuren visar öppna Life Science-plattformar med olika fokus. En del initiativ, som MMV och 
TB Alliance (vänstra spalten) har som målsättning att ta fram nya läkemedel mot viktiga sjuk-
domar som framför allt är aktuella i tredje världen. Andra typer av öppna plattformar fungerar 
som instrument eller forskningsverktyg för att åstadkomma mer radikala innovationer inom läke-
medelsområdet (mittenspalten). En tredje typ av öppen plattform har som målsättning att öka 
möjligheterna för att kommersialisera tidiga biomedicinska upptäckter som har sitt ursprung 
från offentliga forskningsmiljöer (högra spalten).
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Nu är det inte samma sak att använ-
da sig av entreprenörer och att öppna 
upp forskning och utveckling, men om 
allt fler strategiska delar av den verk-
samheten läggs utanför de stora läke-
medelsbolagens väggar kan nya inno-
vationer och nya plattformar utvecklas 
för nya öppna strategiska samarbeten 
mellan specialiserade aktörer. Helt en-
kelt för att det kan innebära alternativa 
och kostnadseffektiva plattformar för 
ett sådant samarbete. De nya och alter-
nativa formerna av öppna plattformar 
som nu utvecklas, har visat sig ge för-
utsättningar för sådana strategiska 
samarbeten inom FoU (Hedner 2012). 
Ett intressant exempel på detta är till 
exempel Medicines for Malaria Ventu-
res (MMV), http://www.mmv.org/, 
som är en icke-vinstdrivande organisa-
tion för utveckling av nya läkemedel 
mot malaria (Thornblad & Hedner 
2012).

Större öppenhet även inom mark
nad och försäljning 
En intressant fråga är i vilken utsträck-
ning och hur fort det nya öppna land-
skapet inom läkemedelsindustrin ock-
så påverkar strategier för försäljning 
och kundrelationer. Till skillnad från 
forskning och utveckling, där öppen 
innovation diskuterats mycket under 
de senaste åren så har dessa frågor 
berörts i mycket mindre utsträckning 
inom försäljnings- och marknadsstra-
tegiska området. 

Kommer trenden mot mer öppna 
strukturer inom forskningen att följas 
av en motsvarande utveckling inom 
marknadsföring och försäljning? Ja, 
troligen. Inom den ”gamla världen” 
verkar utvecklingen och tillväxten av 

marknaderna stagnera, med effektivi-
seringar och neddragning av personal 
och arbetsstyrka som följd (Hedner 
2012). 

Parallellt med denna förändring kan 
alternativa och mer öppna försäljnings- 
och marknadsstrategier utvecklas och 
följa FoU-organisationernas mer öppna 
sätt att arbeta. Med andra ord kan en 
ökande grad av öppenhet inom FoU 
också komma att påverka marknads- 
och försäljningsstrategier. 

Hur kommer reglerna för öppenhet 
att påverka försäljnings- och mark-
nadsstrategier och CRM (customer re-
lations management, kundhantering) 
inom läkemedelsindustrin? Och hur 
stor del av värdeutvecklingen inom 
FoU respektive marknad och försälj-
ning kommer att domineras av öppna 
perspektiv? 

Det beror på vilka värden man talar 
om och vem dessa värden ska gälla. 

Värdeperspektiv, och därmed också 
värdediskussioner är ofta komplexa. I 
en ekonomisk kontext bestäms värdet 
av en produkt eller tjänst av markna-
den, i stor utsträckning av hur åtråvärt 
objektet eller företeelsen är i relation 
till andra objekt eller tillstånd. Olika 
ekonomiska skolor argumenterar här 
utifrån olika värdeskalor och teorier. 

När det gäller utveckling och mark-
nadsintroduktion av nya läkemedel 
finns det ett antal intressentgrupper 
som uppenbarligen kommer att ha oli-
ka perspektiv på vad värde är och för 
vem. För industrin står aktieägarnas 
perspektiv i fokus. Läkare och annan 
vårdpersonal vill i allmänhet skapa 
värde för den patient som de har ansvar 
för (pliktetik – deontologi) medan sam-

hället, representerat av förtroendeval-
da och vårdorganisationer i stor ut-
sträckning vill skapa så mycket värde 
för så många som möjligt (konsekvens-
etik – utilitarism). (Hedner & Hansson 
1988). 

Ibland är dessa perspektiv förenliga, 
men de kan också kollidera med varan-
dra. Detta är relevant när man diskute-
rar öppna respektive slutna dimensio-
ner i teorin – till exempel för vem ett 
värde skapas och varför (tabell 1). 

Även om denna värdediskussion 
kan kännas avlägsen för många inom 
läkemedelsindustrin är det dock troligt 
att sådana argument kommer att på-
verka läkemedelssektorns utveckling. 
Både utveckling och distribution av lä-
kemedel är i stor utsträckning beroen-
de av publika aktörer och publik finan-
siering.

Tabell 1. Exempel på dimensioner, 
perspektiv och aspekter relaterat till 
öppna respektive slutna paradigm 
inom läkemedelssektorn (Hedner 2012)

En blick in i framtiden 
Med allt fler patentutgångar för någ-
ra av de mest storsäljande läkemed-
len från de stora läkemedelsbolagen 
och allt färre nya läkemedel i deras 
forskningsportföljer är det naturligt 
att ställa sig frågan vad som kommer 
att hända i den globala läkemedels-
industrin framöver. Paradoxalt har 
nedgången i den innovativa kapaci-
teten och produktlanseringen inom 
Big Pharma kommit i en tid då vi sett 
stora genombrott i många medicinska 
forskningsfält.

Man kan också fundera över om den 
globala läkemedelsmarknadens för-
flyttning till de nya tillväxtländerna - 
framför allt Kina - leder till att en del 
av den nya läkemedelsforskningen fo-
kuseras på sjukdomar som är mer spe-
cifika för dessa marknader. Sådana 
sjukdomar är till exempel mag- och le-
vercancer, astma och kronisk obstruk-
tiv lungsjukdom (KOL) som förkommer 
oftare i Asien än i västvärlden. År 2025 
förväntas till exempel 60 procent av 
världens diabetespatienter finnas i Asi-
en. Och om de största marknaderna 
kommer att finnas i Asien är det då tro-
ligt att också forskningen i en större ut-
sträckning flyttar österut? 

Det är i alla fall sannolikt att läke-
medelsindustrin i framtiden i större ut-

Den pågående förändringen av de 
globala läkemedelsmarknaderna kan 

vi inte göra mycket åt. Men vi kan stoppa 
tillbakagången inom FoU genom innova
tionspolitiska satsningar som gynnar både 
små innovationsbolag och globala process
orienterade företag i branschen.
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sträckning kommer att öppna upp den 
tidigare basala (prekompetitiva) platt-
formen och i allt större utsträckning 
karaktäriseras av öppen innovation, 
fler entreprenöriellt styrda och mindre 
utvecklingsenheter och en ökad out-
sourcing av delar av processutveck-
lingen. 

Dessutom är det troligt att vitala de-
lar av den kompetitiva plattformen, till 
exempel försäljning, marknadsföring, 
organisation och management har en 
trögare förändringstakt och även i fort-
sättningen huvudsakligen kommer att 
skötas internt via mer eller mindre 
stängda processer och enheter i stora 
företag. Den mest dramatiska föränd-
ringen under de närmaste åren för de 
stora läkemedelsföretagen kommer 
sannolikt att vara den kraftiga förskjut-
ningen av marknaden mot framför allt 
Kina följt av Brasilien, Ryssland och In-
dien.

Expansionen till dessa nya markna-
der kommer inte bara att maximera in-
dustrins vinstmarginaler utan även 
omfördela resurser från de traditionel-
la marknaderna till expanderande 
marknader i den nya världen. Så små-
ningom kommer denna marknadsdriv-
na expansion att börja avta och över ett 
längre perspektiv är det därför ound-
vikligt att vägen framåt för den globa-
la läkemedelsindustrin i ökande ut-
sträckning måste gå mot ett tydligare 
fokus på att ta fram nya unika och inn-
ovativa produkter. 

Det är därför troligt att den innova-
tiva läkemedelsindustrin åter kommer 
att sätta fokus på utveckling av unika 
produkter med högt medicinskt behov. 
Mycket talar för att en sådan framtida 
innovationsexpansion kan se annorlun-
da ut än den som vi sett under de se-
naste 10–20 åren, med mer av öppen 

innovation på bekostnad av de traditio-
nellt slutna innovationsplattformarna. 
I denna process är det kanske möjligt 
att en ökande del av den innovativa lä-
kemedelsforskningen kommer att för-
läggas till BRIC länderna (Brasilien, 
Ryssland, Indien och Kina som tillsam-
mans täcker över 25 procent av jordens 
landyta och har omkring 40 procent av 
jordens befolkning) och övriga expan-
siva delar av världen.

Oberoende av hur framtiden kom-
mer att gestalta sig, få r vi hoppas att vi 
kan se fram emot en utveckling där 
både de stora och mindre läkemedels-
bolagen uppgraderar och omorganise-
rar den innovativa kapaciteten så att vi 
även i framtiden kommer att kunna 
forska fram de nya innovativa läkeme-
del som patienter och samhälle egent-
ligen är i behov av.

Thomas hedner
professor i klinisk farmakologi

sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
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för allt om patofysiologi och behand-
ling av hjärt-kärlsjukdom och smärta. 
Hans forskning inom ekonomi omfattar 
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I dag finns ett stort och ökande antal 
sådana öppna innovationsplattformar 

med olika grad av öppenhet och fokus där 
drivkrafterna för att lösa komplexa innova-
tionsfrågor ofta är annorlunda än inom den 
klassiska läkemedelsindustrins väggar.
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Läkemedelsriksdagen är ett år-
ligt evenemang som ordnas av 
Läkemedelsakademin på upp-

drag av fyra myndigheter: Läkeme-
delsverket, Socialstyrelsen, Statens 
beredning för medicinsk utvärdering 
(SBU) och Tandvårds- och läkemedels-
förmånsverket (TLV). Det kan vara bra 
att ha detta i bakhuvudet. Därför är 
det inte heller någon självklarhet att 
Läkemedelsindustriföreningen (LIF) 

ska delta i programmet, vilket de inte 
heller gjorde. Det kan man förstås ha 
olika uppfattning om, men personligen 
tycker jag att det hade varit bra med 
representanter för ”tillverkarnas koll” 
på plats också.

Moderator för Läkemedelsriksdagen 
var för tredje året i rad Peter Aspelin, 
professor vid Karolinska Institutet. 
Han har en härlig känsla för uppdraget 
och blandar med snits humor och all-
var i sitt modererande. Att han för tred-
je året var moderator menade han själv 
berodde på att organisatörerna ville ge 
honom en sista chans att få det rätt.

Som vanligt fick deltagarna var sin 
mentometer och röstade i olika frågor. 
Av de cirka 200 deltagarna var 17 pro-
cent från industrin, 27 procent från nå-
gon myndighet, 14 procent från apotek, 

om koll på äldres läkemedel
I början av mars ordnades 
årets läkemedelsriksdag, 
denna gång med fokus 
olika parters syn på äldre 
och läkemedel. 

Peter Aspelin
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• Överenskommelse för patientsäker 
läkemedelsanvändning 
- det ska tas fram ytterligare indika-
torer för detta arbete. 
De båda parterna, stat och Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) är 
överens om att nå en ökad följsam-
het till lokala rekommendationer 
och en minskad användning av anti-
biotika. 

• Förbättra och strukturera tillgången 
på medicinsk information 
- en särskild utredare har tillsatts.

Maria Larsson talade också om Borås 
som ett gott exempel där man utveck-
lat ett samarbete mellan lokala parter 
i landsting och kommun. Samarbetet 
har lett till en ökad kompetens om 
läkemedelsanvändning och hur man 
utvärderar behandlingen. Kunskapen 
ökade radikalt och 90 procent använ-
der sig av sin nya kompetens. 

- Det är viktigt och värdefullt att ta 
tillvara de goda exemplen som finns i 
verksamheten och förmedla dessa vi-
dare till andra. Vi är på väg men behö-
ver ”bättre koll tillsammans” - för de 
äldres skull, avslutade Maria Larsson. 

Äldres koll
Först ut som representant för de äld-
res koll var Lars G Nilsson, professor, 
Sveriges pensionärsförbund (SPF) 
och Pensionärernas riksorganisation 
(PRO). Han berättade om ett flerårigt 
projekt där man jämförde andelen pa-
tienter över 80 år som använde tio eller 
fler läkemedel med andelen patienter i 
samma åldersgrupp som hade olämpli-
ga läkemedel. Hypotesen var att dessa 
grupper inte borde variera över landet. 
Men skillnaderna var ganska stora. De 
kommuner som ligger högt i den ena 
parametern (fler än tio läkemedel) lig-
ger också högt i den andra (olämpliga 
läkemedel). En av slutsatserna är att ju 
fler inblandade läkare desto fler för-
skrivna läkemedel och ju fler olämp-
liga. Främsta åtgärd är att en läkare 
ska ta ansvar för alla läkemedel som 
en multisjuk patient har. 

Därefter talade Lena Törnquist, do-
cent vid Centrum för allmänmedicin. 
Hon talade bland annat om Safe Medi-
cal Assessment (SMA) som är sjukskö-
terskans bidrag för att försäkra sig om 
en säker läkemedelsanvändning. Di-
striktsjuksköterskan ställer anpassade 
frågor enligt ett utvärderingsformulär. 

Ju högre poäng som utvärderingen ger, 
desto säkrare är läkemedelsanvänd-
ningen. Verktyget används som under-
lag för planering, journalföring och 
fortsatt behandling. 

Vård- och omsorgspersonalens koll
Helena Gustavsson, sjuksköterska och 
inspektör på Socialstyrelsen, inledde 
detta block med att avfyra lite sparkar 
åt olika håll. Hon gjorde det med tre 
ordspråk. 
• Ju fler kockar desto sämre soppa…. 

Vem bär ansvaret? Vilka är inblan-
dade i att ge läkemedel till äldre. 
Problem på till exempel äldreboen-
den är att personer med förskriv-
ningsrätt befinner sig för långt ifrån 
patienterna. Det vore bättre om var-
je patient hade en ansvarig läkare.

• Min dräng har också en dräng och båda 
vore de lata…. 
En orsak till överförskrivning kan 
vara att det går snabbare att ge en 
tablett i stället för att till exempel 
prata en stund med en orolig pa-
tient. Det är för lätt att ge läkemedel 
och för svårt att ge omvårdnad.
Man ska inte gå över ån efter vatten… 

Lars G Nilsson Helena Gustavsson Lena Törnquist
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39 procent från vård och omsorg samt 
2 procent patienter. 

Efter de inledande talarna delades 
resten av dagen upp i områdena Äldres 
koll, Vård- och omsorgspersonalens 
koll, Farmacevtens koll samt Förskri-
varens koll.

Inledande talare
Lars-Erik Holm, Socialstyrelsens gene-
raldirektör, öppnade riksdagen med 
att säga att det normalt var svårt att få 
deltagare från vård och omsorg att när-
vara vid evenemang av det här slaget 
jämfört med folk från industrin. Han 
var därför glad att det var så många 
som kommit till årets Läkemedelsriks-
dag från vård och omsorg. Några av de 
problem som finns kring äldre och lä-
kemedel är långa läkemedelslistor och 
många inblandade läkare. 

- Ökningen av läkemedel är störst på 
äldreboenden, vilket bland annat beror 
på dålig samordning och delat ansvar, 
sade Lars-Erik Holm. Ett annat pro-
blem är interaktioner mellan de många 
läkemedel som äldre tar. Därför bör 
varje förskrivning av läkemedel före-
gås av en fundering på alternativ be-
handling och patienters livskvalitet 

samt en noggrann uppföljning av pa-
tientens njurfunktion och liknande. 

Maria Larsson, barn- och äldremini-
ster, tog vid efter Lars-Erik Holm i ta-
larstolen. Hon började med att berätta 
att var tionde patient över 80 år har fler 
än tio läkemedel. 30 procent av akuta 
inläggningar av äldre beror på felaktigt 
använda läkemedel eller biverkningar. 
Dessa siffror måste ned. Läkemedel är 
nödvändiga men nackdelarna måste 
bekämpas genom att eliminera risker-
na. Det finns dock inga snabba lösning-
ar på detta mångfacetterade problem. 

- Vi behöver arenor där man kan 
dela med sig av goda exempel, sade 
Maria Larsson, och tog upp Kalmar 
som ett gott exempel. Där får patienter 
som kommit in ett par gånger akut ett 
planerat besök för att gå igenom patien-
tens läkemedelslista och hela livssitua-
tion. 

Maria Larsson berättade att reger-
ingen har avsatt 3,75 miljarder kronor 
för en satsning på de äldre patienterna 
för att skapa en sammanhållen vård 
och omsorg för äldre. För att få del av 
pengarna ska landstingen visa resultat. 
Fokus på satsningen är att minska föl-
jande indikatorer: onödiga inläggning-

ar, förskrivning av olämpliga läkeme-
del, olämpliga läkemedelskombinatio-
ner och läkemedel mot psykos. Målet 
är att minska dessa indikatorer med 
minst 10 procent från september 2011 
till september 2012. Här finns mycket 
pengar att spara, till exempel motsva-
rar ett besök på en akutmottagning 56 
besök på en vårdcentral. 

- Sverige är pionjärer med att använ-
da mätindikatorer, fortsatte ministern. 
De fem landsting som minskar indika-
torerna mest kommer att få del av 
pengarna. 

- Vi har också diskuterat lagstiftning 
mot felaktig läkemedelsbehandling 
men det innefattas redan av både Lex 
Sara och Lex Maria, varför det inte är 
aktuellt med ytterligare lagstiftning.

Maria Larsson tog upp följande åt-
gärder för att förbättra vård och hälsa 
generellt:
• Nationell läkemedelsstrategi  

- ett arbete som påbörjades 2011. 

• Nationell e-hälsa
- strategi för tillgång och säker in-
formation
- Nationell ordinationsdatabas 
(NOD).

Lars-Erik Holm Maria Larsson
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Kunskapen och kompetensen finns 
hos personalen - men används inte. 

Karin Josefsson, docent vid Mälarda-
lens högskola presenterade ett axplock 
av vad som görs inom omvårdnads-
forskning. Hon hade också några förslag 
till förbättringar: Stärkt egenmakt för 
patienter, geriatrisk kompetens, samver-
kan/samarbete, fast vårdkontakt, läke-
medelsdelegering, ApoDos, sjuksköter-
skans ledarskap över det patientnära 
omvårdnadsarbetet, fler sjuksköterskor 
med specialistutbildning, uppbyggnad 
av databaser med forskning i ämnet 
samt förändring av attityder.

Anders Engelholm, utvecklingsledare 
vid FoU Västernorrland, talade om för-
skrivning av sömnmedel och neurolep-
tika som han menar ofta sker slentrian-
mässigt och utan behovskontroll. Han 
berättade om projektet - För liv och häl-
sa i Västernorrland - som innebar att 
man genom informationsmaterial och 
ett medvetet engagemang minskade 
förskrivningen av dessa medel med 20 
procent. 

Lennart Minthon, professor vid neu-
ropsykiatriska kliniken i Malmö talade 
om en optimal demensvård och drog 
en parallell till charterbranschen där 
man graderar hotell med stjärnor. Sam-

ma sak skulle man kunna göra med en-
heter inom demensvården. För att vara 
klassad som en femstjärnig enhet ska 
man vara fullt utbildade, arbeta med 
utdata till kvalitetsregister och det ska 
råda en kultur där man strävar efter 
ständig förbättring.

Om den nationella samordningen 
för äldre
Efter lunch talade Läkemedelsriksda-
gens huvudtalare, Eva Nilsson-Bågen-
holm, nationell äldresamordnare på So-
cialdepartementet. Hon redogjorde för 
sitt uppdrag som syftar till att:
• Förbättra för de mest sjuka.
• En satsning med 4,3 miljarder under 

perioden 2011−2014.
• Stärka incitament och förutsättning-

ar för landsting och kommuner att 
förbättra för de äldre.

• Prestationsbaserade mål.
Probleminventeringen visar på en 
stor brist på kontinuitet, överblick 
och samverkan. Därför vill man se 
till att:

• Skapa samverkan mellan inblandade 
parter.

• God hälsa, vård och omsorg för de 
äldre.

• God och säker läkemedelsanvänd-
ning.

• God vård i livets slutskede vid de-
menssjukdom.

• Ta till vara anhörigas resurser och 
synpunkter.

• Utveckla kunskap, kvalitet och kom-
petens hos inblandade parter.

Mycket görs redan i dag, men varför 
är det så svårt? Och hur ska man få till 
en god läkemedelsanvändning? Här 
är några åtgärder som redan är i gång:
• Socialstyrelsens indikatorer för lä-

kemedel och äldre. 
• Läkemedelsregistret.
• 325 miljoner kronor under 2012 av-

satta för säkrare läkemedelsanvänd-
ning.

• Ersättningen är resultatbaserad.

De indikatorer man ska titta på är:
Olämpliga läkemedel. Det gäller fram-
för allt långverkande benzodiazepi-
ner (sömnmedel och lugnande medel), 
antikolinergika (som hämmar det pa-
rasympatiska nervsystemet), trama-
dol (morfinliknande smärtstillande 
medel) och propiomazin (sömnmedel). 
Det finns stora skillnader mellan olika 
landsting och kommuner i hur dessa 
läkemedel används.

Karin Josefsson Anders Engelholm
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Olämpliga läkemedelskombinationer. Riks-
snittet är 2,5 procent men det finns 
stora regionala skillnader för hur stor 
andel av patienterna som har olämpliga 
läkemedelskombinationer. 

Läkemedel mot psykos. Rikssnittet är 13,4 
procent, även här råder det stora regio-
nala skillnader. 

De 325 miljonerna ska fördelas på läns-
nivå, 30 procent till landstinget och 70 
procent till kommunerna. Man mäter 
från september 2011 till september 
2012. Det ska finnas en minskning på 
minst 10 procent och ska vara en sam-
manvägning av de olika indikatorerna. 
Minst fem län måste ha uppnått målet 
annars faller det bara ut 200 miljoner 

Lennart Minthon

Eva Nilsson-Bågenholm

Thony Björk

kronor. Att kommunen får en större 
andel än landstingen beror på att kom-
munerna får bära omvårdnadskostna-
derna när läkemedelsförskrivningen 
dras ned. 

Lars-Erik Holm kompletterade med 
Socialstyrelsens roll i sammanhanget 
och vad man gör för att påverka för-
skrivningen. Bland annat krävs det för-
bättrad kompetens när det gäller farma-
kokinetik (om hur läkemedel omsätts i 
kroppen) hos äldre. Man kommer att 
erbjuda en läkemedelsgenomgång för 
personer som är 75 år eller äldre. Vård-
givaren kommer att ha ansvaret för vil-
ka läkemedel patienten har. 

Farmacevtens koll
Thony Björk, ordförande i Sveriges far-
macevtförbund och chef för interna-
tionella enheten på Apoteket AB. Han 
beskrev vikten av samarbete mellan 
olika parter för att lyckas och menade 
att apotekare är de med störst kompe-
tens i läkemedelslära och att den kom-
petensen kanske borde användas mer. 
Farmaceuter kan vara behjälpliga i hela 
processen från forskning och utveck-
ling till uppföljning och behandlingen. 
Apoteket är också sista instansen innan 
patienten är ensam med sitt läkemedel.
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Åsa Bondesson, dr i medicinsk veten-
skap vid Läkemedelsenheten Region 
Skåne, presenterade en studie där man 
följt hanteringen av läkemedelslistan i 
samband med patienters inskrivning, 
under vårdtiden och vid utskrivning. 
Det var mycket felaktigheter vid alla 
tre tillfällena. Hon presenterade också 
den så kallade LIMM-modellen där en 
apotekare tar fram ett underlag för lä-
kemedelslistan, deltar i läkemedelsge-
nomgången och vid upprättandet av 
läkemedelsberättelse samt aktuell lä-
kemedelslista. När man använde denna 
modell ledde det till i snitt en halvering 
av felen i de olika faserna. 

Karin Almgren, apotekare i Region 
Halland beskrev ett projekt i Halland 
där man visat vikten av att ha med om-
sorgspersonalen vid läkemedelsge-
nomgångarna. Omsorgspersonalen får 
genomgå en utbildning om läkemedel 
och äldre som innehåller bland annat 
farmakologi, riskläkemedel, Fas UT (en 
metod att utvärdera och avsluta läke-
medelsbehandling) och icke-farmako-
logiska alternativ.

Förskrivarens koll
Detta block öppnades av Johan Fastbom, 
docent vid Socialstyrelsen, som redo-
gjorde för att äldre har nedsatt njur-

funktion och polyfarmaci (använder 
många läkemedel). Detta är ett stort 
problem och mellan 10 och 30 procent 
av alla sjukhusinskrivningar är till 
följd av biverkningar av läkemedel. 

- Det är en brist att läkemedelspröv-
ningar sällan görs på äldre, sade han. 
En stor anledning till felförskrivningen 
är också fel diagnostik av läkare. Det 
som  behövs är återkommande ompröv-
ning av ordinationen. 

Christina Sjöberg, geriatriker vid Ge-
riatrik Mölndal, Sahlgrenska universi-
tetssjukhuset, öppnade med att konsta-
tera att hon var den enda geriatrikern 
på Läkemedelsriksdagen, trots att riks-
dagen handlar om äldres läkemedel. 
Hennes presentation handlade om 
ApoDos - ett system som innebär att 
läkemedel förpackas i dospåsar anpas-
sade efter patients individuella behov 
- och den stora kostnad på 400 miljoner 
kronor per år som den medför. Frågan 

Åsa Bondesson

Karin Almgren

Johan Fastbom
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var till vilken nytta. Hon presenterade 
tre studier som i princip visar att pa-
tienter med ApoDos har fler läkemedel 
och fler olämpliga läkemedel än patien-
ter utan ApoDos. 

Karina Tellinger,  strateg vid SKL och 
Centrum för eHälsa i samverkan, me-
nade att det finns goda förutsättningar 
för en gemensam läkemedelslista. Sve-
rige är unikt på så sätt att vi har per-
sonnummer och god it-mognad. 

- Det finns i dag för mycket av dub-
bel bokföring i olika journalsystem, 
menade hon. Lösningen skulle vara en 
Nationell ordinationsdatabas (NORD), 
Pascal ordinationsverktyg, Nationell 
patientöversikt, Journalsystem. 

Anders Carlsten, docent vid Läkeme-
delsverket, talade om att problemet är 
som ett stort pussel. Alla bitar måste på 
plats för att pusslet ska kunna fullbor-
das. Han talade bland annat om dosex-
pedition och bristande data på värdet 

för patienten och menade att vi fokuse-
rar på problemen i stället för att satsa 
på förbättringar. ApoDos är trots allt 
bara ett sätt att distribuera läkemedel. 
Resultatet kanske kan förändras med 
små förbättringar. 

Stephan Quittenbaum, ordförande i 
läkemedelskommittén, Landstinget 
Kronoberg, menade att det slutgiltiga 
ansvaret för den äldre patientens be-
handling alltid ska vila på den läkare 
som gjorde den senaste ordinationen. 
Även om både anhöriga och patienten 
själv har en viktig roll. Patienter och 
anhöriga bör veta varför de får ett visst 
läkemedel och föreslog att patienten får 
en utskrift av en daterad aktuell läke-
medelslista för att lättare kunna hålla 
ordning.

Lars G Nilsson sammanfattade dagen 
och sade att hans arbete i SPF till stor 
del syftar till att få medlemmarna att 
bli bättre patienter. Ett krav innan man 
använder ApoDos är att patienten får 
en läkemedelsgenomgång och helst 
också ett slags fadder för att klara kon-
takterna med sjukvården.

Niclas ahlberg
Pharma industry

Christina Sjöberg Karina Tellinger

Anders CarlstenStephan Quittenbaum
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Hittills har läkemedelsindustrin inte haft något krav på sig att testa nya läkemedel 
på barn och ungdomar. Med resultatet att läkemedlen används på barn utan indi-
kationer och med stor risk för felaktiga val och doseringar. Sedan 2007 finns dock 
en lag inom EU, Paediatric Regulation, som föreskriver att alla läkemedel skall tes-
tas på alla åldersgrupper. Hanna Albertsson, student på Apotekarprogrammet vid 
Uppsala universitet, har skrivit ett examensarbete om den nya pediatriska lagstift-
ningen i EU och USA.
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Historiskt sett har läkemedelsindustrin visat ett 
relativt litet intresse för att inkludera barn och 
ungdomar när nya läkemedel ska utvecklas. Trots 

att barn utgör en stor del av befolkningen i helhet är de i 
sammanhanget en liten population eftersom de flesta sjuk-
domar har lägre förekomst (prevalens) i unga åldrar och 
därmed har den pediatriska populationen ett relativt lågt 
marknadsvärde. En annan förklaring kan vara de praktiska 
och etiska problem som är förknippade med att genomföra 
kliniska prövningar på barn. Låg prevalens av sjukdomar 
och föräldrar som är skeptiska till att låta sina barn vara 
med i en klinisk prövning gör att det ofta är svårt att re-
krytera ett tillräckligt stort antal deltagare till studierna. 

Ofta krävs alternativa studiedesigner för att kunna få 
fram resultat samt åldersanpassning av exempelvis klinis-
ka effektmått (så kallade endpoints), analysmetoder och lä-
kemedelsformuleringar. Dessutom är det stora skillnader 
mellan olika pediatriska åldersgrupper vilket ofta gör det 
omöjligt att genomföra en enda studie i åldersgruppen 0-18 
år, i stället krävs flera separata studier av olika subgrupper. 

Sammantaget gör detta att barnstudier ofta är både dy-
rare och mer tidskrävande än vuxenstudier räknat per del-
tagare. Resultatet av industrins bristande intresse har blivit 
att läkemedel till vuxna förskrivs till barn, trots att indika-
tionen saknas i produktresumén eller att formuleringen inte 
är lämplig för åldersgruppen. 

Stor risk för felaktiga val
Att förskriva ett läkemedel när indikationen saknas innebär 
naturligtvis en stor risk för felaktiga val av läkemedel och 
felaktiga doseringar, vilket i sin tur kan orsaka onödiga bi-
verkningar eller bristande effekt. Lämpliga doser uppskat-

Nya läkemedel ska testas även 
 på barn

Resultatet av industrins 
bristande intresse har 

blivit att läkemedel till vux-
na förskrivs till barn, trots 
att indikationen saknas i pro-
duktresumén eller att formu-
leringen inte är lämplig för 
åldersgruppen.
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tas ofta utifrån kroppsvikt och detta är naturligtvis ingen 
bra idé eftersom många läkemedel uppvisar stora skillnader 
i både farmakokinetik och farmakodynamik mellan olika 
åldersgrupper. 

Ett annat problem är att åldersanpassade läkemedelsfor-
muleringar många gånger saknas vilket gör att de existe-
rande formuleringarna modifieras för att möjliggöra admi-
nistrering till barn, till exempel genom att tabletter krossas 
och blandas ut med vatten för att ge en suspension trots att 
detta inte beskrivs i produktresumén och därmed kan med-
föra att läkemedlets egenskaper förändras. 

Problemet med den omfattande så kallade off label-för-
skrivningen till patienter under 18 år har uppmärksammats 
under de senaste åren. Mellan år 2007 och 2009 samlade den 
europeiska läkemedelsmyndigheten EMA in information 
om läkemedelsanvändning hos barn från medlemsländerna. 
I rapporten framgår att ungefär hälften av alla förskrivning-
ar till barn var off label och tittade man på de allra lägsta 
åldrarna var samma siffra 90 procent. Ytterligare ett stort 
problem med att inte testa nya läkemedel på personer under 
18 år är att denna åldersgrupp går miste om möjligheten till 
nya och innovativa behandlingsmöjligheter eftersom det inte 
finns en pediatrisk indikation i produktresumén.    

Testa på alla åldersgrupper
För att lösa problemet med det begränsade antalet läke-
medel med pediatrisk indikation instiftades år 2007 en ny 
lag, Paediatric Regulation, i EU. Syftet med den nya lagen 
är att öka tillgängligheten på läkemedel och information 
om användningen av dessa till barn genom att genomföra 
studier av hög kvalitet. Detta ska uppnås utan att några 
onödiga studier genomförs och utan att påverka godkän-
nandeprocessen för andra populationer. Lagen ger EMA 
större utrymme att styra företagens läkemedelsutveckling 
och grundprincipen är att barn alltid ska inkluderas när nya 
läkemedel utvecklas och att barnstudierna ska vara gjorda 
innan ansökan om marknadsföringstillstånd lämnas in. Om 
inte speciella skäl finns ska alla åldersgrupper inkluderas, 
det vill säga ända ned till de allra yngsta nyfödda barnen. 
Att den tänkta formuleringen inte är lämplig till små barn 
är inte en tillräcklig anledning till att utesluta dessa utan 
företaget är skyldigt att försöka utveckla en ny, åldersan-
passad form av produkten. 

Det finns situationer som är undantagna dessa grund-
krav. För läkemedel där sjukdomen inte förekommer hos 
patienter under 18 år eller där man misstänker att läkemed-
let inte är effektivt eller säkert i denna åldersgrupp behöver 

barnstudier naturligtvis inte göras, då företaget beviljas då 
en så kallad waiver. En annan situation som kan uppstå är 
att man bedömer att det krävs mer säkerhetsdata från an-
vändning hos vuxna innan läkemedlet ges till barn. I dessa 
fall kan barnstudierna inledas först efter att produkten god-
känts för vuxna och företaget beviljas en så kallad deferral 
(anstånd). Samma sak sker när det bedöms att studiepake-
tet för barn kommer ta lång tid och därmed riskerar att 
försena godkännandet för resten av populationen. 

Process i två steg
Hur själva utvecklingen ska gå till beskrivs också i lagen. 
Processen sker i två steg där den som ska ansöka om ett 
godkännande för ett nytt läkemedel ska efter Fas I lämna 
in en pediatrisk plan, Paediatric Investigation Plan (PIP), till 
den pediatriska kommittén (PDCO) vid EMA. 

Planen är ett dokument som i detalj beskriver både läke-
medlet, dess indikation samt vilka studier som anses vara 
nödvändiga för att fastställa effekt och säkerhet. Det ska 
också framgå om företaget anser det olämpligt att utveckla 
produkten för en eller flera pediatriska subgrupper eller 
om det är lämpligt att få studiestarten uppskjuten tills efter 
att läkemedlet godkänts för att marknadsföras för vuxna. 

I bedömningen som PDCO gör ligger fokus på balansen 
mellan nyttan som det nya läkemedlet skulle innebära och 
risken för de barn som utsätts för prövningen. Eftersom det 
informerade samtycket till studiedeltagandet ges av föräld-
rarna (kompletterat av ett mindre formellt samtycke av bar-
net om det är tillräckligt gammalt för att förstå innebörden 
av studien) är det viktigt att de barn som ingår i studien har 
nytta av behandlingen och därför görs normalt sätt inga 
barnstudier på friska frivilliga. Låg kvalitet på studiedesign 
är totalt oacceptabelt eftersom en studie utan tydliga resul-
tat skulle innebära att studiedeltagarna i onödan utsatts för 
ett läkemedel där varken säkerhet eller effekt fastställts. 

När planen väl blivit godkänd av den pediatriska kom-
mittén blir den bindande för företaget och vid inlämningen 
av marknadsföringsansökan kontrolleras om kraven i den 
pediatriska planen uppfyllts. Är så fallet utgår en belöning 
i form av sex månaders förlängning av patentskyddet, obe-
roende av studiernas resultat och om läkemedlet blir god-
känt för användning på barn eller ej.  

För produkter som redan är godkända och som inte läng-
re skyddas av ett patent finns i stället en möjlighet för före-
tagen att ansöka om en ny form av marknadsgodkännande, 
Paediatric Use Marketing Authorisation (PUMA). Detta 
innebär att man genomför barnstudier på läkemedlet och 
eventuellt utvecklar åldersanpassade formuleringar. Både 
företaget som har rätt att marknadsföra vuxenprodukten 
och andra företag har möjligheten att ansöka om PUMA. 
Här är belöningen för utförda studier tio års dataskydd för 
den pediatriska produkten. 

Skillnader och likheter mellan Europa och USA
Regelverket kring pediatrisk läkemedelsutveckling i USA 
uppvisar både likheter och skillnader med det europeiska. 
I USA är det två lagar som styr detta, Best Pharmaceuticals 
for Children Act (BPCA) från 2002 och Pediatric Research 
Equity Act (PREA) från 2003. 

Ungefär hälften av alla 
förskrivningar till barn 

var off label och tittade man 
på de allra lägsta åldrarna var 
samma siffra 90 procent.
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Studier enligt BPCA är frivilliga för företaget och genom-
förs efter ett skriftligt förslag från FDA. Väljer företaget att 
utföra studier enligt förslaget belönas de med sex månaders 
förlängning av marknadsexklusivitet. 

Enligt PREA kan FDA i likhet med den europeiska lagen 
begära att ett företag utför kliniska studier på barn för ett 
nytt läkemedel om man tror att det skulle vara till nytta för 
populationen. Företaget ska då lägga fram ett förslag på en 
pediatrisk plan till myndigheten efter att Fas II avslutats 
och därefter genomföra studier enligt den överenskomna 
planen. 

De ökade myndighetskraven på läkemedelsutveckling 
för barn har naturligtvis haft en stor påverkan på företagen. 
Något som diskuterats mycket är kravet på den tidiga in-
lämningen av den pediatriska planen enligt de europeiska 
kraven. Innan Fas II inleds är kunskapen om ett nytt läke-
medel väldigt begränsad vilket gör att många antaganden 
måste göras i designen av barnstudierna. I takt med att mer 
information dyker upp under Fas II och Fas III är det stor 
risk att den ursprungliga planen kräver modifieringar, vil-
ket naturligtvis innebär extra arbete både för företaget och 
för den pediatriska kommittén. 

Ur ett ekonomiskt perspektiv är detta också problema-
tiskt eftersom många utvecklingsprojekt läggs ned i senare 
faser när man redan lagt ner mycket resurser på att planera 
studieprogrammet för barn. Det vore därför mer rimligt att 
följa USA:s exempel och i stället inleda diskussionerna om 
barnstudier efter Fas II när man i alla fall har fått en upp-
fattning om att läkemedlet faktiskt fungerar. Det skulle även 
öka förutsättningarna för att fastställa en internationellt 
gångbar utvecklingsplan. 

Faktum är att det - trots att det i regelverket står att den 
pediatriska planen ska lämnas in efter Fas I - är detta inte 

ett absolut krav på företagen och enligt en undersökning av 
den europeiska branschföreningen EFPIA lämnas majori-
teten av planerna in betydligt senare än så. Eftersom ut-
vecklingen av nya läkemedel är en process som tar många 
år är det ännu för tidigt att utvärdera den fulla effekten av 
den nya europeiska lagstiftningen. Hittills har den framfö-
rallt inneburit en ökad arbetsbörda för industrin men för-
hoppningsvis kommer man inom en snar framtid se att an-
talet läkemedel godkända för barn har ökat och att off la-
bel- förskrivningen i populationen minskat. 

HANNA ALBERTSSON
Student, Apoterkarprogrammet, Uppsala universitet
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marknadsföring

När de sociala medierna kom 
såg särskilt en del personer 
på läkemedelsbolagens sälj- 

och marknadsavdelningar det som ett 
underbart sätt att äntligen kunna kom-
municera direkt till patienter om nya 
produkter och behandlingsmetoder. 
Inte för att gå förbi lagstadgade regler, 
men för att se till att patienter fick ta 
del av relevant information som man 
inte var säker på att vårdgivaren fram-
förde i alla lägen. Dessutom fanns nu 
även en annan kanal vid sidan av den 
traditionella kundtjänsten där man 
kunde lyssna på vad patienten (eller 
slutkonsumenten) faktiskt tyckte om 
olika saker. De sociala medierna sågs 
som en snabb billig, direkt och inter-
aktiv kanal med trovärdighet och en 
otrolig hävstångseffekt. Inte märkligt 
att många på sälj- och marknadssidan 
blev lyriska.

Denna positiva tolkning var i och för 
sig sann, men den sociala medievärl-
den visade sig vara mer komplex än så. 
Problem uppstod på flera fronter. Visst 
är de sociala medierna en djungeltrum-
ma – men även för sidor med felaktig 
information. Sådan information kan 
komma från både privatpersoner och 
från informationssidor där avsändaren 
ger intryck av ett seriöst företag eller 
organisation. Sådana sidor med smuts-
kastning av både företag och produkter 
var svåra att få bort. Och vad värre är, 
även om man lyckas få stopp på de vär-

sta felaktiga ryktesspridarna så finns 
sidorna kvar i sökmotorernas historik 
och fortsätter att spridas länge. 

Forskaren Pascuale Del Vecchio och 
hans kollegor publicerade 2011 i tid-
skriften Corporate Reputation Review 
en analys av ett av de mest kända ex-
emplen på detta: ”Dell Hell”. Dataföre-
taget Dell fick dyrköpta erfarenheter av 
att inte lyssna på en besviken konsu-
ment vars negativa kommentarer ledde 
under flera år till minskat kundförtro-
ende och skadade företagets varumär-
ke i flera år efter att de hade åtgärdad 
problemet - en bristfällig service i kom-
munikationen. 

Omöjligt att överblicka och 
kontrollera
”Google glömmer inte” har blivit ett 
nytt och skrämmande uttryck. Det är 
helt enkelt omöjligt att överblicka allt 
som skrivs på internet, och följaktli-

gen ännu mer omöjligt är att kontrol-
lera det.

Företagens ansvar har också blivit 
annorlunda. När informations- och 
marknadsavdelningar hade kontroll 
över den information som gick till pa-
tient hade man en noga definierad kor-
rektur- och beslutsprocess. Med socia-
la medier är en sådan process svårare. 
Företagets medarbetare kan som pri-
vatpersoner uttala sig på sociala me-
dier utan att inse att det skadar företa-
get. Information på nätet plockas och 
används i andra sammanhang utan att 
man fått lov. Även om man vet att se-
kretess gäller i alla situationer, faller 

denna självklarhet bort i de snabba 
sammanhang som internet erbjuder. 
Det är ju så lätt att kopiera en text eller 
ta en bild med mobilen. 

Dessa nya villkor kan ställa till det, 
inte minst för sjukvården och läkeme-

I PI 5/11 skrev Bodil Czarnecki och Lennart Hast om den forskning och doku-
mentation som finns om sociala medier i hälsosammanhang. De ställde också en 
rad retoriska frågor som inte går att ge entydiga svar på. I den här artikeln ger de 
exempel på hur man kan tänka utanför de traditionella kommunikationsmönstren 
och se vilka möjligheter till helt ny kommunikation som sociala medier kan ge.

Att följa sociala medier och att vara 
aktiv kräver ständig närvaro. Inget 

gör sig som bekant av sig själv och ska 
företaget finnas på den sociala spelplanen 
ska det göras bra.
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Sociala medier ger nya möjligheter 

- men kräver nytänkande
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delsföretagen. Med en ny generation 
som är uppvuxen med sociala medier 
ökar denna risk. I en studie av forska-
ren Joanne MacDonald och hennes kol-
legor publicerad 2010 i tidskriften Med-
ical Education, framkom att många av 
läkarstudenterna hade öppen informa-
tion på Facebook som kunde vara ne-
gativ för patienter eller läkaryrket ex-
empelvis att läkarstudenter på Face-
book angav medlemskap i ”Perverts 
United”. 

När en läkare eller sjuksköterska 
bloggar privat i någon fråga och samti-
digt använder sin yrkesroll kan också 
situationen bli komplicerad. Läser pa-
tienter dessa privata bloggar kan de få 
uppfattningen att något som är person-
ligt vinklat faktiskt är en dokumente-
rad sanning. Bemöter läkemedelsföre-
taget inläggen måste det göras oerhört 
sakligt för att inte uppfattas med miss-
tro av medier och patienter som dold 
försäljning och att man talar i egen sak. 

Allt fler företag tvingas inse att även 
om sociala medier är ett billigt distri-
butionssätt för att nå allmänhet och pa-
tienter så kräver det resurser i form av 
personal. Att följa sociala medier och 
att vara aktiv kräver ständig närvaro. 
Inget gör sig som bekant av sig själv, 
och ska företaget finnas på den sociala 
spelplanen ska det göras bra. Det är 
inget man låter en anställd med annat 
ansvarsområde göra när denne har tid, 
speciellt inte en person utan förmåga 
att uttrycka sig nyanserat.

Med de nya informationsflödena har 
makten förskjutits till allmänheten. 
Och den går inte att få tillbaka till vare 
sig företag eller myndigheter. Allmän-
heten är patienter, släkt, grannar, vän-
ner men även anställda på företag, or-
ganisationer, myndigheter och i vården 

- när de uttrycker sig och agerar utifrån 
ett privat perspektiv eller en privat 
åsikt. När de bloggar om sjukdomar på 
till exempel bloggportalen.se eller Fa-
cebook, när de finns med i patientcom-
munities som www.patientslikeme.
com eller lägger ut information om sina 
sjukdomar och läkemedelseffekter på 
YouTube. 

Anpassa affärsmodellen till den 
nya verkligheten 
Är då framtiden nattsvart? Nej, men 
vår övertygelse är att om man som 
företag ska lyckas på sikt måste man 
anpassa affärsmodellen till den nya 
verkligheten. Det gäller att se de nya 
informationsflödena som möjligheter 
men med ett nyktert öga vad gäller ris-
kerna. Framför allt gäller det se bortom 
den linjära envägs- eller tvåvägskom-
munikation mellan företag och vård-
givare eller patient som vi är vana vid. 

När nu informationsflödena är fler-
dimensionella och företaget inte står i 
mitten och styr – kan man då se på fö-
retagets affärsidé, vision och mission 
från ett nytt perspektiv? Finns det an-
dra problem eller frågor som ett nytt 
kommunikationsbeteende kan lösa 
men som företagen aldrig tänkt på för-
ut eftersom det aldrig varit aktuellt el-
ler möjligt? 

Tänk efter. Var i hela vårdflödet - från 
sjuk till frisk person - finns det delar 
som inte fungerar optimalt, sett ur nå-
gon parts perspektiv (patient, vårdgi-
vare, staten, tillverkare av behandlings-
alternativ) i ditt företag? Sätt denna si-
tuation i en helt ny informationsflödes-
kontext. Kanske finns det ett helt annat 
sätt att lösa situationen än man tidigare 
tänkt. Några tips på hur man kan gå till 
väga finns längre ner i artikeln.

Vi tror att detta affärs- och verksam-
hetsutvecklande angreppssätt kommer 
att föda många spännande nya företag, 
tjänster eller produkter inom en nära 
framtid. De riktigt briljanta idéerna 
kommer först när man slutar anpassa 
en gammal verklighet till en ny och i 
stället på allvar försöker se företaget 
och dess produkter som en del i en ny 
verklighet.

Se vad andra företag gör
Börja med att titta på hur andra företag 
använt sociala media för olika aktivite-
ter och kampanjer. Vad har frågeställ-
ningen varit och vad kan man anta att 
målsättningen varit med projekten? 
Här är några exempel:

• Pfizer har, i samarbete med bland 
andra A Non Smoking Generation, un-
der flera år drivit kampanj för att höja 
medvetenheten hos politiker om ung-
domars tobaksvanor. Kampanjen heter 
Dizza tobak till ungdomar och vänder 
sig till elever i årskurs 5-9 med målet 
att de inte ska börja röka eller snusa. 
Eleverna bjuds in till en tävling där de 
bland annat får göra reklamfilm om 
att sluta röka. Första priset är 25 000 
kronor till klassen. Läs mer på www.
dizzatobak.se.

• Ytterligare ett exempel från Pfizer är 
den europeiska kampanjen Can you 
feel my pain? som är tänkt att ena olika 
patientföreningar och lobbygrupper 
och samtidigt höja medvetenheten om 
kronisk smärta. Det bärande mediet 
var i detta fall Flickr, kompletterat med 
Facebook, Twitter och Twibbon där 
människor av alla slag från alla länder 
kunde ladda upp sina bilder på hur 
kronisk smärta ser ut. Man tog också 
fram en europeisk petition om alla 
människors rättighet till smärtlindring 
som man kunde skriva under på inter-
net. Resultatet användes sedan som på-

Det gäller att se de nya informa-
tionsflödena som möjligheter men 

med ett nyktert öga vad gäller riskerna. 
Framför allt gäller det att se bortom den 
linjära envägs- eller tvåvägskommunikation 
mellan företag och vårdgivare eller 
patient som vi är vana vid.

marknadsföring
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tryckning i olika myndighetssamman-
hang. Läs mer på action-on-pain.co.uk.

Se vad patienterna gör
Nästa steg är att titta på vad patienter-
na själva gör på nätet. Hur beter de sig? 
Vad letar de efter? Vad skriver de om? 
Vad har de för ambitioner med att skri-
va på nätet? Titta på webbplatser där 
man informerar om vårdköer, rang-
ordnar läkare och läkare (till exempel 
www.omvard.se, www.doktorsguiden.
se, www.vantetiderivarden.se, www.
patientslikeme.com) samt på bloggar 
(börja gärna med www.bloggportalen.
se och Facebook). 

På dessa webbplatser kommer det 
troligtvis att finnas en del helt felaktiga 
råd men det tjänar inget till att förfasa 
sig över det. Fundera i stället på varför 
man lägger upp denna information på 
nätet. För att hjälpa andra? För att få 
stöd och någon att prata med? För att 
påverka så att vårdpersonalen ger bätt-
re vård? Eller har man ett bredare per-
spektiv? Är det för att staten prioriterar 
annorlunda än tidigare eller för att man 
vill att läkemedlen ska bli billigare? 

Tänk ett steg till: Vilka delar i da-
gens informationsflöde gör att patien-
terna inte känner sig till freds med de 
lösningar som finns i dag? Och sett ur 
ett affärs- och verksamhetsutvecklande 
företagsperspektiv – var skulle ditt eget 
företag kunna göra en insats, vilka pro-
blem skulle ni kunna lösa? Hur skulle 
ni lösa dessa? 

Forskaren Ulrika Josefsson fann i en 
studie, publicerad 2005 i tidskriften The 
Information Society, att många patienter 
tyckte det var svårt att värdera informa-
tionen på patientcommunities och att 
det fanns för få läkare på nätet som kun-
de ge råd och svara på frågor. 

Glöm inte heller att blicka utanför 
Sveriges gränser. Här lever vi sedan 
länge med en helt dominerande struk-
tur av landstingsdriven vård, även om 
det börjar förändras. Vi har allt fler pri-
vata aktörer inom vården och numera 
också en privatiserad apoteksmarknad. 

Hur länge dröjer det innan någon av 
dessa aktörer på allvar börjar utveckla 
sin verksamhet utifrån ett nytt infor-
mationsflöde? Drivkraften att behålla 
och öka kundstocken är stor. 

I flera andra länder lever vårdföre-
tag och apotek redan i en helt konkur-
rensutsatt verklighet. Helst vill dessa 

företag behålla inte bara den enskilde 
personen som patient för återbesök 
utan för hela övergripande sjukdoms-
behovet för honom/henne inklusive 
hela familjen. 

Sociala medier är ofta viktiga kom-
ponenter i en effektiv relationsmark-
nadsföring (Customer Relationship 
Management, CRM). Det handlar om 
att kontinuerligt hålla kontakt, hjälp till 
självhjälp och att upprätthålla förtro-
ende hos den enskilde patienten. Exem-
pel på hur företag arbetar i USA är 
www.hellohealth.com, www.mayo-
clinic.com.

Forskning har också visat att när fö-
retag i sina bloggar lägger ut relations-
byggande material så ökar konsumen-
ternas engagemang i form av fler kon-
sumentkommentarer (Ahuja & Medury 
2010). 

Män och kvinnor beter sig olika - 
även på nätet
De nya kommunikationsmönstren 
kräver nya sätt att beskriva målgrup-
per. Nu är det mer intressant att dela 
in målgrupper i olika intressegrupper, 
hur redo de är att agera i olika sam-
manhang, hur bra de är på att sprida 
ordet vidare. 

I jakten på att definiera målgrupper-
na så bra som möjligt vill vi lyfta fram 
den fundamentala skillnad som kanske 
spelar störst roll oavsett vad man tän-
ker göra. Inställningen till internet och 
sociala medier skiljer sig åt mellan ge-
nerationerna. För dem som i dag är un-
der 25 år är internet en naturlig del av 
vardagslivet medan de som är äldre i 
stället försöker förstå hur man ”får” an-
vända den nya tekniken. (Hast & Os-
siansson 2010). 

En annan grundläggande skillnad 
på nätet är mäns och kvinnors medie-
beteende och hur de tar in och letar ef-
ter information. Bloggandet tycks ex-
empelvis vara ett fenomen som är mer 
populärt bland kvinnor än bland män. 
Intresset för att blogga avtar dock dras-
tiskt efter 30-årsåldern. Trots det ver-
kar de allra flesta företag förbise detta 
när de använder internet och sociala 
medier. Och precis som i andra situa-
tioner är det ofta det manliga synsättet 
som härskar. Vårt avslutande råd inom 
detta område blir därför – tänk mål-
gruppsrelaterat - precis som i all mark-
nadsföring. 

På nätet finns det ännu större möj-
ligheter att nå specialgrupper och sub-
grupper, men glöm inte den kanske 
mest basala indelningen av alla: kvin-
nor och män. Och reflektera över hur 
olika vi är i sättet att ta in och leta efter 
information.
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Konceptet om gemensamt vär-
deskapande - kan till exempel 
appliceras på patientperspek-

tivet i framtidens hälso- och sjukvård 
och hur läkemedelsföretag kan ersätta 
dagens snällhet och filantropi till att 
skapa gemsamma värden för företag 
och samhälle genom ett hållbart en-
gagemang för slutkonsumenten av lä-
kemedel. 

I framtiden kommer patienten - tack 
vare den digitala sjukvården - att vara 
den centrala punkten kring vilket allt 
kretsar. Patienter kommer vara viktiga 
medskapare i vården som själva bidrar 
med viktig information om sin hälsa 
för att effektivisera vården ytterligare. 

Samhälle, aktivister och media har 
blivit allt skickligare att hålla företag 
ansvariga för sociala konsekvenserna 
av dess aktiviteter (Porter & Kramer 
2006) och en uppsjö av organisationer 
rankar företagen hur väl de agerar 

inom CSR. Dessa rankingar får, trots 
ibland bristande metodologi, stor upp-
märksamhet. Delvis som ett resultat av 
denna uppmärksamhet har CSR vuxit 
fram som en ofrånkomlig prioritet för 
företagsledningar. Flera lovande initia-
tiv har tagits men dessa har inte varit 
så framgångsrika som de skulle kunna 
vara. 

Orsakerna är två: dels ställs företag 
i motsats till samhället då de egentligen 
är beroende av varandra, dels tvingas 
företagen tänka på socialt ansvar på ett 
generiskt sätt när det i stället ska inför-
livas i varje företags strategi. De exis-
terande angreppssätten till CSR är så 

trender

Företagen borde ändra fokus från välgörenhet till 

gemensamt värdeskapande
Företagens samhällsansvar - Corporate Social Respon-
sibility (CSR) - är som begrepp mer aktuellt än någon-
sin bland annat med hänsyn till resonemang kring 
hållbarhet och miljöpåverkan. Men begreppet har 
med åren urvattnats till att i dag innehålla allt eller 
inget. I den här artikeln resonerar Fredrik Hilding, 
affärsutvecklare på Hilding Life Science, kring ett nytt 
och intressant perspektiv som managementguruerna 
Michael Porter och Mark Kramer presenterat i Harvard 
Business Review 2011. De talar om hur ett företag kan 
göra bästa nytta i samhället med sina produkter eller 
tjänster och har kallat det för Creating Shared Values 
(CSV).
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fragmenterade och så frånkopplade 
från affärsverksamheten och strategin 
att företagen missar flera möjligheter 
till samhällsnytta. Om företagen i stäl-
let för att använda samma affärsmodel-
ler för att analysera sociala ansvarsmöj-
ligheter som att analysera traditionella 
affärsmöjligheter, skulle de upptäcka 
att CSR var mer än bara en kostnad. Det 
skulle kunna vara möjligheter till inn-
ovation och konkurrensfördelar.

Företag och samhälle behöver 
varandra
Michael Porter och Mark Kramer me-
nar att för att komma vidare med CSR 
måste begreppet grundläggas i en dju-
pare förståelse av ett ömsesidigt bero-
ende av företag och samhälle. Samti-
digt måste strategierna och aktivite-
terna förankras i företagen. 

Framgångsrika företag behöver fris-
ka samhällen att agera i. Utbildning, 

sjukvård och jämlika möjligheter är vä-
sentligt för produktiv arbetskraft. Om-
fattande regulatoriska regelverk skyd-
dar både konsumenter och konkurre-
rande företag från exploatering. Å an-
dra sidan behöver samhällen friska fö-
retag som till exempel skapar arbets-
tillfällen och betalar skatt. Om samhäl-
let och dess organisationer försvårar 
för företagen att agera kommer så sak-
teliga verksamheter att stagnera och på 
sikt försvinna. 

Det viktigaste ett företag kan göra 
för samhället är att bidra till en grön-
skande ekonomi. Samhälle och organi-
sationer glömmer ofta detta grundläg-
gande faktum. När utvecklingsländer 
utvecklar störande inhemska regler och 
belöningar för inhemska företag straf-
far de produktiva utländska företag 
som vill konkurrera på lika villkor. Så-
dana länder är dömda till fattigdom, 
låga löner och utförsäljning av egna na-
turtillgångar. 

Företag har kunskapen och resur-
serna att förändra knappa tillstånd till 
framgång. Michael Porter och Mark 
Kramer menar att organisationer, poli-
tiker och företag måste sluta att tänka 
i termer av socialt ansvar (corporate so-
cial responsibility) och i stället tänka i 
banor av företagsintegration (corporate 
social integration).

Företag kan inte hållas ansvariga för 
de världsliga problemen inte heller har 
de förmåga att lösa dem. Men ett före-
tag med intresse i ett specifikt socialt 
problem kan ha en större påverkan på 
det de intresserar sig för än om de 
skänker pengar till filantropiska verk-
samheter i allmänhet. 

Michael Porter och Mark Kramer ifrå-
gasätter substansen av begreppet CSR 
och vill lyfta in konceptet till lednings-
gruppens bord för att diskutera hur de 
på ett bättre sätt kan integrera verksam-
het med samhälle där de agerar. 

Koncepter om gemensamt värde-
skapande - CSV
I en senare artikel i Harvard Business 
Review 2011 går författarna ett steg 
vidare och menar att kapitalismen är 
under belägring vilket bekräftas av 
till exempel Ockupera Wall Street-rö-
relsen eller näringslivets bonusdebatt. 
Minskat förtroende för företagen gör 
att samhället sätter upp helt nya regel-
verk som begränsar ekonomisk tillväxt 
och företag har fastnat i en ond cirkel 
som leder åt fel håll. Ju mer företag har 
satsat på att ta sitt ansvar, desto mer 
har de blivit beskyllda för samhällets 
misslyckande.

Michael Porter och Mark Kramer me-
nar att problemet ligger inom företagen 
själva då de har fastnat i en omodern 
affärsmodell för värdeskapande. Före-
tagen fortsätter att se på begreppet vär-
de alltför trångsynt för att optimera 
kortsiktiga mål i sin egen lilla företags-
bubbla, samtidigt som de missar de all-
ra viktigaste kundernas behov och möj-
lighet till mer omfattade påverkansmöj-
lighet för att säkerställa långsiktig till-
växt. Hur kan man låta bli att ta hänsyn 
till utarmningen av sina kunder samti-
digt som man fortsätter sko sig på den 
egna verksamheten? Samhället har sva-
rat med fler restriktioner och lagar och 
regler vilket lett till minskad tillväxt.

Företagen måste nu ta initiativ till 
att återförena sina verksamheter med 
samhällets verksamhet och båda parter 
kan hitta tillbaka till varandra igen. 
Förståelsen finns hos ledande företags-
strateger som ser en ny affärsmodell 
växa fram. Dock saknas fortfarande ett 
övergripande ramverk för att styra 
dessa initiativ. Fortfarande bedriver de 
allra flesta företag sin sociala verksam-
het i periferin och inte i hjärtat av hu-
vudverksamheten, där det sociala an-
svaret borde ligga.

Allmän sociAl påverkAn sociAl påverkAn på värdekedjAn sociAlA dimensioner på 
konkurrenssAmmAnhAng

God samhällsmedborgare Minimera skada Strategisk fifilantropi som framhäver 
områden för att förbättra 
konkurrensfördelar

reaktiv csr Transformera aktiviteter i värdekedjan till nytta för 
samhället samtidigt som strategin förstärks

Strategisk CSR

Många företag har i dag ett passivt och reaktivt samhällsengagemang som syftar till en allmänt positiv social påverkan. Men med en mer 
strategisk inriktning kan företagen göra insatser som stöder andra affärsprocesser (Porter & Kramer 2006).

Lösningen 
heter gemen-

samt värdeskapande 
(CSV) vilket inne-
bär att man skapar 
ekonomiskt värde 
samtidigt som man 
skapar värden för 
samhället. Företag 
måste koppla ihop 
sin framgång med 
samhällets fram-
gång.

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

Alla befattningar inom Life Science 
samlade under ett och samma tak.

Kan det bli smidigare?

Alla tjänster inom Life Science  
samlade under ett och samma tak. 
Kan det bli smidigare?
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Lösningen heter gemensamt värdeska-
pande (CSV) vilket innebär att man ska-
par ekonomiskt värde samtidigt som 
man skapar värden för samhället. Fö-
retag måste koppla ihop sin framgång 
med samhällets framgång.

Gemensamt värdeskapande handlar 
inte om socialt ansvar, filantropi eller 
långsiktighet utan är en ny väg att nå 
ekonomisk framgång. Michael Porter 
och Mark Kramer menar att detta kom-
mer att ge nästa stora förändring i fö-
retagens sätt att tänka. Men krafterna 
som driver denna förändring är fortfa-
rande i sin linda och behovet av ny 
kunskap är stort för att förstå vad den-
na förändring kommer att innebära för 
både företag och samhälle och att det 
finns grund för ett ömsesidigt utbyte.

Kapitalismen ett oöverträffat 
verktyg 
De två författarna hävdar att kapita-
lism är ett oöverträffat verktyg för att 
nå denna framtid. Men en alltför snäv 
uppfattning av vad gemensamma vär-
den handlar om kan få oss att bli stilla-
sittande och inte utnyttja den potential 
för att utveckla nya affärsmöjligheter 
som finns rakt framför ögonen på oss. 
Företagen måste agera som företag och 
inte som välmående givare som sprider 
sina pengar hit och dit utan att veta vad 
de används till.

Michael Porter och Mark Kramer de-
finierar gemensamt värde som:

Strategier och operativa processer för att 
öka ett företags konkurrenskraft samtidigt 

som de främjar de ekonomiska och sociala 
förutsättningar i samhället där företaget 
verkar.

Konceptet för gemensamt värdeska-
pande är inte bara applicerbart på före-
tag. Det kan också i hög grad användas 
på samhällets aktörer, till exempel poli-
tiker, tjänstemän och intresseorganisa-
tioner. Under förutsättning att aktörerna 
resonerar i termer av värde – i beaktan-
de av nytta relaterat till kostnad – och 
fokuserar på uppnådda resultat hellre 
än utgifter och insatser som förbrukats. 
Aktivister har en tendens att närma sig 
sociala förbättringar från ett ideologisk 
eller absolutistisk perspektiv, som om 
social nytta skulle vara eftersträvans-
värd till vilket pris som helst.

På ett mycket grundläggande plan 
är ett företags konkurrenskraft och häl-
sa hos en befolkning knutet mycket 
hårt till varandra (health is wealth). 
Båda parter har ett ömsesidigt beroen-
de som är omöjligt att bortse från. På 
det gamla sättet att se på kapitalism bi-
drog företag till samhället enbart ge-
nom att göra vinst, att bara syssla med 
”vanliga” affärer och inte bry sig så 
mycket mer. 

Dags att omformulera produkter 
och marknader
Michael Porter och Mark Kramer me-
nar att det är dags att tänka om ge-
nom att omformulera produkter och 
marknader, omdefiniera produktivitet 
i värdekedjan och göra det möjligt för 
företag att skapa så kallade kluster, där 

företag inom liknande branscher finns 
i en geografiskt avgränsad marknad 
och där de både samarbetar och kon-
kurrerar med varandra. 

Författarna hävdar att all vinst inte 
är rättvis. Vinst som innefattar ett soci-
alt syfte som representerar en högre 
form av kapitalism, ett syfte som gör det 
möjligt för samhället att utvecklas snab-
bare under tiden företagen växer ännu 
snabbare. Möjligheten att skapa ekono-
miskt värde genom att skapa socialt 
värde kommer att vara en av de star-
kaste krafterna för den globala ekono-
min. Detta förhållande representerar ett 
nytt sätt att förstå kunder, produktivitet 
och extern påverkan på företagets fram-
gång. Att skapa gemensamma värden 
är långt mer framgångsrikt och långsik-
tig än de initiativ vi fram till i dag sett 
företag göra på den sociala arenan. 

Gemensamma värden definierar en 
hel uppsättning verktyg som företag 
måste ta till sig. Dessa nya verktyg blir 
en integrerad del av strategin och den 
nya affärsmodell som växer fram. För-
fattarna menar att essensen av strate-
gin är att välja en unik position och en 
distinkt värdekedja att leverera utifrån. 
Gemensamma värden öppnar nya möj-
ligheter. 

Att använda konceptet för  
slutkonsumenter av vård

Patienten är anledningen till att ef-
terfrågan på varor och tjänster i hälso- 
och sjukvård uppstår. För att ta förfat-
tarnas konceptidéer till läkemedelsin-

Corporate SoCial reSponSibility (CSr) Creating Shared ValueS (CSV)

Värde: göra gott. Värde: ekonomisk och social nytta i relation till kostnaden.

Mål: Medborgarskap,fifilantropi, hållbarhet.  Mål: Gemensam värdeskapande för företag och samhälle.

Insats: Godtycklig eller som en reaktion på 
extern påverkan.

 Insats: Opåverkad av konkurrens.

VInstIntresse: skild från företagets vinstintressen.  VInstIntresse: en del av företagets vinstintressen. 

aGenda: Bestäms av externa rapporter och 
personliga preferenser. 

aGenda: Företagets specifika och internt framtagen.

PåVerkan: Begränsad av företagets förmåga och 
Csr-budget.

PåVerkan: anpassas till hela företagets budget.

exeMPel: Fair trade-handel. exeMPel: Omvandla upphandling till ökad kvalitet 
och avkastning.

Båda fenomenen förutsätter att man följer lagar och etiska regler. 

CSR skiljer sig från CSV på en rad punkter (Porter & Kramer 2011).
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dustrin kan man exempelvis ställa sig 
frågan vilka nya verktyg som kan växa 
fram för att konsumenter av läkemedel 
ska kunna sköta sin sjukdom och fort-
sätta vara yrkesverksamma fram till 
75-årsdagen?

I Pharma Industry 1/2012 beskriver 
Mats Olsson den digitala revolution 
som just nu och i framtiden kommer 
inom hälso- och sjukvården. Fredrik 
Hed hävdar i en artikel i Läkemedels-
världen 1/2012 att medvetenheten om 
dessa frågor bland samhällets företrä-
dare både inom läkarkåren och inom 
landstigen är ”ruskigt låg”. Framtiden 
kommer att innebära en enorm press 
på landstingen att omfördela resurser 
från sluten till annan vård. Kraven på 
läkemedelsindustrin kommer också att 
förändras då den nya digitala sjukvår-
den sätter patienten i centrum på ett 
helt nytt sätt som medskapare till vår-
den. 

Patienten själv, och den vårdperso-
nal som patienten ger sitt samtycke till, 
kommer att ha tillgång till den senaste 
och samlade informationen vilket 
bland annat drar ner behovet av onö-
diga tester eller onödiga läkemedel. 
Detta ger också sjukvårdens personal 
möjlighet till en mer enhetlig och upp-
daterad bild av patientens aktuella till-
stånd. Sedan några år pågår pilottester 
i Sveriges landsting med patientdata i 
nätverksbaserade elektroniska journa-
ler som både patienten och personalen 
har tillgång till över internet i realtid. 

För att skapa gemensamt värde för 
vårdens aktörer är det av yttersta vikt 
att framtidens patient - för att kunna 
erhålla vård från vårdgivaren - delar 
med sig av sin personliga vårdinforma-
tion. De hälsokonsumenter som inte 
delar med sig av sin information riske-
rar att inte få tillgång till bästa möjliga 
vård i framtiden.

Smarta telefoner för övervakning 
av sjukdomar
Ett framtida verktyg för att underlätta 
kommunikationen är patientens smart-
phone, som kan innehålla applikatio-
ner som mäter exempelvis blodtryck, 
insulinnivå eller hjärtfrekvens. Pa-
tienten kan också själv via applikatio-
ner skatta värk och smärta som sedan 
lagras direkt i patientens egen journal 
som vårdpersonalen (efter tillstånd 
från patienten) kan följa. Om värdena 

över- eller understiger vissa fördefi-
nierade värden skickas ett larm från 
patientens journal till ansvarig läkare 
som kan agera.

Under förutsättning att patienten 
ger sitt samtycke till vården kan man 
också erbjuda och skicka information 
till andra intressenter såsom forskare, 
myndigheter eller finansiärer. Allt ut-
går från den enskilda patienten utan 
mellanhänder vilket också ökar kvali-
teten och hållbarheten på vårdinforma-
tionen som uppstår. 

Redan i dag har patienten full till-
gång till sin patientjournal men infor-
mationen är ofta dåligt lagrad och frag-
menterad vilket gör det svårt för geme-
ne patient (och vårdgivare) att ha full-
ständig kontroll över den. I framtiden 
är det mycket troligt att all information 
finns lagrad på ett och samma ställe i 
patientens digitala journal, till vilken 
individen har rätt att ge åtkomst till 
olika intressenter inklusive hälso- och 
sjukvårdens aktörer.

Framtidens informationsmäklare 
Företaget Kairos Future har i arbetet 
med långtidsstudien Opinion Hälsa 
frågat ett antal patientföreträdare i 
Sverige vilka nya invånartjänster de ser 
växa fram inom hälsosektorn. Framför 
allt ser de en framtid med nya sätt att 
interagera med vården. Patientföre-
trädarna ser att de själva tar ett större 
ansvar för sitt eget tillstånd och avrap-
porterar kontinuerligt till vården via 
sin journal. Värdet för vården kan vara 
att undvika onödiga och dyra besök på 
vårdcentral- eller sjukhus är uppen-
bart. När patienter själva kan övervaka 
sin sjukdom hemifrån behöver de bara 
kontakta vården om avvikelser från 
personliga vårdplanen uppstår. Vär-
det för patienter är också uppenbart 
eftersom de inte behöver kontakta eller 
besöka vården mer än nödvändigt och 

slipper vårdcentral- eller sjukhusmiljö-
er. Dessutom är ju möjligheten att träf-
fa andra patienter i samma situation 
över nätet uppenbar vilket kan göra att 
omsorgen sköts både den formella och 
informella vägen!

Patientföreträdarna ser sig också 
själva som experter på sin sjukdom och 
kan tänka sig att bidra till tjänsteut-
vecklingen av nya verktyg som växer 
fram. Flera av företrädarna kan se sig 
själva och framtidens patientorganisa-
tioner som en slags informationsmäk-
lare för att stödja patienter i samma si-
tuation och hjälpa dem att få bästa möj-
liga kvalitetsvård oavsett om det gäller 
att få det på sin vårdcentral, ett sjukhus 
eller i ett annat land i Europa.  

Patienten får en nyckelroll
I framtidens sjukvård får patienten en 
nyckelroll. Det måste både läkemedels-
branschen och beslutsfattarna inom 
hälso- och sjukvården inse. Varje pa-
tient kommer via sin journal att skapa 

datalager över sin egen hälsoinforma-
tion vilken hon kan välja att dela med 
sig av (eller inte) till vårdgivare som 
hon väljer att anlita. 

Och det är här som CSV-begreppet 
kommer in. Företag och samhälle - in-
klusive patienter - måste tillsammans 
skapa gemensamma värden för att dri-
va på utvecklingen av innovationer. Fö-
retagen måste omformulera sina erbju-
danden till marknaden och samhället 
måste fokusera på uppnådda resultat 
hellre än på utgifter och förbrukade in-
satser. Möjligheten att skapa ekono-
miskt värde genom att samtidigt skapa 
socialt värde kommer att vara ännu 
viktigare för en hållbar framtid vilket 
ger nya möjligheter för exempelvis lä-
kemedelsindustrin. Hela affärsland-
skapet förändras och i denna utveck-
ling kommer patienterna vara centrala 

Det viktigaste ett företag kan göra 
för samhället är att bidra till en grön-

skande ekonomi. Samhälle och organisa-
tioner glömmer ofta detta grundläggande 
faktum.

trender
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informationsnav som äger och tar an-
svar för sin journal. Patienten kan dela 
med sig av informationer vilket skapar 
gemensamma värden för individen, 
samhället och företag.

Fredrik Hilding
affärsutvecklare

Hilding life Science
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Corporate SoCial reSponSibility - CSr
Utvecklingen och definitionen av CSR har en imponerande historia (Carroll 1999). 
Formuleringar av begreppet sträcker sig tillbaka till 1950-talet som markerar starten 
för utvecklingen av CSR. I början refererade litteraturen enbart till Social Responsibi-
lity men på 1960-talet lades Corporate till begreppet för att göra det mer heltäckande. 
Under 1970-talet fördjupades forskning genom att understryka att ett företags intres-
senter var fler än enbart aktieägarna. 1980-talet präglades av alternativa begreppsut-
vecklingar och omformuleringar av alternativa teman med hopp om att hitta den slutgil-
tiga definitionen på CSR. Flera alternativa teman dyker sedan upp på 1990-talet men 
inget egentligt unikt som bidragit till att tydliggöra CSR-området. Än i dag är definitionen 
så bred och allmän att det möjliggör egna och företagsspecifika definitioner.

Pharma Industry har i flertalet artiklar under senaste åren tagit upp begreppet Corporate 
Social Responsibility (CSR), bland annat i nummer PI 6/2007 och 3/2008.
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Regulatory affairs  – nödvändigt ont           eller strategisk nyckelfunktion?

Se regulatory affairs som en tillgång och viktig strategisk resurs och inte som 
ett nödvändigt ont och en bromskloss i verksamheten. Det anser Ulrika Assargård, 
ansvarig för utvecklingsprojekt på Sofus Regulatory Affairs. Här beskriver hon en 
del av det som sker på ett läkemedelsföretags regulatory-avdelning och vad som 
krävs av en person som ska arbeta med dessa frågor. 
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Läkemedelsutveckling och intro-
duktion av ett nytt läkemedel 
på marknaden är i mångt och 

mycket en regulatorisk process. Regu-
latory affairs har en nyckelroll för att 
försäkra att de data som presenteras i 
ansökan följer de regulatoriska kraven 
och därmed möjliggör ett godkännan-
de. Det är också regulatory affairs som 
leder förhandlingarna med myndighe-
terna under ansökningsprocessen. Må-
let är att få läkemedlet godkänt av myn-
digheterna så att det har förutsättning 
att nå patienterna. Inom regulatory 
affairs blir man lätt en tusenkonstnär. 

Efter utvecklingsfasen, som förhopp-
ningsvis kulminerar i ett godkänt läke-
medel, tar underhållsfasen vid. Även 
under underhållsfasen har regulatory 
affairs en koordinerande roll och sam-
arbetar både med företagets olika av-
delningar och med företagets regulato-
ry-avdelningar utanför Sverige/huvud-
kontoret. 

Den regulatoriska roller ser lite olika 
ut beroende på vilken typ av bolag det 
gäller (huvudkontor eller dotterbolag) 
eller vilken fas i produktlivscykeln lä-
kemedlet befinner sig i. Men det finns 
också mycket som förenar. 

Regulatory affairs  – nödvändigt ont           eller strategisk nyckelfunktion?

Utvecklingsfas Underhållsfas

Val av substans
Ansökan om marknadstillstånd

Idéfas Fas 0 Fas I Fas II Fas III Fas IV

Lansering PatentutgångKliniska 
prövningar

Proof of 
concept Nya indikationer

Bild 1: 
Produktlivscyckelns 

olika faser.
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Utvecklingsfasen 
Under denna period är huvudkontoret 
mer involverat än dotterbolagen. På 
mindre utvecklingsbolag utförs denna 
typ av arbete av regulatory affairs. 

Själva utvecklingsfasen kan delas in 
i två delar – före och efter proof of con-
cept. Det är den brytpunkt under ut-
vecklingsfasen när man bestämmer om 
de tidiga resultaten är tillräckligt lo-
vande för att utveckla substansen till 
ett läkemedel och därmed starta plane-
ringen av registreringsstudierna (fas 
III).  

Före proof of concept samlar man in 
information om ett läkemedels effekt i 
så kallade explorativa studier för att be-
kräfta en hypotes. Efter proof of con-
cept bekräftar man läkemedlets effekt 
i så kallade konfirmerande studier, för 
att visa att hypotesen fungerar. 

Före proof of concept har projektar-
betet ett mer vetenskapligt fokus och 
regulatory-avdelningen samarbetar 
med forskare från olika områden. 
Mycket av arbetet i projektet kretsar 
kring kliniska prövningar (vilka krav 
som gäller, att koordinera och sam-
manställa ansökningar). Mot slutet av 

denna fas börjar också arbetet med att 
utforma den läkemedelstext som slut-
ligen blir produktresumén. 

Fasen efter proof of concept innebär 
mer marknadsfokus och man involve-
rar en bredare grupp av experter. 
Mycket kretsar kring att sätta samman 
utvecklingsprogrammet och strategin 
för ansökan, ofta ingår vetenskaplig 
rådgivning hos läkemedelsmyndighe-
ter. Arbetet med att utforma läkeme-
delstexten slutförs (här är det viktigt 
med bidrag från dotterbolagen, det vill 
säga från de lokala marknaderna). Slut-
ligen koordinerar regulatory affairs 
även arbetet med att sammanställa an-
sökan och hanterar sedan själva god-
kännandeproceduren. 

Med andra ord blir regulatory 
affairs än mer involverad i processen 
efter proof of concept, ett engagemang 
som sedan fortsätter in i underhållsfa-
sen.

Läkemedelstexten spelar en 
nyckelroll 
Läkemedelstexten (som inom EU kall-
las produktresumé) är den mest över-
gripande texten om ett läkemedels 

egenskaper och den sammanfattning 
som förskrivare kan referera till vid an-
vändning av läkemedlet. Ännu viktiga-
re är att detta dokument sätter ramarna 
för vad som kan sägas om läkemedlet 
i marknadsföringen och är underlag 
för produktens katalogtext (FASS-text). 

Läkemedelstexten är ett avgörande 
dokument för ansökan (kanske också 
det mest kritiska) och är ett av de om-
råden där regulatory affairs har huvud-
ansvaret. Bilden nedan illustrerar hur 
projektarbetet i utvecklingsfasen byg-
ger denna text och hur de olika kompe-
tenserna samverkar. Under ansökan är 
det läkemedelstexten/produktresumén 
som själva slutförhandlingarna kretsar 
kring.

Definitionen av en önskad läkeme-
delstext (som ibland kallas target pro-
duct profile) påbörjas tidigt i utveck-
lingsfasen (redan före proof of concept). 
I denna text inkluderar man vilka in-
dikationer som ska ingå i ansökan, hur 
ofta, och i vilken dos läkemedlet ska 
tas, vilken säkerhetsprofil man efter-
strävar och liknande. Om alla kliniska 
prövningar faller ut positivt ska önske-
texten i princip kunna förverkligas. 

Läkemedels-
myndighet

Marknads-
avdelning

Medicinsk
avdelning

Regulatory
affairs

Läkemedelstext

Marknadsförings-
material

Klinisk
utvecklingsplan

Produktpåstående Kliniska data

Bekräftelse

Bild 2: Processen för att ta fram en läkemedelstext/produktresumé och hur de olika funktionerna inom företaget samverkar. 
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Varje påstående i texten måste alltså 
grundas på data som levererats av de 
kliniska studierna och argument som 
presenteras i läkemedelsansökan. 

Tyvärr är det sällsynt att alla studier 
faller ut helt positivt, därför behöver 
läkemedelstexten revideras alltefter-
som kliniska data levereras. Så ett mer 
realistiskt mål är snarare att resultaten 
från de kliniska prövningarna blir till-
räckligt bra för att slutmålet ska bli en 
konkurrenskraftig produktresumé, 
med andra ord en produktresumé som 
möter ett medicinskt behov.

Underhållsfasen 
Efter det första marknadsgodkännan-
det (lanseringen) tar underhållsfasen 
vid. Den har två syften – dels att ut-

veckla nya indikationer och nya formu-
leringar, med andra ord att dra nytta av 
all potential som själva substansen er-
bjuder, dels att se till att ett läkemedel 
uppfyller alla krav för att vara kvar på 
marknaden. Här spelar övervakningen 
av säkerhet (farmakovigilans) och kva-
litet (där bland annat reklamationshan-
teringen ingår) en stor roll.

Under underhållsfasen blir rollen för 
regulatory affairs på dotterbolagen mer 
tydlig och samarbetet med marknads-
avdelningen ännu viktigare. Vad är då 
skillnaden mellan regulatory-avdel-

ningens roll på huvudkontor jämfört 
med den på dotterbolag?

Enligt min erfarenhet är det mest ef-
fektivt när regulatory-avdelningen är 

med i de tvärfunktionella teamen. Detta 
är oftast fallet på huvudkontoren men är 
kanske inte lika självklart på dotterbo-
lagen. Som aktiv deltagare i dessa team 
får regulatory-avdelningen en möjlighet 
att på ett tidigt stadium delta i diskus-
sioner och komma med förslag och idéer, 
med andra ord bidra proaktivt. 

Hur ska en bra regulatory-person 
vara och agera?
Det finns vissa egenskaper som är sär-
skilt viktiga hos en person som ska ar-
beta på en regulatory-avdelning:

• Bra på problemlösning. 
Viktigt att kunna tänka kritiskt och att 
utmana gamla sanningar.

• God analytisk förmåga. 
Viktigt med förmåga till att analysera 
och utvärdera en situation logiskt. I 
praktiken betyder detta att man bör 
vara en kritisk granskare, god lyssnare, 
kunna ställa frågor och bidra med idéer.  

Inom regulatory affairs blir man lätt 
en person med många färdigheter 

men som inte är specialist på något.
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• Bra lagperson. 
Eftersom mycket av arbetet görs i tvär-
funktionella team är det viktigt att 
kunna samarbeta med kollegor från 
olika expertområden och kunna eta-
blera goda relationer med andra av-
delningar.

• Skicklig förhandlare. 
I den personliga kontakten med myn-
digheterna, men även internt, är det 
viktigt att kunna agera som en över-
tygande förhandlare. Som en del av 
detta behöver man vara en god kom-
munikatör och kunna leda och genom-
föra möten. 

• Effektiv projektledare.
Man behöver kunna fungera i rollen 
som projektledare och som sådan ut-
veckla tidplaner med definierade mil-
stolpar och prioriteringar.

Optimera för företagets framgång 
Det finns några möjligheter som jag an-
ser att vi inom regulatory affairs ska ta 
till vara och sträva efter att genomföra 
för att optimera vårt bidrag till företa-
gets framgång: 

• Att regulatory ska bli en perma-
nent medlem av marknads/affärstea-
met och därmed kunna vara mer pro-
aktiv. 

• Dra bättre nytta av ”competitive 
intelligence”, det vill säga lära av kon-
kurrenter genom att samla information 
om deras utvecklingsprogram och ut-
redningsrapporter från myndigheter. 

• Optimera erfarenhetsutbytet in-
ternt inom företagets regulatory-avdel-
ningar både lokalt, inom huvudkontor 
och dotterbolag, men även informa-
tionsutbytet mellan avdelningarna (så 
inte hjulet uppfinns fler gånger…).

• Bygga ett starkt kompanjonskap i 
projektteamet med kollegorna på före-
tagets medicinska avdelning så att man 
kompletterar varandra på ett effektivt 
sätt i projekt/produktteamet.

• Vara öppen och tydlig i den regu-
latoriska riskbedömningen så förvänt-
ningarna blir realistiska och att man 
kan göra en välbalanserad riskbedöm-
ning för projektet.

Jag hoppas att denna artikel förmed-
lat bilden av regulatory affairs som en 
tillgång och viktig strategisk resurs och 
därmed motarbetat den kanske mer 
traditionella (nid)bilden som ett nöd-
vändigt ont och en bromskloss. 

Ulrika assargård
director Project development 

sofus regulatory affairs

Regulatory affairs
Regulatory affairs är kunskap om och 
strategisk och operativ tillämpning av 
regelverket kring läkemedel och när-
stående produkter i ett internationellt 
perspektiv.

Läkemedelstexten är ett avgörande 
dokument för ansökan (kanske 

också det mest kritiska) och är ett av de 
områden där regulatory-avdelningen har 
huvudansvaret.

HuvudkOntOR dOtteRbOLag

Står för den globala portföljstrategin. Står för den nationella portföljstrategin.

Bidrar till de globala utvecklingsplanerna. Bidrar nationellt till utvecklingsplanerna. 

Ger råd om krav, både inom EU och globalt. Ser till att lokala lagar och riktlinjer följs.

Utvecklar och sjösätter globala regulatoriska strategier. Bidrar till företagets beslut om regulatoriska strategier.  

Balanserar råd från de olika marknaderna. Argumenterar för och försvarar lokala behov.

Arbetar tillsammans med forskare och experter från olika 
områden.

Är en viktig länk till den lokala marknadsavdelningen.

Sammanställer registreringsdokumentationen (dossiern) och 
koordinerar läkemedelsansökan.

Anpassar ansökan till nationella särkrav och skickar in den till 
myndigheten.

Uppdaterar källdossiern, dokument och texter. 
Implementerar nationella katalogtexter och märkning på 
läkemedelsförpackningarna. 

Planerar och projektleder regulatoriska procedurer. Hanterar relationen med den nationella läkemedelsmyndigheten.

regulatory
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läkemedelsföretaget

Shire startades i England 1986 av 
entreprenörer som ville satsa på 
att låta utveckla nya läkemedel 

mot sjukdomar som saknade adekvat 
behandling. Inom några år lanserades 
ett kalciumpreparat för patienter som 
led av, eller behövde förebygga, ben-
skörhet. Inom kort inledde Shire forsk-
ningsprogram för så svåra sjukdomar 
som Alzheimers och svår njursvikt. 
I dag är Shire listat på London- och 
NASDAQ-börserna och är ett snabbt 
växande företag inom biomedicin. Glo-
balt har man cirka 4 000 anställda i 29 
länder i Europa, Sydamerika, Kanada, 
Australien och Stilla havsområdet. 
Produkterna marknadsförs i över 50 
länder. Huvudkontoret flyttade nyligen 
från Dublin, Irland, till Nyon i Schweiz.

Shire delar in sin verksamhet i tre 
divisioner: 
• Specialty Pharmaceuticals för små-

molekylära, ”traditionella” läkeme-
del,

• Human Genetic Therapies för myck-
et sällsynta sjukdomar, så kallade 
orphan drugs eller särlekemedel, 
samt

Shire upphöjt till       två
Shire har funnits i Sverige sedan 2005 med 
verksamhet inriktad på sällsynta sjukdomar. 
Nu nystartar man och lägger till Shire Speci-
alty Pharmaceuticals med nordisk inriktning 
på bland annat ADHD, njursvikt, blodsjuk-
domar och sjukdomar i mag-tarmkanalen.                 
 Förra året satte man ut   
 startblocken. Nu går 
 skottet och loppet börjar.   
 Första målsnöret är en för-    
  dubbling inom några år.
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Shire upphöjt till       två

• Shire’s Regenerative Medicine där 
man fokuserar på vävnadsbehand-
lingar. 
I Sverige och Norden verkar Shire 

bara inom de två första divisionerna. 
Sedan 2005 finns redan Shire Human 
Genetics Therapies AB. Det nya som 
hänt är att Shire Sweden AB bildades 
förra våren för att marknadsföra före-
tagets övriga läkemedel.

– Det har varit tufft fram tills nu, 
medger Mary DiMarzio, kanadensiskan 
som är chef för Nordenkontoret som 
ligger i Danderyds kommun norr om 
Stockholm. Den ringa början var i april 
2011 med bara några få anställda.

– Det var en massa tung administra-
tion att ta tag i den första tiden. Alla 
funktioner och rutiner skulle byggas 
upp och kontakter knytas. Jag måste 
säga att de som sökt sig hit för att vara 
med och bygga upp det nya Shire har 
varit modiga som lämnat trygga jobb 
på stora företag för att anta den här ut-
maningen. 

I dag har företaget 24 anställda. Men 
innan året är slut beräknas ytterligare 
tio ha tillkommit.

– Vi expanderar kraftigt nu, berättar 
Peter Gillberg, medicinsk chef. Nästan 
varje vecka dyker det upp nya medar-
betare på kontoret.

Det märks att mycket är på gång och 
att siktet är inställt på att bygga upp 
funktioner som bidrar till att få ut be-
handlingar till patienterna. Någon re-
ception har man inte hunnit med att 
skapa än. När PI anländer är det Mary 
DiMarzio som tar hand om kapporna 
och senare plockar undan kaffekop-
parna.

– Det är högt tempo, konstaterar Len-
nart Lindqvist, nordisk sälj- & mark-
nadschef för njur- och blodsjukdomar. 
Det är en förmån och spännande att få 
vara med och bygga upp en ny organi-
sation från grunden. Arbetsuppgifter-
na blir så mångskiftande – allt från 
myndighetskontakter, anställa ny per-
sonal till att lägga upp marknadsfö-
ringsstrategier.

– Men eftersom vi är en liten organi-
sation har vi lätt att ta kontakt med var-
andra, jobba tillsammans och lära av 
varandra. Samtidigt håller vi på att eta-
blera en nordisk Shirekultur.
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Mary DiMarzio
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– Det finns en utpräglad entrepre-
nörskänsla här, säger Peter Gillberg. 
Det är korta vägar till besluten och det 
underlättar när man har patientens bäs-
ta för ögonen.

En som lockats till Shires nybyggar-
anda är Rikard Ekberg. Han började som 
nordisk sälj- och marknadschef för AD-
HD-läkemedel i augusti 2011.

– Jag ville vara med och skapa något 
nytt. På Shire upplever jag att man vå-
gar vara annorlunda och anta utma-
ningar.  

Shire växer på alla bredder. Sedan 
begynnelsen har strategin varit att växa 
genom uppköp av företag och utveck-
lingsbara substanser. Listan genom 
åren kan göras lång. Dagarna kring PI:s 
besök i mars hade just två nya företags-
förvärv genomförts. Ett av dem var Fer-
roKin BioSciences som under utveck-
ling bland annat har ett preparat mot 
inlagring av järn i vitala organ hos 
transfusionspatienter, ett allvarligt till-
stånd som kan leda till döden.

– Det har varit en tuff tid av förbere-
delser, men nu känns det som att star-
skottet går och vi kommer ut på banan 
på riktigt, summerar Mary Di Marzio.

– Det är en trygghet att det finns en 
stor internationell organisation bakom 
som kan hjälpa oss här på nordenkon-
toret.

Att Shire beslöt att starta ett nytt bo-
lag i Norden för de mer traditionella lä-
kemedlen berodde på en kombination 
av att flera licensavtal för Shires pro-
dukter var på väg att löpa ut och att det 
finns en tillväxtpotential. Den närmas-
te tiden ska bemanningen optimeras för 
att kunna föra ut Shires produkter på 
den svenska och nordiska marknaden.

ADHD accepterat i Norden
En som redan finns på plats för att ta 
sig an marknaden är som nämnts Ri-
kard Ekberg, med ansvar för terapi-
området ADHD, vilket omsättnings-
mässigt är det största produktområdet Peter Gillberg
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inom Shire internationellt. ADHD står 
för Attention-Deficit/Hyperactivity 
Disorder. Och kan översättas med upp-
märksamhetsstörning/hyperaktivitet. 
Shires produkt heter Equazym och har 
hittills sålts på licens av ett annat före-
tag i Sverige.

– Nordiska marknaden är den tredje 
största utanför USA inom ADHD och 
är i fokus för Shires internationella ex-
pansion inom området. Här ses ADHD 
som en accepterad diagnos som kan be-
handlas med läkemedel när andra be-
handlingsmetoder prövats, så som sam-
tals- och beteendeterapi, berättar han. 
Så är det inte i alla länder. Tyvärr finns 
det fortfarande en stigmatisering kring 
diagnosen i vissa länder i Europa. 

– Men även där ADHD är accepterat 
som behandlingsbart är det en utma-
ning att lansera centralstimulerande lä-
kemedel för barn. Det måste ske med 
stort mått av ödmjukhet.

Cirka 50 000 patienter i Sverige står 
på läkemedelsbehandling för ADHD. 
De flesta är barn under 18 år. Man be-
räknar att 3-5 procent av alla barn och 
ungdomar i Sverige har ADHD.

– De flesta fall upptäcks före tolv års 
ålder, förklarar Rikard Ekberg. Indika-
tionen gäller än så länge barn och ung-
domar. Men numera upptäcks allt fler 
äldre patienter. 

–  Inom behandlingsområdet är flera 
nya preparat på väg mot lansering i 
Norden under de närmaste åren. Shire 
har en unik portfölj inom ADHD i USA 
och vi ser fram emot att ge vården, an-
höriga och framför allt patienterna oli-
ka alternativ där terapin kan individan-
passas. 

– Dessutom fick vi veta så sent som 
igår att en ny substans som är i prekli-
nisk fas köpts in till Shire, säger Rikard 
Ekberg.

– Vårt mål är att Shire ska vara ledan-
de i Norden inom ADHD inom fem år. 

Ett annat produktområde inom ny-
bildade Shire Sweden är hematologi 
(blodsjukdomar) och nefrologi (njur-
sjukdomar). Nordisk chef är Lennart 
Lindqvist. Han har dock jobbat med 
Shires produkt Fosrenol mot njursvikt 
ända sedan den lanserades i Sverige 
2005 och marknadsfördes på licens.

– Det är spännande att få följa pro-
dukten in i den här helt nya situationen. 
Eftersom jag arbetat med Fosrenol så 
länge har jag fått en bra bild av Shire 

Lennart Lindqvist

läkemedelsföretaget



   pharma industry nr 2 –12   61

utifrån. Det som slagit mig är hur Shire 
på allvar har patienterna i fokus. Jag 
känner en stolthet över att vara delaktig 
i det.

Alla läkemedelsföretag talar natur-
ligtvis om vikten att ha patientens bäs-
ta i fokus. På Shire tycks det dock sitta 
i väggarna på ett mycket tydligt sätt.

– Varje möte vi har genomsyras av 
patientens bästa. Vi pratar sällan om 
volymer och dylikt, frågorna handlar 
mer om ”hur många patienter har vi 
hjälpt i år”, säger Mattias Bankel, Sveri-
gechef på Shire Human Genetic Thera-
pies. 

– Det är faktiskt annorlunda här en-
ligt min erfarenhet.

Brave är inte bara mod
I alla samtal på Shire dyker begreppet 
Brave upp hela tiden. Det är ledordet 
för hela koncernen och varje bokstav 

i begreppet står för ett visst innehåll:
• Build integrity (bygg upp integritet).
• Risk a ’risk’ (riskera att ta en risk).
• Act on the needs of patients (agera 

för patientens behov).
• Vie to be better than yesterday (ut-

mana dig själv att bli bättre än i går).
• Exemplify trust and openness (var 

en förebild i tillit och öppenhet).

Varje rubrikord följs av en tvåradig 
förklaring av begreppet.

– Brave genomsyrar allting, säger 
Peter Gillberg. Det visar sig bland an-
nat i målsättningen att ta sig an de min-
dre patientgrupperna. Det som Brave 
står för har gjort att Shire kunnat attra-
hera många högkvalificerade personer, 
trots sin litenhet.

– Brave står inte i första hand för att 
endast vara modig, säger Lennart Lind-
qvist. Det handlar mer om att våga anta 

Rikard Ekberg Joakim Åberg
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tuffa utmaningar, att tillåtas göra fel 
och sedan lära sig av det.

Mary DiMarzio, som arbetat 15 år 
inom Shire i Kanada, berättar att be-
greppet Brave introducerades för fyra 
år sedan.

– Det handlar om hur vi ska se på oss 
själva, hur vi samarbetar med kollegor, 
hur vi ser på patienterna som centrum 
för allt vi gör, att vi agerar med respekt 
och integritet. Begreppet risk lyfter fram 
att man ska våga föra fram en idé även 
om framgång inte är garanterad. Om vi 
inte testar får vi aldrig veta och dessut-
om kan ju resultatet även bli över för-
väntan. Shires kultur är att våga pröva.

Hon bekräftar det sagda med exem-
pel på inköpta produktsubstanser som 
inte nådde fram till lanserade läkeme-
del. Men att etablera Shire i Norden var 
ingen risktagning.

– Nej, det fanns redan en marknad 
för våra produkter här.

Mattias Bankel, som arbetat några år 
inom Shirekoncernen i Sverige, talar om 
entreprenörsandan som ett uttryck för 
begreppet Brave.

– Här finns en tro att det går att för-
ändra världen och att det kan gå fort. 
Det är uppfriskande. Men även om man 
inte lyckas förflytta berg på tio dagar 
som den ivriga visionen kanske var, så 
om det går på tre månader är det ändå 
mycket snabbare än på många andra fö-
retag.

Sällsynta svåra sjukdomar
Shire har funnits i Sverige sedan 2005 
genom företaget Shire Human Gene-
tics Therapies. Här arbetar man med 
läkemedel mot de allra mest sällsynta 
sjukdomarna, de flesta så kallade ly-
sosomala inlagringssjukdomar vilket 
innebär brist på vissa livsnödvändiga 
nedbrytande enzym. Shire har i dags-
läget läkemedel för behandling av 
Gauchers sjukdom, Fabrys och Hunters 
sjukdomar.

Mattias Bankel kom till företaget 
2009 och är i dag den ende fast anställde 
inom den kommersiella verksamheten.

– Med en omsättning på 70 miljoner 
kronor så är det en hyfsad siffra på en 
anställd, skämtar han.

För han erkänner att det finns andra 
också, en assistent och två säljare, men 
dessa är rent formellt inhyrda.

– Med så minimal organisation får 
man verkligen möjlighet att bredda sina Mattias Bankel



   pharma industry nr 2 –12   63

arbetsuppgifter. Men med de tre inhyr-
da kan man ändå säga att vi blivit fyra 
gånger så stora de senaste två åren.

Shire HGT har i Norden vuxit de se-
naste åren och omfattar nu 17 anställda 
totalt.

– Vi behöver växa mer, men det finns 
samtidigt en gräns för hur många som 
kan arbeta med dessa sällsynta sjukdo-
mar.

En sjukdom definieras som sällsynt 
om den drabbar högst 100 individer per 
1 miljon invånare. 

Shire är ensamma i världen att er-
bjuda behandling för Hunters sjukdom. 
Den drabbar pojkar i två−treårsåldern 
och medför ofta ledproblem och i svåra 
fall förlust av förmågan att tala och gå. 
Det föds i genomsnitt en pojke vart 
tredje år i Sverige med Hunters sjuk-
dom. I dag finns det åtta kända fall i 
landet.

– Med så få patienter får jag ofta per-
sonlig kontakt med familjerna, berättar 
Mattias Bankel. Det är lätt att bli berörd 
eftersom jag själv har barn i samma ålder.

Den äldste patienten är dock 25 år 
och lever ett normalt liv tack vare be-
handling.

– Han är ett bra exempel på hur vi kan 
jobba nära patienten. När den patienten 
var på resa i USA förra hösten var det vi 
som ordnade med hans behandling där, 
vilket innebar bland annat läkarkontak-
ter, myndighetskontakter och att vi säk-
rade leveransen av läkemedlet Elaprase 
dit där han befann sig.

De senast två åren har Shire lanserat 
två nya särläkemedel. Det ena är mot 

Gauchers sjukdom. Läkemedlet VPRIV 
är framställt ur humana celler vilket ger 
mindre tendens till bildandet av anti-
kroppar vid lång behandling. Konkur-
rent på marknaden är Genzymes Cere-
zyme (se PI nr 1/2012). Men konkurrens 
behöver inte förhindra samarbete när 
patienternas bästa är för ögonen.

– När Genzyme hade produktions-
problem för en tid sedan kunde vi 
rycka in och hjälpa till.

Det andra nyligen lanserade läke-
medlet behandlar hereditärt angioö-
dem. Sjukdomen medför att patienten 
akut kan utveckla ödem på olika stäl-
len på kroppen, även invärtes och i hal-
sen vilket kan leda till döden.

– Vår behandling kan injiceras av pa-
tienten själv när ett anfall är på väg. Det 
ökar friheten enormt för dessa perso-
ner. Jag hörde berättas hur ordföranden 
i den internationella patientföreningen 
fick ett anfall på ett flyg över Indien, 
men han kunde lugnt injicera läkemed-
let på toaletten och slippa bli sjuk un-
der resan.

Forskningen är intensiv inom de ly-
sosomala sjukdomarna hos Shire.

– Vi riktar mycket kraft mot sjukdo-
mar där det inte finns behandlingar, 
säger Mattias Bankel. Vi vill gärna bi-
dra till att få fram läkemedel som hin-
drar små barn att dö i förtid.

Forskning och framtid
Medicinske chefen på Shire i Norden, 
Peter Gillberg, berättar att fokus just 
nu ligger på mag-tarmsjukdomar och 
ADHD. 

– Men i och med förvärvet av Ferro-
Kin BioSciences kan fokusområdena 
ändras framöver. En klar strategi är 
dock att Shire ägnar sin kraft åt de min-
dre vanliga sjukdomarna.

I Norden pågår för Shire ett antal 
kliniska studier inom ADHD, mage-
tarm och hematologi, alla i fas III eller 
IV.

– Även om många andra länder nu-
mera konkurrerar om projekt med läg-
re kostnader så anser man på Shire att 
det fortfarande finns skäl att lägga kli-
niska studier i exempelvis Sverige och 
Danmark.

Internationellt har Shire många pro-
jekt på gång i olika faser.

– För att vara ett litet bolag har Shire 
väldigt många produktstudier i gång. 

Mary DiMarzio kom senast från 
uppdraget att lansera ett ADHD-pre-
parat i Kanada. Hon ville gärna få in-
ternationell erfarenhet och diskuterade 
med sina chefer.

– Samtalen var positiva och bit för 
bit hade jag plötsligt hamnat i situatio-
nen att bli chef för nordenkontoret i 
Sverige, berättar hon.

Det är ingen policy hos Shire att ut-
nämna icke-nationella chefer för de oli-
ka landskontoren.

– Nej, verkligen inte, säger Mary Di-
Marzio. Att det blev en kanadensare 
som första chef här var mest en slump. 
Så småningom är det meningen att an-
ställa en svensk eller nordisk person.

Hennes första kontrakt på sex må-
nader löper just ut, men hon har skrivit 
på för ytterligare 18 månader.

Produktnamn IndIkatIon

ELAPRASE Hunters sjukdom 
(ämnesomsättningssjukdom som beror på brist på lysosomala enzymer)

EQUASYM adHd 
(Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder, det vill säga uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitet)

FIRAZYR Hereditärt angioödem, HaE 
(anfall av smärtsamma svullnader i huden och mag-tarmkanalens slemhinnor)

FOSRENOL njursvikt

REPLAGAL Fabrys sjukdom 
(lysosomal sjukdom som orsakas av brist på enzymet alfa-galaktosidas A)

VPRIV Gauchers sjukdom 
(brist på enzymet glukosylceramidas)

XAGRID Essentiell trombocytos  
(förhöjda värden på blodplättar)
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– Jag känner mig bekväm här. I Ka-
nada är jag van vid vinter och här gillar 
ni ju ishockey också! Dessutom har jag 
släktband i Italien så det är ju lättare att 
hälsa på där.

Jobbmässigt uppskattar hon den öp-
penhet som finns i Sverige för att ifrå-
gasätta och att titlar inte är så viktiga.

– Det viktiga i arbetskulturen här är 
hur mycket man bidrar med i arbetet.

Hon gillar också den litet lekfullt 
retsamma jargongen som kan förekom-
ma på Shires nordenkontor. Det visar 
på god stämning. Som besökare märker 
man snart de godmodiga gliringarna 
mellan de gamla ”rävarna” på Shire 
HGT och nykomlingarna i Shire Swe-
den.

Omsättningen för Shires båda bolag 
i Sverige beräknas till cirka 110 miljoner 
kronor.

– Vår omsättning här i Norden kan 
säkert vara dubblad inom några år, sä-
ger Mary DiMarzio.

 Målsnöret är uppspänt. Löparna är 
på banan. Starskottet har gått. Nu gäller 
det att visa vad begreppet brave står 
för.

Jan-OlOf Smedberg, 
Smedbergs Skrifveri

fOtO: Jeanette Hägglund

läkemedelsföretaget

Fakta i korthet

• Bildades i England 1986.

• Verksamhet i 29 länder.

• Antal anställda internationellt: 
 cirka 4 000.

• Start i Sverige 2005 Shire HGT 
 med särläkemedel (orphan drugs).

• 2011 start för Shire Sweden AB.

• Beräknad omsättning Sverige 2012:  
 110 miljoner kronor.

• Antal anställda Norden: cirka 25, 
 växande.
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Nu var det inte bara kloka 
gummor som saluförde sina 
mixturer. Det blev allt van-

ligare med förment vetenskapliga sätt 
att sälja, ofta med internationell avsän-
dare. Som den här annonsen, uformad 
som en enspaltig, redaktionell artikel 
införd i Helsingborgs Dagblad på sen-
hösten 1899:

”ASTHMA KAN BOTAS
En verldsberömd läkare vill bevisa 
detta för alla lidande i Sverige.

Den moderna läkarvetenskapens 
framsteg har medfört upptäckten af ra-
dikala medel för större delen af sjukdo-
mar som hittills ansetts obotliga…
(klipp)…Det har ändtligen lyckats den 
berömde läkaren D:r Rudolf Schiff-
mann, hvilken har offrat hela sitt liv till 
studerandet af asthman och besläktade 
sjukdomar, att upptäcka ett medel som 
icke allenast gifver ögonblicklig lind-
ring i de flesta fall af asthma och bron-
chitis, men tills dato också fullständigt 
har botat tusenden hvars sjukdom hit-
intills ansetts obotlig…”

Annonsen fortsätter med att D:r 
Schiffman erbjuder en gratis provask 
om man svarar inom åtta dagar. Inne-
håll, verksam substans och andra de-
taljer lämnas därhän, men förhopp-

ningsvis har det kommit något vettigt 
ur ett helt livs forskning.

Kronisk halskatarr botas med 
Salubrin
För att indirekt råda bot på den här ty-
pen av annonser fick vi året efter, alltså 
1900, en läkemedelslagstiftning som 
innebar att bara apoteken fick tillverka 
och sälja läkemedel. Lagen efterlevdes 
sisådär och vissa produkter som med 
lite god vilja kan anses gränsa till lä-
kemedel kunde därför fortsätta säljas 
med medicinska argument. Det redan 
då välkända varumärket Salubrin är 
ett typexempel och kunde säljas både 
på apoteket och i handeln enligt en fe-
bruariannons i Helsingborgs Dagblad:

”KRONISKA HALSKATARRER
Lika lite som man vid sårnader eller 
skada å huden använder något frät-
medel som skadar organismen böra 
dylika medel ifrågakomma vid hals-
sjukdomar utom möjligen vid speciella 
fall. I överensstämmelse härmed bör 
till gurgling användas starkt utspädt 
Salubrin, hvarjemte gurglingen bör 
upprepas med icke för lång mellantid.

Ojemförligt verksammare än gurg-
ling hafva inandningar af Salubrin vi-
sat sig vara. Dessa kunna upprepas ofta 

och fortsättas längre tid i sänder, hvar-
jemte behandlingen blir fullständigare 
än på något annat sätt. Inandningen 
verkar dessutom välgörande å lungor-
na såväl som i hela organismen.”

En annan annonsör var Special-Ban-
dagisten som kom från Köpenhamn 
och hade mottagning på Hotell Moll-
berg för utprovning av ryggbandager 
för sidokrökning, krökning bakut och 
fel i höftleden. Han hade också benban-
dager som avhjälpte hjulbenhet, kalv-
knä och skevhet i ankelleden. Andra 
specialiteter var elastiska livmoder-
bandage och urinaler, alltså urinbehål-
lare.

 Kampen mot 
bedrägliga läkemedel

I slutet av 1800-talet skärptes tonen mot patentmediciner, undergörande medel 
och kvacksalveri. Läkarkåren stördes av reklamens löften och det oetiska sättet 
att sälja tveksamma produkter. I vissa fall var det rena lurendrejeriet. De som 
drabbades var ofta lågutbildade och okunniga människor som gick på löftena 
om lindring och bot. Till saken hör att många av tradition också litade mer på 

kloka gumman i grannbyn än på doktorn i stan.

Radiophor mot håravfall ger strålande 
resultat.
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Annonsen för Amerikanskt Värk- 
och Giktplåster tog också för sig.

Det var världens nyaste uppfinning 
för gikt, reumatism, bröstlidande, and-
täppa, stickning under hjärtat, värk, 
svaghet och lidande av alla slag. Fan-
tastiskt vad ett plåster kan uträtta.

”Om bedrägliga läkemedel och 
läkemetoder”
Den nya läkemedelslagen var som sagt 
trubbig och det kan vara en av anled-
ningarna till att en grupp uppsalaläka-
re 1903 startade ”Byrån för upplysning 
om läkemedelsreklam”. 

De köpte in medlen, analyserade 
innehållet och publicerade resultaten 
både i fack- och populärpress. Tonen i 
rapporterna var lågmäld och saklig. 
Flertalet medel  innehöll mest vatten 
eller alkohol, den eventuellt verksam-
ma substansen kunde köpas billigt på 
apoteket och det fanns inte någon 
grund för löftena om undergörande ef-
fekter.

Året efter gav de ut den första i en 
rad småskrifter. ”Om bedrägliga läke-
medel och läkemetoder”, skriven av 
doktor Tunberg utifrån professor Mör-
ners analyser. Skriften visade med all 
önskvärd tydlighet att dessa så kallade 
läkemedel var rent bedrägliga, trots 
skenet av vederhäftighet. I en artikel i 
Läkartidningen menade man att alla 
läkare och de flesta bildade människor 

visste att det var mycket humbug i 
branschen, men att det var så här illa 
var inte känt, framför allt inte av de 
som drabbades, den stora allmänheten. 
Informationen ansågs så viktig att lä-
karna borde lägga fram några exemplar 
i sina väntrum.

Mycket noggrant, utifrån och in
Broschyren tog upp ett femtiotal an-
nonser. Här är tre exempel: ett utvär-
tes, ett invärtes samt en bedömning av 
en fabrikant. Byrån jobbade alltså både 
brett och djupt.

• Botemedel mot kvinnokönets alla svag-
heter (Fröken Alma Nordgren, Knutby). 
”Det skall ovillkorligen bota, där alla 
andra medel misslyckas. Alla slags 
sjukdomar i lifmodern och äggstockar-
na botas. Damerna behöfva icke längre 
frukta för en undersökning eller ope-
ration. Låt dem behandla sig själfva i 
all ensamhet, och allt skall blifva bra – 
hälsan och lyckan ska åter le mot dem. 
3-6 satser fordras att bota de värsta 
sjukdomsfallen.” 

Kommentar: ”En sats innehåller 22 
gram brun massa, innehållande till 
största delen alunpulver, dessutom nå-
got borsyra och opium, allt samman-
rördt med fett. En sats kan enligt gäng-
se apotekspris värderas till 75 öre, men 
kostar 5 kr 70 öre. Uppgifterna om 
medlets verkningar rent bedrägliga.” 

• Ramin (ett utvärtesmedel) uppgifves 
af tillverkaren Ramenius, Nyköping 
”rena och förtunna blodet” och vara 
”bästa och säkraste medel” mot bl a 
gikt, reumatism, kramp, ros, feber, 
inflammationer, slag, hjärtklappning. 
Kommentar: ”En sats (1/2 liter) inne-
håller 14 gr koksalt, 10 kcm brännvin, 
30 gr ammoniak, 0,25 gr kamfer. De 
i satsen ingående beståndsdelarnas 
värde ej fullt 5 öre, försäljningspriset 
1 kr 25 öre.” 

• Hälsovännens kemiska laboratorium.” 
Affär grundad af velocipedagenten 
Lindal och f. cirkusägaren Olsén. Ut-
bjuder under de vanliga formerna i en 
bok ”Hemläkaren” åtskilliga ”medici-
ner”, hvilka åtföljas af ett intyg af en hr 
Paul Engelstedt, att samtliga preparat 
äro mycket värdefulla. Intyget är un-
dertecknat Paul Engelstedt, fd sjuk-
husläkare, prakt. Läkare i Stockholm. 
Intygets värde torde bäst framgå af det 
förhållandet, att hr Engelstedt ej är le-
gitimerad läkare.”

Snart var Tunberg igång igen, nu 
med några ord om Muiracithin-rekla-
men.

Medlet utlovades vara ett framstå-
ende styrkande medel vid för tidiga 
svaghetstillstånd hos män. Tunberg 
högg direkt och noterade att ett företag 
i Berlin stod som avsändare. Samma 
firma som några år tidigare sålde Anti-

Leo i Helsingborg satsar på viktökning under första världskriget men 
ingen vet riktigt om Grasin någonsin kom i produktion.

Ferrosans första stora produkt.
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Bland våra kunder finns Abbott Scandinavia, ACO Hud, Astra Tech HealthCare,  
Boehringer Ingelheim, Cederroth International, CSL Behring, Fria, Galderma Nordic, 
Getinge Infection Control, GSK, Ingman Glass, Johnson & Johnson, Kosta Boda, 
Kvalitetsmässan, MAQUET, Mundipharma, Mölnlycke Health Care, Novartis, Orion 
Pharma, Orrefors, PEAB, Roche, Semper, Tekniska Högskolan i Jönköping, Théa 
Nordic och UCB Nordic.

Din reklam är värd  
ett bättre öde.
Du har sett den på TV. Ända sedan avregleringen av apo-
teksmarknaden har reklamen för receptfria läkemedel och 
andra hälsoprodukter vällt in i våra hem. Ambitionen är 
hög men istället för en stark idé och gott hantverk är 
reklamen ofta klichéartad och har svårt att väcka engage-
mang. Det leder till ökad reklamtrötthet och konsumenten 
får ännu svårare att ta till sig budskapet, eller ännu värre, 
förskjuter produkten.

Därför är det så tacksamt att göra precis tvärtom. Reklam 
som lyckas beröra skapar engagemang och står ut på en 
arena där vi slåss om uppmärksamheten med charterresor, 
bilar, mode, telecom och en underhållande ICA-butik.

Här ligger ditt varumärkes stora möjlighet. Jag är övertygad 
om att de som vågar skilja sig från mängden och göra det 
oväntade, men med fortsatt hög relevans och strategisk 
precision, kommer att ha stor glädje av den kraft som 
finns i bra reklam.

Ditt varumärke förtjänar inget annat och jag vill gärna till-
sammans med mina kollegor på Ellermore visa hur det 
ska gå till. Ring mig och låt oss prata om saken.

Ellermore AB    Göteborg    Stockholm    www.ellermore.com

▼ Detta är en annons från ellermore ▼

Johan Good 
strategisk & kreativ planner 

0708–97 11 11 
johan.good@ellermore.com

Johan Good är strategisk & kreativ planner på Ellermore. 
Han grundade Goss reklambyrå, som han gjorde till en av 
Sveriges mest kreativt ansedda reklambyråer under 2000- 
talet. I starten av 2012 har Johan tillsammans med de 
mångfaldigt prisbelönta kreatörerna Mattias Frendberg 
och Elisabeth Berlander valt att fortsätta detta arbete på 
Ellermore för att kombinera Ellermores breda och djupa 
erfarenhet av läkemedelskommunikation med Goss kunskap 
och kreativitet inom snabbrörliga konsumtionsvaror. 

En tidig storsäljare från Pharmacia

morfinet, ett ofelbart medel mot morfi-
nism. Haken är att det medlet mest 
innehöll morfin och betingade rena rö-
varpriset. 

Pastorskan Hägglöfs rissmorning
Byrån var mycket framgångsrik och 
hyllades av en med några undantag 
enig läkarkår.

Informationen ansågs också ha nått 
ut till den stora allmänheten, åtmins-
tone delar av denna. När det äntligen 
verkar bli ordning på läkemedelsan-
nonseringen slår pastorskan till med 
full kraft. Här i en enspaltig annons i 
Helsingborgs Dagblad sommaren 1907:

”BOT FÖR ENGELSKA SJUKAN 
M.M
Gör uppoffringar för barnen, och Ni 
ger dem ett helt lifs hälsa! Försök Pas-
torskan Anna Hägglöfs, Myssjö
UNIVERSAL-SMÖRJELSE ELLER 
RISSMORNING
Denna smörjelse har under årtionden 
uträttat underverk vid behandlingen av 
engelska sjukan och med den följaktiga 
åkommor. Alla barn i första lefnadsåret 
borde få genomgå en ordentlig smörj-
kur med pastorskan Hägglöfs Rissmor-
ning och de skulle skyddas för mycket 
ondt. Erfarenheten visar nämligen att 
sjukdomen ofta frambryter först vid 
högre ålder. Tusentals exempel finnas 
på att Universal-Smörjelse botat klåda, 
utslag, sårnader, skroffler och skabb. 
Barn som vid flera års ålder ej kunnat 
gå, haft oformligt hufvud, varit sneda i 
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marknadsföring

Ett utsnitt ur Sanatogens jubileumsannons 
hösten 1909. En kontroversiell annons för 
en tveksam produkt. I Sverige ledde annon-
sen till ett ett tryckfrihetsmål vid Västerås 
Rådhusrätt. Vid en läkarkongress i Krakow 
höjdes röster för att här den typen av argu-
mentation borde förbjudas i medicinsk press.

I Sverige råder starkölsförbud från hösten 
1922 till 1955. På krogen serveras bara 
pilsner, men den stärkande, nyttiga stark-
portern kan fås mot recept på apoteket. 
Den ordineras av framstående läkare både 
i Europa och USA.

ryggen och benen och för öfrigt alldeles 
orkeslösa, hafva blivit botade. 

När barnen skrika och bryta sig, ha 
orolig sömn, stor och hård mage, liten 
matlust, klena ögon, retligt lynne, mjuk 
och svampig kropp, knölar på lederna, 
svaga och krokiga ben och för öfrigt äro 
svaga och klena, böra de alltid smörjas. 
Detta är oftast yttringar af Engelska 
sjukan, och äfven om det ej skulle vara 
denna sjukdom, så är smörjelsen i dessa 
fall välgörande, kraftgivande och bo-
tande…”

Och så vidare med uppgift om pris 
och betalningssätt. Det är ord och inga 
visor från pastorskan. En riktigt otäck 
historia, laddad med hot och löften. 

Skarpt läge
Hösten 1909 hettar det till i kampen 
mot bedrägliga läkemedel. Firman 
Bauer&Co i Berlin firar tioårsjubileet 
för sin framgångsrika patentmedicin 
Sanatogen med en helsida i Svenska 
Dagbladet söndagen den 10 oktober: 
Så här står det bland annat i den minst 
sagt omfattande texten: 

Sanatogen… ”består av renaste mjölk-
ägghvita och glycerofosfat. Ägghvitans 
stora betydelse för näringen är allmänt 
bekant och sedan Liebig’s grundläg-
gande forskningar anses det för den 
egentliga källan till all muskelkraft.

Den andra beståndsdelen i Sanato-
gen, det sk glycerofosfatet, är den verk-
samma substansen i lecitin, den kemis-
ka kropp, som framför allt är nödvän-
dig för hjärnans och nervernas bildan-
de och bibehållande och därför af fysio-
loger enhälligt betecknad som den 
egentliga bäraren av specifik nerven-
ergi.”



Verkligheten kan vara som en film. Det finns de som spelar en roll. Men det finns också några som utstrålar äkthet.   
Och som intar scenen med självklarhet.

Söker du medarbetare som med självklarhet delar med sig av sin kompetens, så tror vi att vi kan finna dem. 
De är inte alltid lätta att hitta, de sitter ofta nöjda på den scen de redan agerar på. Vi på Moveup har framgångsrikt 
jobbat många år med rekrytering genom search. Specialfokuserade inom branscherna medicinteknik, läkemedel 
och IT. Vi flyttar inte berg. Men vi vet att det går att flytta på stjärnor. Även närmare dig och ditt företag. 

Kan det spela någon roll för ditt företag?

Linnégatan 30, 413 04 Göteborg +46 (0)31-775 55 90 | Saltmätargatan 8, 113 59 Stockholm+46 (0)8-661 73 90 
Slottsgatan 20, 211 33 Malmö +46 (0)40 - 661 23 70 | Havnegade 39, 1058 København +45 33 44 44 30 © info@moveup.se 

Riktiga proffs spelar inte. De är sin roll. Riktiga proffs spelar inte. De är sin roll. 

Välkommen till nya Välkommen till nya 
www.moveup.se

PS! Nu kan du prenumerera på 
lediga tjänster.
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Salvan används vid kross- och sårskador, men biter också på hemorrojder. Trafikchefen Schauman måste ha lidit svårt av sitt stillasittande 
arbete under alla år.

Laxin-konfekten borde finnas i varje hem. God frukkonfektyr med mild och säker verkan som reglerar stolgången och förebygger förstoppning.

Sanatogen används bland annat vid 
engelska sjukan och nervsvaghet men 
resultaten får tas med en stor nypa salt. 
Sanatogens argumentation är alltså en 
vetenskaplig grundval byggd på fria 
fantasier. Detta enligt den tyske profes-
sorn Klemper som enligt annonsen ska 
ha förordat(!) Sanatogen. Professorn 
gör också en intressant slutkläm:

”Öfverhuvdtaget är den form av tid-
ningsreklam som Sanatogen använder, 
för länge sedan utdömd af de flesta tän-
kande läkare.” 

Det hela gick så långt att läkarkon-
gressen i polska Krakow ansåg att så-
dana medel som bjöd ut sig i den of-
fentliga tidningspressen åt allmänhe-
ten, borde utestängas från de medicin-

ska tidskrifterna. Faktiskt första gång-
en som tanken uppstår om att skilja 
konsumentreklam och fackrecklam, 
dock med en annan infallsvinkel än da-
gens.

Tryckfrihetsmål i Västerås
I Sverige replikerade doktor Tunberg 
på helsidan i Svenska Dagbladet med 

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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Avföringsmedel i flytande form är ett alternativ till konfekt för hårda magar.

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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Hanna Bengtsson har botat engelska sjukan i fyrtio år. Hon använder ett utvärtes, helt ofarligt medel med anor från munktiden, 
alltså före Gustav Vasas reformation.

marknadsföring

en liten, diskret annons i Vestmanlands 
Allehanda. Den kan snarast ses som 
en konsumentupplysning som i vanlig 
ordning informerade om vad medlet 
innehöll och att ingredienserna kunde 
köpas på apotek för en bråkdel av vad 
Sanatogen kostade.

Så långt var allt väl. Men sedan kom 
påpekandet att ett konkurrerande, lik-
värdigt preparat kunde köpas för ett 
mycket rimligare pris.

Då gick Bauer&Co i taket och stäm-
de ansvarige utgivaren för brott mot 
tryckfrihetslagen. Målet kom upp i ja-
nuari 1910 och efter ett halvårs ältande 
med inlagor och motinlagor föll den 
friande domen. 

Läkemedelsföretagen etableras
1913 fick så industrin rätt att tillverka 
läkemedel vilket den i praktiken gjort 
sedan länge om man gör en snäll defi-
nition av begreppet läkemedel. Många 

företag sålde ju sina produkter med 
medicinska argument även om det 
knappast fanns fog för det.

Ett av dem var Gahns i Uppsala som 
tillverkat munvattnet Amykos i många 
år. I annonserna framställdes det som 
ett antiseptikum, verksamt inte bara i 
munnen utan även vid behandling av 
sår och hudsjukdomar. Alltså en sorts 
”spill-over” effekt.

Andra exempel var Lazarol och La-
zarin som var verksamma mot kross- 
och sårskador. Enligt en utlämnande 
annons intygade före detta trafikchefen 
Schauman att Lazarin också botade ho-
nom från ett mångårigt hemorrojd-li-
dande.

En något annorlunda favorit var 
bröst- och hosttabletten Baltis. Annons-
texten handlade mest om att svärta ner 
konkurrenterna: ”Förväxla ej denna 
med sådana som säljas under fingerade 
medicinska namn, men innehålla stora 

kvantum terpentin, hvilket visserligen 
i början hettar och bränner i halsen, 
men som lämnar ytterst skadliga efter-
verkningar.”

Annonsen gjordes, men vad hände 
med läkemedlet?
Av de fem renodlade läkemedelsföre-
tag som bildades de närmsta åren hade 
tre sina rötter i Helsingborg, nämligen 
Leo, Ferrosan och Hässle. Bara Leo 
blev kvar i stan. I Stockholm bildades 
Pharmacia och i Södertälje grunda-
des Astra. Starten gick trögt för Leo, 
det var första världskriget som brom-
sade. I ett protokoll från 1915 står det 
att verksamheten borde inskränkas 
till viktökningsmedlet Grasin. Om det 
överhuvudtaget tillverkades diskute-
ras fortfarande, men annonsen gjordes 
i alla fall. 

Incitamentet för Ferrosan var en lo-
vande uppfinning av ett flytande järn-

Har du beHov av tillfällig  
förstärkning ocH ställer Höga krav?

Då kan vi hjälpa Dig!

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

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

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

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

LEMONAID
strategisk kompetens – operativ effektivitet

nYhET!  Nu erbjuder vi även  Medical Advisors  och Regulatory Affairs specialister.
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preparat som kallades just Ferrosan 
men som så småningom lanserades 
som Idozan och blev en storsäljare.

Ett av Pharmacias första stora pre-
parat var Phosphoenergon som enligt 
annonserna förordades av läkare vid 
allmän svaghet, nervositet, överan-
strängning och sömnlöshet.

Förstoppade svenska magar
Läkemedel började också figurera 
i veckopressens annonser, om än i 
ganska blygsam skala. En av de mest 
annonserade produkterna var Laxin-
Konfekt som inte borde saknas i något 
hem. Helt enkelt det mest omtyckta 
medlet för reglering av stolgången och 
förebyggande av förstoppning. Just 
förstoppning måste ha varit en folk-
sjukdom de närmaste decennierna, 
åtminstone om man ska tolka den rika 
floran av medel för ändamålet, bland 
annat Hunyadi Janos Bittervatten, ett 
utmärkt avföringsmedel.

Det finns också gott om mer kryp-
tiska annonser. Ett exempel:

”Hvem botar Engelska sjukan säkrast? 
Det gör Hanna Bengtsson Munkgatan 
3, Malmö.”

Porter på recept
Sveriges första folkomröstning genom-
fördes i augusti 1922. Nej-sidan vann 
mycket knappt och det innebar att 
Sverige inte införde totalt rusdrycks-
förbud. Restriktioner blev det emel-
lertid och starkölet förbjöds. Men det 
fanns en öppning. Den nyttiga por-
tern, som till och med lovordades av 
den vetenskapliga kongressen i Paris, 
kunde fås på recept på apoteket. Totalt 
dominant på marknaden var Carnegie 
Porter, i dag Sveriges äldsta levande 
varumärke.

Fru Hille på Östermalm var lyckligt 
lottad. Hon ordinerades ”en flaska vid 
behov”.

Disponent Nilsson var inte lika glad. 
Han fick nöja sig med tre glas om dagen.

Bäst klarade sig läkarna själva. Or-
dinationen a.u.pr. var mycket populär. 
Alltså ad usum proprium, för eget 
bruk.

Någon vidare annonsering behöv-
des inte. Porter på recept är den typen 
av information som når ut ändå. 

LARS JOELSON
Relevans

PÅ GOTT OCH ONT
Texten ovan är en del av boken ”På gott 
och ont” som avhandlar delar av läke-
medelsreklamens historia. Boken ges 
ut hösten 2012 av Relevans.
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Här följer de beslut om läkemedelssubvention som tagits av 
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) och publi-
cerats på verkets webbplats under perioden 16 januari – sista 
mars. Eftersom det blivit allt vanligare med ändringar av 
beslut och överklaganden rekommenderar vi – för att få full-
ständig och aktuell information – ett besök på verkets webb-
sida, www.tlv.se

Bifall och avslag i TLV 

Generell subvention
Teysuno från Nordic Drugs är indice-
rat mot magsäckscancer. Avancerad 
magsäckscancer är en sjukdom av hög 
svårighetsgrad. Teysuno är avsett för 
vuxna för behandling av avancerad 
magsäckscancer när det ges i kombina-
tion med cisplatin. 

TLV anser att det relevanta jämförel-
sealternativet är Xeloda och cisplatin. 
Jämförelsen mellan Teysuno i kombina-
tion med cisplatin och Xeloda i kombi-
nation med cisplatin bygger främst på 
en indirekt jämförelse, vilket alltid 
medför viss osäkerhet. Vid denna jäm-
förelse förefaller det vara rimligt att 
anta en likvärdig effekt när det gäller 
total överlevnad och progressionsfri 
överlevnad för en population som är 
relevant för svenska förhållanden. 

Sammantaget bedöms effekten av 
Teysuno och cisplatin vara likvärdig 
med Xeloda och cisplatin. Mot bak-
grund av detta och att kostnaden för 
Xeloda och cisplatin är något högre fin-
ner TLV att kostnaden för Teysuno an-
ses vara rimlig. Ansökan bifalles därför.

Cayston (aztreonam) från Gilead, an-
vänds för behandling av cystisk fibros. 
TLV bedömer att cystisk fibros är en 
svår sjukdom. Det finns ett stort behov 
av nya antibiotika för att minska resis-
tensutveckling mot de antibiotika som 
för närvarande finns mot Pseudomo-
nas aeruginosa. I klinisk praxis byter 
man ofta mellan olika antibiotika och 
växlar mellan dessa i behandlingen för 
att undvika resistens eftersom antibio-
tikabehandling är central för patienter 
med cystisk fibros. 

Cayston är ett antibiotikum av grup-
pen betalaktam. Denna typ av antibio-
tikum har inte använts förut som ett 
inhalationsantibiotikum mot cystisk 
fibros. I kliniska studier har Cayston 
visat bättre effekt än placebo vid för-
bättring av lungvärden mätt i FEV1. 
Dessutom används mindre mängder av 
andra intravenösa antibiotika i den 
grupp som fick Cayston jämfört med 
den grupp som fick placebo. I en kli-
nisk studie har Cayston bedömts vara 
signifikant bättre än Tobi för att för-
bättra lungvärdena mätt i FEV. TLV har 
tidigare bedömt att effekten av Tadim 
är jämförbar med Tobi. Det förefaller 
därför rimligt att anta Caystons effekt 
är likvärdig med Tadims effekt. 
Caystons pris ligger i nivå med dessa. 
Det är lika med eller lägre än priset för 
Tobi och Tobi Podhaler, men något hö-
gre än för Tadim. 

Det finns ett stort medicinskt behov 
av flera olika antibiotika för den här 
gruppen av patienter för att minska ris-
ken för resistensutveckling. TLV bedö-
mer därför att kostnaden för Cayston 
får anses vara rimlig och beviljar ansö-
kan. TLV kommer att följa användning-
en av Cayston med avseende på försälj-
ningsvolym och erinrar om verkets 
möjlighet att ompröva frågan om sub-
vention om TLV så anser lämpligt.

Xgeva (denosumab) från Amgen, är en 
ny behandling till patienter för att fö-
rebygga skelettrelaterade händelser 
(patologisk fraktur, strålbehandling av 
skelettet, ryggmärgskompression eller 
skelettkirurgi) hos vuxna med skelett-
metastaser från solida tumörer. 

TLV skattar sjukdomens svårighets-
grad till måttlig med motiveringen att 
läkemedlet är en tilläggsbehandling i 
livets slutskede och att behandlingen 
inte påverkar progress eller överlevnad 
för grundsjukdomen. TLV bedömer att 
zoledronsyra är det mest relevanta 
jämförelsealternativet. TLV finner att 
Xgeva är effektivare än zoledronsyra 
på att förebygga skelettrelaterade hän-
delser hos vuxna patienter med skelett-
metastaser från solida tumörer. Admi-
nistrationssättet är enklare och risken 
för njurpåverkan mindre än för bisfos-
fonater. Dock förefaller risken för kä-
kosteonekros vara större än för bisfos-
fonater. TLV konstaterar att läkeme-
delskostnaden är högre för Xgeva än 
för zoledronsyra. TLV finner dock att 
det högre priset uppvägs av lägre ad-
ministrationskostnader och lägre indi-
rekta kostnader för Xgeva som gör att 
behandlingskostnaden som helhet är 
lägre för Xgeva än för zoledronsyra. 
Ansökan bifalles därför. 

Tetmodis från Campus Pharma, an-
vänds för behandling av Huntingtons 
sjukdom som är en ärftlig neurologisk 
sjukdom orsakad av en genmutation 
som leder till en störd funktion hos 
nervcellerna i olika delar av hjärnan. 
Detta resulterar bland annat i en fort-
skridande förlust av psykiska, fysiska 
och kognitiva funktioner. Eftersom det 
i Sverige i dag inte finns något läkeme-
del med behandling av Huntingtons 
chorea som godkänd indikation bedö-
mer TLV att det mest relevanta jämfö-
relsealternativet är ”best supportive 
care”. Både sjukdomens svårighetsgrad 

tlv
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och patientnyttan av läkemedlet be-
döms som hög. 

Tetrabenazin är ett gammalt läke-
medel som redan år 1971 godkändes i 
Storbritannien för behandling av cho-
rea. Det hälsoekonomiska underlaget 
är begränsat och osäkert, eftersom det 
saknas en koppling till nyttovikter 
(QALY). Trots detta visar utredningen 
att TLV fått del av bästa tillgängliga do-
kumentation avseende tetrabenazin 
(både medicinskt och hälsoekono-
miskt) och att något ytterligare mate-
rial svårligen finns att tillgå. För den 
hälsoekonomiska bedömningen har fö-
retaget inkommit med en kostnadsmi-
nimeringsanalys. Analysen utgår från 
att vård- och omsorgsbehovet minskar 
vid behandling med tetrabenazin och 
att en kostnadsbesparing därmed upp-
står. TLV bedömer att det är rimligt att 
en tidsbesparing om mellan 15 och 30 
minuter uppnås för de patienter som 
svarar tillfredsställande på behandling 
med tetrabenazin. För de allra flesta 
patienter uppnås därmed en kostnads-
besparing. För ett fåtal uppnås inte en 
kostnadsbesparing. 

Det är dock troligt att mindre utta-
lade besvär, som underlättar umgänge 
med anhöriga och gör det lättare att 
fungera i samhället, bidrar till en ökad 
tillfredställelse och livskvalitet. Det är 
också rimligt att anta att behandling 
kan leda till ett minskat behov av hjälp 
och stöd från anhöriga. Det är även fullt 
möjligt att antalet fallolyckor med till-
hörande fallskador och kostnader kan 
minska när verksam behandling mot 
patientens motoriska abnormitet sätts 
in. TLV har därför bifallit ansökan.

Rebetol (ribavirin), från MSD används 
för behandling av kronisk Hepatit 
C. Hos asymptomatiska patienter är 
svårighetsgraden låg medan den hos 
de svårast sjuka, det vill säga de som 
utvecklar levercancer eller behöver le-
vertransplantation, är hög. Det mest re-
levanta jämförelsealternativet inom lä-
kemedelsförmånerna är Copegus som 
också innehåller ribavirin. Copegus 
finns som tabletter i styrkorna 200 och 
400 mg. Rebetol är godkänt för barn, 
vilket inte Copegus är. 

Rebetol, kapslar, är kostnadsneutra-
la eller aningen billigare i förhållande 
till Copegus, tabletter. Rebetol, oral lös-
ning, är avsedd för barn eller patienter 
som inte kan svälja kapslar. Priset för 
den orala lösningen är högre jämfört 
med Rebetol kapslar. Det högre priset 
anses dock motiverat eftersom bered-
ningsformen medför att patienter (ex-
empelvis barn) som inte kan svälja 
kapslar kan behandlas. TLV bedömer 
att Rebetol är likvärdigt med Copegus 
med avseende på både effekt och kost-
nad och godkänner därför ansökan. 

Resonium-Calcium, från Sanofi används 
för behandling av patienter med sänkt 
njurfunktion som har en ökad risk 
för att utveckla hyperkalemi (för hög 
kaliumhalt i blodet), som kan ha en 
skadlig effekt på hjärtrytmen. Resoni-
um-Calcium bedöms vara jämförbart 
med Sorbisterit som ingår i läkeme-
delsförmånerna sedan tidigare. En de-
finierad dygnsdos (DDD) på 45 gram/
dygn är fastställd av WHO. Baserat på 
denna har Resonium-Calcium en läg-
re behandlingskostnad än Sorbisterit. 

Läkemedlen har likvärdig effekt och 
Resonium-Calcium bedöms därför 
vara kostnadseffektivt varför ansökan 
godkänns. 

Extavia (interferon-beta-1b), från No-

vartis används för behandling av MS. 
Extavia är identiskt med Betaferon och 
har samma effekt och säkerhet. Betafe-
ron är det relevanta jämförelsealterna-
tivet. Det begärda priset för Extavia är 
lägre än för Betaferon varför ansökan 
bifalles.

Proklorperazin APL, från Apoteket Pro-

duktion, är ett suppositorium avsett 
att ges vid svåra fall av illamående 
och kräkningar. Det ansökta priset för 
denna beredning är lägre än priset för 
enstaka tillverkning av samma sup-
positorium (inklusive timtaxa, råvaror 
och emballage). TLV anser att läkemed-
let används för att behandla ett icke 
bagatellartat tillstånd. Användningen 
av Proklorperazin APL, suppositorium, 
har av läkare bedömts som medicinskt 
ändamålsenlig. Sammanfattningsvis 
finner TLV att ansökan ska beviljas.

Lucentis (ranibizumab) från Novartis, är 
en injektionsvätska som ges i ögat till 
patienter med åldersrelaterat makulaö-
dem (AMD). Lucentis säljs i huvudsak 
via rekvisition men ingår i läkeme-
delsförmånerna med ett villkor efter 
beslut den 21 juni 2007, dnr 396/2007. I 
beslutet ålades Novartis Sverige AB att 
senast juli 2010 visa vilka kliniska och 
hälsoekonomiska effekter som uppnås 
vid användning av Lucentis i svensk 
klinisk praxis. 
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Bakgrunden till villkoret är att TLV 
(dåvarande LFN) ansåg att det fanns en 
betydande osäkerhet kring läkemed-
lets kostnadseffektivitet, på grund av 
osäkerhet om hur Lucentis skulle an-
vändas och vilka behandlingseffekter 
på synskärpan man därmed skulle 
kunna uppnå i klinisk praxis. 

Företaget har i en uppföljningsrap-
port redovisat de uppgifter som efter-
frågades i det tidigare subventionsbe-
slutet för Lucentis. Rapporten inkom 
till TLV den 28 juni 2010. 

Uppföljningen baserar sig på en stu-
die av patienter som behandlas med 
Lucentis på fem svenska ögonkliniker. 
Patienter fick frågan om att delta i stu-
dien först efter det att beslutet att be-
handla med Lucentis tagits. Totalt in-
kluderades 475 patienter varav 324 
hade fullföljt ett års behandling vid re-
dovisningstillfället. Studien visar att 
det krävs färre injektionsbehandlingar 
per patient för att uppnå likvärdig ef-
fekt på synskärpan som i den viktigas-
te kliniska studien vid ansökan till för-
månerna. 

Företaget har lämnat in en hälsoeko-
nomisk rapport och i den utgått från 
resultat från uppföljningsstudien samt 
tagit hänsyn till att priset på Lucentis 
har sänkts efter det att subventionsbe-
slutet tagits. Rapporten visar att läke-
medlet används inom ramarna för vad 
som antogs i samband med subven-
tionsbeslutet och att det är kostnadsef-
fektivt i klinisk praxis. 

TLV finner att Novartis Sverige AB 
har uppfyllt uppföljningsvillkoret som 
ställdes för Lucentis i beslut den 21 juni 
2007, dnr 396/2007. Det finns inte någon 
anledning att inleda en förnyad pröv-
ning av Lucentis subventionsstatus ba-
serat på uppföljningsrapporten. 

Incivo från Janssen, används för be-
handling av Kronisk Hepatit C. Sjuk-
domen kan beroende på förlopp or-
saka svåra komplikationer i form av 
cirros, levercancer och levertransplan-
tationer. Infektionen kan botas i högre 
utsträckning med tillägg av Incivo 
till standardbehandling med pegin-
terferon och ribavirin än med endast 
standardbehandling. I den kostnads-
effektivitetsanalys som företaget in-
lämnat uppvisar kombinationen av 
Incivo, peginterferon och ribavirin en 
låg kostnad per kvalitetsjusterat lev-

nadsår jämfört med enbart peginter-
feron och ribavirin. Den hälsoekono-
miska modellen ger ett stabilt intryck. 
De två behandlingsarmarna är direkt 
jämförda i en klinisk studie. Modell-
strukturen är använd tidigare i flera 
publikationer. Sannolikheterna att 
progrediera i sjukdomen vid uteblivet 
behandlingssvar är försiktigt uppskat-
tade jämfört med tidigare publicerade 
studier. TLV bedömer att kostnaden 
per kvalitetsjusterat levnadsår är låg 
vid tillägg av Incivo till en behandling 
med peginterferon och ribavirin. Sam-
manfattningsvis finner TLV att Incivo 
uppfyller förutsättningarna för att an-
sökan skall godkännas.

Begränsad subvention
Bydureon, från Lilly används för be-
handling av Diabetes typ 2. Det be-
traktas som en sjukdom av medelhög 
svårighetsgrad och det är angeläget 
att blodglukoshalten hålls låg. HbA1c 
är en indikator på halten blodglukos 
över tid. Bydureon är en depotsuspen-
sion som injiceras subkutant en gång 
per vecka. TLV anser att det relevanta 
jämförelsealternativet är Byetta som 
innehåller samma substans men ges 
två gånger dagligen. 

TLV bedömer att Bydureon är kost-
nadseffektivt i förhållande till Byetta 
och bedömer även att Bydureon ger 
större patientnytta än Byetta till en läg-
re kostnad. Behandling med Bydureon 
ger en bättre effekt på HbA1c vilket le-
der till färre diabetesrelaterade kompli-
kationer. Den bättre effekten leder även 
till att behandlingskostnaderna är läg-
re för Bydureon än för Byetta. 

Bydureon ska ha samma begräns-
ning som Byetta och ingår därför i lä-
kemedelsförmånerna enbart för patien-
ter som först provat metformin, sulfon-
ureider (SU) eller insulin, eller när 
dessa inte är lämpliga. Företaget ska 
även åläggas ett villkor att i all sin 
marknadsföring och annan informa-
tion tydligt informera om ovanstående 
begränsningar. Med denna begräns-
ning beviljas ansökan.

Lipitor (atorvastatin) från Pfizer används 
behandling av blodfettrubbningar. Den 
nya beredningsformen är i första hand 
tänkt som ett alternativ vid behandling 
av barn i åldern 10 år eller äldre. Före-
taget har begärt samma pris per tablett 

för Lipitor 20 mg tuggtablett som för 
den i förmånen ingående berednings-
formen Lipitor 20 mg filmdragerad 
tablett i förpackningsstorleken 30 st. 
Därför får den nya beredningsformen 
betraktas som kostnadsneutral. För-
hållandet förutsätter dock att det re-
levanta jämförelsealternativet är den 
förpackningsstorlek som innehåller 
samma antal tabletter. Vid en jämfö-
relse med de större förpackningsstorle-
karna om 90 och 100 tabletter blir priset 
för tuggtabletten något dyrare framför 
allt på AUP-nivå. 

Den nya beredningsformen är tänkt 
att vara en serviceförpackning som för-
väntas få en ringa användning. TLV an-
ser dock att det finns en risk för att ta-
bletterna kommer att användas för kon-
tinuerligt bruk av ett större antal pa-
tienter med sväljsvårigheter. Vid kon-
tinuerligt bruk är användningen av 
tuggtabletten inte kostnadseffektiv 
jämfört med de större förpackningarna 
som finns av den filmdragerade tablet-
ten. TLV kommer därför att följa an-
vändningen av Lipitor tuggtablett med 
avseende på försäljningsvolym och er-
inrar om verkets möjlighet att ompröva 
frågan om subvention om TLV så anser 
lämpligt. 

För subventionen av Lipitor tuggta-
bletter gäller samma begränsning som 
för de filmdragerade tabletterna. TLV 
godkänner ansökan med denna be-
gränsning.

Alvesco (ciklesonid) från Nycomed är 
en inhalationssteroid av sprayform 
som ska användas som underhållsbe-
handling av patienter med astma. Al-
vesco framstår som likvärdig i effekt 
gentemot de befintliga inhalationsste-
roiderna. Räknat i ekvivalenta doser 
har Alvesco lägre pris/kostnad jäm-
fört med de inhalationssprayer som 
finns på marknaden. TLV bedömer 
därför att Alvesco är kostnadseffek-
tivt jämfört med andra inhalations-
sprayer. Företaget har inte visat att 
Alvesco är kostnadseffektivt mot det 
mest kostnadseffektiva inhalations-
steroiden, Giona Easyhaler, varför ett 
beslut om subvention bör åtföljas av 
en begränsning till patienter där be-
handling med inhalationspulver inte 
är lämplig. Företaget ska åläggas att i 
all sin marknadsföring och annan in-
formation tydligt informera om den 

tlv



Då väntar en belöning på 50 000 kr
nU Startar nOMineringStiDen
För UtMärkelSen gUlDpillret 2012
Priset ska stimulera anställda i sjukvården, apotekssektorn och forskar-
världen att hitta recept för en bättre läkemedelsanvändning och färre lä-
kemedelsskador. Bakom utmärkelsen står Läkemedelsförsäkringen och 
tidningarna Dagens Medicin och Dagens Apotek. Guldpillret instiftades 
2010 och förra årets pristagare var bidraget Akutklinikens läkemedels-
verktygslåda från Akutkliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset i 
Huddinge.

eXeMpel på initiativ SOM kan belönaS:
> Utveckling av nya arbetssätt och metoder som ökar kvaliteten och sä-

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

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

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

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

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

Alla kan nominera till Guldpillret 2012. Nomineringstiden startar den 
9 maj och avslutas den 16 september. Nomineringen sker via ett webb-
formulär på dagensmedicin.se/guldpillret.

Guldpillret 2012 delas ut på Apoteksdagen som arrangeras av Dagens 
Apotek och Dagens Medicin den 25 oktober. Vinnaren får ett utbild-
ningsstipendium på 50 000 kronor och ett hederspris.

kUnnig JUrY UtSer priStagare
Pristagarna utses av en kunnig jury med företrädare för sjukvård, farma-
kologi, forskning och patientintressen. I juryn ingår:

Bo Carlberg, ordförande i Läkaresällskapets kommitté för läkemedels-
frågor, Thomas Lönngren, tidigare chef European Medicines Agency, nu 
verksam som konsult, Inger Ros, ordförande Hjärt-/Lungsjukas riksför-
bund, Anders Rane, professor i klinisk farmakologi, Karolinska institutet, 
Sineva Ribeiro, ordförande i Vårdförbundet, Eva Sjökvist-Saers, ordfö-
rande i Apotekarsocieteten samt Mikael Nestius, chefredaktör, Dagens 
Medicin och Dagens Apotek och Anders Öhlén, vd, Läkemedelsförsäk-
ringen.

Har du ett recept på säkrare 
läkemedelsanvändning?

DAGENS

välkOMMen MeD Din nOMinering!
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begränsning som gäller enligt detta 
beslut. Ansökan ska bifalles med ovan 
angiven begränsning och villkor.

Malariaprofylax med Lariam, Malarone 

och Klorokinfosfat Recip TLV bedömer 
att utlandsprofylax inte är en priori-
terad åtgärd inom hälso- och sjukvår-
den som bör finansieras med offent-
liga medel. Detta har inte heller varit 

avsikten. Därför ska läkemedlen inte 
subventioneras när de används för ma-
lariaprofylax. För andra indikationer 
ska läkemedlen även i fortsättningen 
vara subventionerade.

Qlaira (estradiolvalerat och dienogest) 

från Bayer är ett kombinerat p-piller 
och används för att förhindra gravidi-
tet. Läkemedlet används också för be-

handling av riklig menstruationsblöd-
ning, som inte beror på någon sjukdom 
i livmodern, hos kvinnor som vill an-
vända p-piller. 

Qlaira har blödningsreducerande ef-
fekt jämfört med placebo. Qlaira fram-
står, givet den låga merkostnaden och 
den förbättring i hälsorelaterad nytta 
som påvisats, som en kostnadseffektiv 
oral behandling av kraftiga menstrua-

Produkt/beredning           Behandlingsområde            Företag

T

e

y

s

u

n

o

 

 

 

 

 

 

M

a

g

s

ä

c

k

s

c

a

n

c

e

r

 

 

 

 

N

o

r

d

i

c

 

D

r

u

g

s

C

a

y

s

t

o

n

 

 

 

 

 

 

C

y

s

t

i

s

k

 

f

i

b

r

o

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G

i

l

e

a

d

X

g

e

v

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s

k

e

l

e

t

t

m

e

t

a

s

t

a

s

e

r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

m

g

e

n

T

e

t

m

o

d

i

s

 

 

 

 

 

 

H

u

n

t

i

n

g

t

o

n

s

 

s

j

u

k

d

o

m

 

 

 

 

C

a

m

p

u

s

 

P

h

a

r

m

a

R

e

b

e

t

o

l

 

 

 

 

 

 

H

e

p

a

t

i

t

 

C

 

 

 

 

 

M

S

D

 

R

e

s

o

n

i

u

m

-

C

a

l

c

i

u

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h

y

p

e

r

k

a

l

e

m

i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

a

n

o

f

i

 

E

x

t

a

v

i

a

 

 

 

 

 

 

M

u

l

t

i

p

e

l

 

S

k

l

e

r

o

s

 

 

 

 

N

o

v

a

r

t

i

s

 

P

r

o

k

l

o

r

p

e

r

a

z

i

n

 

A

P

L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

l

l

a

m

å

e

n

d

e

/

k

r

ä

k

n

i

n

g

a

r

 

 

 

A

p

o

t

e

k

e

t

 

P

r

o

d

u

k

t

i

o

n

 

L

u

c

e

n

t

i

s

 

 

 

 

 

 

M

a

k

u

l

a

ö

d

e

m

 

(

A

M

D

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

o

v

a

r

t

i

s

I

n

c

i

v

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H

e

p

a

t

i

t

 

C

 

 

 

 

 

J

a

n

s

s

e

n

 

 

B

y

d

u

r

e

o

n

 

 

 

 

 

D

i

a

b

e

t

e

s

 

t

y

p

 

2

 

 

 

 

L

i

l

l

y

L

i

p

i

t

o

r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

l

o

d

f

e

t

t

r

u

b

b

n

i

n

g

a

r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

f

i

z

e

r

A

l

v

e

s

c

o

 

 

 

 

 

 

A

s

t

m

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

y

c

o

m

e

d

L

.

m

.

 

 

f

ö

r

 

M

a

l

a

r

i

a

p

r

o

f

y

l

a

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

a

l

a

r

i

a

 

 

 

 

 

D

i

v

e

r

s

e

Q

l

a

i

r

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

i

k

l

i

g

 

M

e

s

n

s

t

r

a

t

i

o

n

s

b

l

ö

d

n

i

n

g

 

 

B

a

y

e

r

Z

a

v

e

s

c

a

 

 

 

 

 

 

G

a

u

c

h

e

r

s

 

s

j

u

k

d

o

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

c

t

e

l

i

o

n

 

C

e

r

e

z

y

m

e

 

 

 

 

 

 

G

a

u

c

h

e

r

s

 

s

j

u

k

d

o

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G

e

n

z

y

m

e

 

 

Generell subvention

Subvention med begränsning

Avslag

 

tlv



   pharma industry nr 2 –12   81

tionsblödningar, så länge antikoncep-
tion önskas. Qlaira är inte ett kostnads-
effektivt alternativ till existerande p-
piller vid enbart antikonception, på 
grund av det högre priset för Qlaira 
gentemot andra p-piller. 

Sammantaget finner TLV att Qlaira 
ska ingå i läkemedelsförmånerna för 
kvinnor med rikliga menstruations-
blödningar där spiral med levonorgest-
rel inte är ett alternativ och där andra 
kombinerade p-piller inte ger tillräck-
lig blödningsminskning. Qlaira sub-
ventioneras inte för enbart antikoncep-
tion. Företaget ska åläggas att i all sin 
marknadsföring och annan informa-
tion tydligt informera om de begräns-
ningar som gäller enligt detta beslut. 
Ansökan bifalles med ovan nämnda 
begränsningar och villkor. 

Avslag
Zavesca (miglustat) från Actelion är in-
dicerat för oral behandling av vuxna 
patienter med mild till måttlig Gauch-
ers sjukdom typ 1. Zavesca utesluts ur 
högkostnadsskyddet vid indikationen 
Gauchers sjukdom. Vid indikationen 
Niemann-Pick typ C är dock Zavesca 
fortsatt subventionerat. På grund av 
det höga priset som företaget begär är 
läkemedlet inte kostnadseffektivt vid 
Gauchers sjukdom. Detta trots att läke-
medlet tillför nytta för patienterna. Vi 
har omprövat subventionen av Zavesca 
som ges till vuxna patienter med mild 
till måttlig Gauchers sjukdom typ 1. 

Orsaken till Gauchers sjukdom beror 
på en brist av enzymet glukosylcera-
midas. Glukosylceramidas bryter ner 
en viss typ av fettämne i cellerna. När 
detta inte sker samlas en stor mängd av 
fettämnet glukosylceramid i kroppen. 
Det drabbar främst mjälten, levern och 
benmärgen men även andra organ. TLV 
bedömer att Gauchers sjukdom kan 
leda till tillstånd som har hög svårig-
hetsgrad. TLV menar att de är beredda 
att acceptera mycket högre kostnader 
för att behandla svårare sjukdomar än 
lindrigare tillstånd. Men i det här fallet 
är Actelions pris för högt för att läke-
medlet ska kunna ingå i högkostnads-
skyddet. Mot bakgrund av ovanstående 
beslutar TLV att Zavesca inte ska vara 
subventionerat och inte längre ingå i 
högkostnadsskyddet vid behandling 
av Gauchers sjukdom. Vid Niemann-
Pick typ C är Zavesca fortsatt subven-
tionerat och ingår i högkostnadsskyd-
det. Beslutet gäller från och med den 
1 juni 2012.

Cerezyme (imiglukeras )från Genzyme, 
är ett läkemedel som ges till patienter 
med Gauchers sjukdom typ 1 och 3. 
På grund av det ovanligt höga priset 
som företaget begär är läkemedlet inte 
kostnadseffektivt,  trots att läkemedlet 
tillför stor nytta för patienterna. TLV 
bedömer att Gauchers sjukdom kan 
leda till tillstånd som har hög svårig-
hetsgrad och är beredda att acceptera 
mycket högre kostnader för att behand-

la svårare sjukdomar än lindrigare 
tillstånd. Men i det här fallet är före-
tagets pris för högt för att läkemedlet 
ska kunna ingå i högkostnadsskyddet. 
TLV anser att kostnaden för behand-
ling av Cerezyme inte framstår som 
rimlig utifrån medicinska, humanitära 
och samhällsekonomiska synpunkter. 
Mot bakgrund av ovanstående beslutar 
TLV att Cerezyme inte ska vara subven-
tionerat och inte längre ingå i högkost-
nadsskyddet. Beslutet gäller från och 
med den 1 juni 2012.

NICLAS AHLBERG
chefredaktör 
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De senaste 12 månaderna (MAT) har 
försäljningen ökat med 1,6 procent mätt 
i apotekets utförsäljningspris och den 
totala försäljningen var 36,7 miljarder 
SEK. Hittills i år (YTD) har försälj-
ningen ökat med 2,9 procent i apotekets 
utförsäljningspris och den totala för-
säljningen har varit 9,3 miljarder SEK.

Topp 15-företag
Pfizer ligger stadigt på första plats med 

en marknadsandel på 8,46% mot Ori-
farm som kommer på andra plats med 
marknadsandel på 5,15%. 

Företagen som har klättrat mest un-
der första kvartalet mot sista kvartalet 
2011 är Orifarm som har gått upp 5 pla-
ceringar från sjunde till plats två och 
Sanofi Pasteur MSD som är ny på topp 
15. Sanofi Pasteur MSD har stadigt 
klättrat uppåt och låg oktober 2011 på 
plats 47 och ligger nu på plats 14. Den-

na klättring kan troligtvis förklaras av 
att försäljningen av Gardasil ökat dra-
matiskt, se Top 15-produkter nedan.

Sanofi Aventis har tappat 7 place-
ringar från oktober 2010 till mars 2012, 
Eli Lilly har försvunnit ut från top 15.

Noterbart är att Top 3 av Parallell 
Importörerna, Orifarm, Medartuum 
och Pharmachim klättrade under det 
sista kvartalet 2011 och under Q1 2012 
legat på en mer stabil nivå.

Försäljningsstatistik för mars
Här presenteras försäljningsutvecklingen i läkemedelsindustrin för 2012 till och 
med mars månad. Siffrorna är hämtade hos Apotekens Service AB (ASAB) och in-
kluderar all försäljning av humanläkemedel utom viss direktdistribution av vacci-
ner samt försäljning av receptfria läkemedel utanför apotek. ASAB mäter apotekens 
försäljning som rapporteras i antal sålda förpackningar och i värde i utförsäljnings-
pris. Värdet tar inte hänsyn till om produkten är upphandlad eller inte. Susanne 
Andersson, Svensk Läkemedelsdata, en del av IMS Healthcare, har sammanställt 
statistiken. 

Topp 15-företag

Top 15 Koncern Försäljning  Andelar  Förändring  Försäljning   Andelar Förändring
 YTD 3/2012  (procent)  vs. YTD  MAT 3/2012 (procent) vs. MAT
   3/2011    3/2011

Total	 9	313	383	825	 100,00	 2,98	 36	722	789	584	 100,00	 1,65

Pfizer	 787	650	609	 8,46	 -12,37	 3	373	205	249	 9,19	 -7,66

Orifarm	 479	328	061	 5,15	 25,93	 1	615	786	412	 4,40	 7,24

GlaxoSmithKline	 437	039	636	 4,69	 -5,73	 1	778	665	978	 4,84	 -9,60

Novartis	 424	654	072	 4,56	 1,98	 1	751	871	142	 4,77	 4,78

	MSD	Sweden	 421	693	657	 4,53	 -3,98	 1	707	058	522	 4,65	 -6,66

Janssen-Cilag	 391	818	066	 4,21	 23,93	 1	437	397	338	 3,91	 12,52

AstraZeneca	 336	537	702	 3,61	 -18,85	 1	413	413	501	 3,85	 -24,05

Abbott	Scandinavia	 289	547	480	 3,11	 3,46	 1	154	391	868	 3,14	 5,65

Roche	 279	537	988	 3,00	 -18,14	 1	241	896	592	 3,38	 -6,55

Medartuum	 273	665	088	 2,94	 64,02	 956	566	622	 2,60	 61,30

Pharmachim	 257	142	358	 2,76	 82,09	 888	828	776	 2,42	 137,78

NovoNordisk	 244	620	655	 2,63	 -2,63	 1	007	439	350	 2,74	 -2,31

Meda	 227	204	661	 2,44	 -4,46	 925	798	332	 2,52	 -6,75

Sanofi	Pasteur	MSD		 204	989	273	 2,20	 545,25	 358	596	651	 0,98	 76,26

Baxter	Medical	 199	544	461	 2,14	 -3,74	 822	159	231	 2,24	 -5,61

	 	 	 	 	 	

De	15	största	företagen	stod	för	ca	56	procent	av	den	totala	försäljningen.	 	 	 	 	

	Abbott	Scandinavia	=	Abbott	Scandinavia,	Solvay	 	 	 	 	 	
GlaxoSmithKline	=	GlaxoSmithKline	+	GSK	Consumer	Health	 	 	 	 	  
Janssen-Cilag	=	Janssen-Cilag	+	McNiel	 	 	 	 	 	
Medartuum	=	Medartuum	+	Medartuum	Medical		 	 	 	
Orifarm	=Orifarm	+	Orifarm	Generics      
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Topp 15-produkter

Topp 15-produkter  Försäljning  Andel  Förändring  Försäljning  Andel  Försäljning
(inklusive parallellimport) YTD 3/2012  (procent)  vs. YTD  MAT3/2012  (procent)  vs. MAT 
   3/2011   3/2011	

TOP	15	 1	674	087	752	 	 	 6	127	918	255	 	

HUMIRA	(SE)	 188	963	300	 2,03	 6,95	 766	070	857	 2,09	 11,79

GARDASIL	(SE)	 183	076	677	 1,97	 1	139,06	 224	609	361	 0,61	 159,06

ENBREL	(SE)	 182	415	672	 1,96	 -5,23	 779	920	633	 2,12	 0,34

SYMBICORT	TURBUHALER	(SE)	 177	909	427	 1,91	 4,35	 702	065	387	 1,91	 5,23

REMICADE	(SE)	 151	318	698	 1,62	 9,42	 590	172	278	 1,61	 9,05

ALVEDON	(SE)	 103	094	551	 1,11	 1,29	 367	814	821	 1,00	 -8,76

LIPITOR	(SE)	 103	043	533	 1,11	 5,61	 406	798	515	 1,11	 9,06

HERCEPTIN	(SE)	 81	846	758	 0,88	 4,89	 329	144	727	 0,90	 6,84

MABTHERA	(SE)	 80	368	249	 0,86	 9,53	 313	912	300	 0,85	 15,56

SPIRIVA	(SE)	 77	697	687	 0,83	 13,97	 292	973	089	 0,80	 11,77

ATACAND	(SE)	 76	856	788	 0,83	 1,79	 306	622	354	 0,83	 0,23

CONCERTA	(SE)	 71	002	010	 0,76	 19,32	 267	792	534	 0,73	 22,03

LYRICA	(SE)	 70	644	339	 0,76	 1,87	 287	167	140	 0,78	 5,86

TYSABRI	(SE)	 63	411	861	 0,68	 23,31	 248	737	159	 0,68	 16,62

ADVATE	(SE)	 62	438	202	 0,67	 -1,50	 244	117	099	 0,66	 1,71

	 	 	 	 	 	

De	15	största	produkterna	stod	för	ca	18	procent	av	den	totala	försäljningen.	 	 	 	 	

	

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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Topp 15-terapiområden (ATC)  Försäljning  Andel  Förändring  Försäljning  Andel  Förändring
 YTD 3/2012  (procent)  vs. YTD  MAT 3/2012  (procent)  vs. MAT 
   3/2011   3/2011	

Total	 9	313	383	825	 100,00	 2,98	 36	722	789	584	 100,00	 1,65	

N	NERVOUS	SYSTEM	 1	740	769	031	 18,69	 -2,49	 7	156	388	801	 19,49	 1,91	

L	ANTINEOPLASTIC	AND	
IMMUNOMODULATING	AGENTS	 1	701	905	030	 18,27	 2,76	 6	789	615	291	 18,49	 4,55	

J	ANTIINFECTIVES	FOR	SYSTEMIC	USE	 973	920	738	 10,46	 25,03	 3	395	106	756	 9,25	 3,30	

A	ALIMENTARY	TRACT	AND	
METABOLISM	 923	184	674	 9,91	 2,49	 3	666	496	683	 9,98	 -0,71	

R	RESPIRATORY	SYSTEM	 861	883	366	 9,25	 5,45	 3	304	022	881	 9,00	 2,65	

B	BLOOD	AND	BLOOD	FORMING	
ORGANS	 787	995	148	 8,46	 1,95	 3	133	947	685	 8,53	 2,59	

C	CARDIOVASCULAR	SYSTEM	 734	227	913	 7,88	 -3,69	 2	978	118	978	 8,11	 -2,31	

G	GENITO-URINARY	SYSTEM	AND	
SEX	HORMONES	 441	484	273	 4,74	 2,96	 1	728	402	315	 4,71	 0,87	

M	MUSCULO-SKELETAL	SYSTEM	 265	776	013	 2,85	 -1,26	 1	067	375	005	 2,91	 -5,66	

D	DERMATOLOGICALS	 264	231	074	 2,84	 0,26	 1	004	514	481	 2,74	 -1,67	

S	SENSORY	ORGANS	 237	088	391	 2,55	 2,06	 984	297	437	 2,68	 5,50	

H	SYSTEMIC	HORMONAL	
PREPARATIONS,	EXCL.	SEX	
HORMONES	AND	INSULINS	 234	813	385	 2,52	 6,33	 937	264	527	 2,55	 3,40	

V	VARIOUS	 124	318	528	 1,33	 -8,06	 497	796	445	 1,36	 -5,08	

P	ANTIPARASITIC	PRODUCTS,	
INSECTICIDES	AND	REPELLENTS	 21	786	262	 0,23	 6,83	 79	442	298	 0,22	 0,43	

Topp Terapiområden

Topp 15-produkter 
I och med att Sanofi Pasteur MSD vun-
nit upphandlingen för vaccin mot liv-
moderscancer har Top 3 ändrats, vilket 
inte har hänt på länge. Gardasil låg ut-
anför Top 15 i Q4 2011 och ligger nu i 
mars 2012 på plats nummer 2. Vad gäl-
ler kampen om första platsen som det 
senaste året delats mellan Humira och 
Enbrel ligger för närvarande Humira 
överst. Om dessa 2 har fått en mer per-
manent utmanare i Gardasil är ännu 
för tidigt att uttala sig om.

Tysabris som vi tidigare utnämnt 
som Bubblare utanför Top 15-listan har 
nu tagit steget upp och ligger på plats 
14. Lantus har tappat någon placering 
och återfinns nu utanför listan på plats 
16. 

I övrigt så har förändringarna varit 
måttliga ett par platser upp för några 
och för andra ett par platser ner. 

Terapiområden
Under Q1 2012 har det skett mycket 
små förändringar när det gäller för-

säljningen per produktgrupp. I top-
pen ligger grupperna Nervsystemet 
(N) och Tumörer och rubbningar i im-
munsystemet (L)

Den förändring som skedde under 
fjolåret vad gäller gruppen Infektions-
sjukdomar (J) har fortsatt under Q1 
2012 och denna grupp återfinns nu på 
plats 3. I övrigt så ligger ordningen sta-
bilt. 

DDD som mätenhet 
Måttenheten DDD (Definierad Dygns 
Dos) är den förmodade genomsnittliga 
dygnsdosen då läkemedlet används 
av en vuxen vid medlets huvudindi-
kation. 

Statistik över läkemedelsanvänd-
ning kan mätas och uttryckas på flera 
olika sätt som t.ex. i pris, antal förpack-
ningar eller av en teknisk jämförelseen-
het. DDD, definierad dygnsdos är en 
sådan teknisk mätenhet som används 
tillsammans med ATC-klassificerings-
systemet. Måttet DDD är ett tekniskt 
mått som fastställs av WHO Collabora-

ting Center for Drug Statistics Metho-
dology i Oslo. Centret har till sin hjälp 
en internationell expertgrupp som fat-
tar beslut om ATC-koder och DDD. 

Användning av DDD möjliggör jäm-
förelser av läkemedelsförskrivning 
över tiden och mellan olika områden. 
WHOs DDD-system är främst framta-
get för tabletter. 

SuSanne anderSSon 
Kundansvarig 

             Svensk Läkemedelsdata

Läs mer
Ytterligare frågor om statistiken besva-
ras av Svensk Läkemedelsdata, en del 
av IMS Healthcare, info@sld.fi. 

branschstatistik
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Artiklarna 17 och 117 med krav 
på minimiinformation är i 
några delar inte helt lättolka-

de. Det gäller till exempel då det utan 
någon närmare precisering anges att 
läkemedelsinformationen skall inne-
hålla ”erforderliga varningsföreskrifter 
eller begränsningar i fråga om använd-
ningen” (artikel 17.5 respektive 117.4). I 
ordet ”erforderliga” ligger att om viss 
varning eller begränsning måste tas 
med skall bedömas utifrån omständig-
heterna i det enskilda fallet. Det finns 
allstå inte någon skyldighet att alltid 
redovisa biverkningar, begränsningar 
i användningen och liknande. I praxis 
har emellertid framkommit att i några 
fall skall vissa varningar alltid anges. 
När man vänder sig till till hälso- och 
sjukvårdspersonal gäller således att 
informationen för ett narkotiskt läke-
medel alltid skall innehålla tydlig nar-
kotikavarning. Denna skall anges med 
den text och symbol som är fastställd 
för narkotikagruppen i fråga och på 
särskilt tydligt sätt. Vid reklam till all-
mänheten för näsdroppar har generellt 
krävts uppgift om den begränsning till 
högst 10 dagars behandling som gäl-
ler för sådana läkemedel. Nu har NBL 
avgivit två yttranden som får tolkas 
som att ytterligare ett särskilt slag av 
varning eller begränsning för ett läke-
medel alltid måste anges i läkemedels-
information till allmänheten.

Det ena ärendet (NBL 923/11) avsåg 
information på två olika hemsidor för 
Green Medicine ABs växtbaserade lä-
kemedlet Iberogast som har indikatio-
nen «Växtbaserat läkemedel för lind-
ring av symptom vid funktionell dys-

pepsi och IBS, såsom uppkördhet, mag-
knip och illamående». I läkemedlets 
produktresumé anges under avsnittet 
4.4, «Varningar och försiktighet», att 
Iberogast endast bör användas efter att 
läkare har konstaterat att funktionell 
dyspepsi eller IBS (irritable bowel syn-
drome) föreligger. Denna upplysning 
saknades i informationen på de bägge 
hemsidorna. Nämnden uttalade att det 
handlar om en upplysning som bör 
anges i marknadsföring för Iberogast 
och att informationen därför stred mot 
artikel 117.4. 

Det andra ärendet (NBL 927/11) av-
såg tidningsannonser för Galderma 
Nordic ABs medicinska nagellacket Lo-
ceryl som är indicerat för nagelmykos 
utan engagemang av nagelmatrix. An-
nonserna hade rubriken ”Nagelsvamp” 
eller ”Få tillbaka dina friska naglar”. 
Nagelsvamp är ett tillstånd som för di-
agnos kräver konsultation av läkare, 
vilket också framgår av indikationstex-
ten i produktresumén. I och för sig 
fanns denna upplysning med i annon-
serna, men bara i en avslutande finstilt 
textruta med s.k. pliktinformation där 
den godkända indikationen återgavs i 
den löpande texten. NBL ansåg dock att 
informationen i textrutan inte uppfyll-
de kraven på tydlighet och att det fanns 
risk för att informationen undgick lä-
sare. Annonserna kunde därmed leda 
till en användning av läkemedlet som 
inte är ändamålsenlig eller till att män-
niskor inte söker relevant vård. Nämn-
den framhöll också att det i artikel 117 
tredje stycket anges att om det i infor-
mationen uppges att läkemedlet är 
verksamt mot sjukdom eller symptom 

som för diagnos eller behandling krä-
ver konsultation av läkare, ska i infor-
mationen tydligt anges att läkare bör 
rådfrågas innan läkemedlet används. 
NBL ansåg att annonserna stred mot 
artiklarna 104 och 117 i LER.

Hänvisningen till artikel 104 i det se-
nare ärendet avser andra stycket i arti-
kel 104 där det anges att innehållet i 
läkemedelinformation inte får vara ut-
formad så att det kan leda till använd-
ning av läkemedlet som medför skada 
eller på annat sätt inte är ändamålsen-
lig eller till att människor inte söker re-
levant vård. I det första ärendet gjorde 
NBL inte någon motsvarande hänvis-
ning till artikel 104 och inte heller till 
artikel 117 tredje stycket. Men det är 
uppenbart att motsvarande hänvis-
ningar mycket väl hade kunnat göras 
även i detta ärende. Också här hade det 
kunna sägas att det fanns risk för att 
människor inte söker relevant råd om 
man inte i enlighet med produktresu-
mén fått rätt diagnos av läkare innan 
Iberogast används. Mot bakgrund av 
varningen i produktresumén hade det 
varit motiverat att bygga bedömningen 
även på artikel 117 tredje stycket.

 NBL har inte i något av dessa bägge 
fall angett eller antytt att det i den an-
mälda informationen skulle finnas sär-
skilda förhållanden som i sig medförde 
att kravet på upplysningen om att lä-
kare skall konsulteras gjorde sig gäl-
lande. NBLs bedömning är tvärtom i 
bägge fallen helt generellt utformad 
och bygger uppenbarligen bara på upp-
gifterna i de marknadsförda läkemed-
lens produktresuméer. NBLs motive-
ring innebär därför att den saknade 

anmälningsärenden

Ny praxis för obligatorisk information 
Den här gången tas några av årets första NBL-avgöranden upp. De två första ären-
dena innebär viktig utveckling av praxis enligt artikel 117. Det tredje ärendet exem-
plifierar rutinmässig tillämpning av fast praxis enligt bl.a. artikel 104. Avslutnings-
vis behandlas en intressant bedömning enligt den ganska sällan tillämpade artikel 
10 i LER
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upplysningen skall lämnas i all infor-
mation för de bägge läkemedlen.

Detta leder till den generella slutsat-
sen att vid information till allmänheten 
för läkemedel, som i produktresumén 
har en uppgift om att läkare skall stäl-
la diagnos eller konsulteras innan lä-
kemedlet används, skall en uttrycklig 
upplysning härom alltid lämnas. Av 
det senare ärendet (NBL 927/11) följer 
också att det inte räcker att ha denna 
upplysning i den löpande texten i den 
sedvanliga textrutan med s.k. plikttext. 
I likhet med vad som gäller för narko-
tikavarning vid reklam för narkotiska 
läkemedel till hälso- och sjukvården 
ställs särskilda krav på tydlighet och 
uppmaningen att konsultera läkare 
måste utformas och placeras så att det 
inte finns någon risk för att läsaren 
skall missa denna.

I de bägge ärendena aktualiserades 
även ett antal andra frågor som dock 
inte innebär något nytt, bl.a. saknade 
informationen i bägge ärendena en ut-
trycklig och lätt läsbar uppmaning att 
noga ta del av informationen på bipack-
sedeln. Detta var även en av flera frågor 
i ett ärende (NBL 930/11) rörande bl.a. 
TV-reklam och reklam på en hemsida 
för Galderma Nordic ABs akneläkeme-
del Basiron. Läkemedelsverket, som 
anmälde reklamen till NBL, kritiserade 
också att Basiron påstods vara ett ”ef-
fektivt läkemedel”, att det visades en 
närbild av en tonårspojke samtidigt 
som det i bakgrunden visades skatebo-
ardåkande ungdomar samt att det på 
hemsidan fanns en länk ”Bäst i test” 
som ledde till en artikel i VeckoRevyn 
där Basiron AC Gel sades vara bäst.

NBL konstaterade att påståendet om 
«effektivt läkemedel» är ägnat att ge lä-
saren uppfattningen att Basiron är sär-
skilt effektivt, utöver den grad av ef-
fektivitet läkemedlet har genom att 
uppfylla kraven på marknadsförings-
tillstånd. Med hänvisning till tidigare 
ärenden framhölls att påståendet felak-
tigt även kan uppfattas som att läke-
medlet skulle vara mer effektivt och 
säkert än konkurrerande läkemedel. 
Påståendet stred mot artikel 104 i LER.

Informationens brist på en uppma-
ning om att noga ta del av informatio-
nen på bipacksedeln stred mot artikel 
117.8.

I fråga om bilderna av skateboardå-
kande ungdomar ansåg NBL att dessa 
gav gav intrycket av att TV-reklamen 
riktade sig till barn och ungdomar i 
tonåren. Reklamen stred därför mot 
förbudet enligt artikel 102 att rikta lä-
kemedelsinformation till personer un-
der 18 år.

Vad gäller länken till Bäst-i-test-ar-
tikeln i VeckoRevyn ansåg NBL att den-
na innebar att testet åberopades som 
dokumentation. Men enligt artikel 
8/108 skall dokumentation som åbero-
pas i läkemedelsinformation hålla god 
vetenskaplig standard, vilket nämnden 
föga förvånande inte ansåg att tid-
ningsartikeln gjorde. Länkningen/
hänvisningen till tidningsartikeln 
stred därför mot informationsreglerna.

I samband med den stora mediaupp-
märksamheten kring upphandlingen 
av HPV-vaccin begärde GlaxoSmithK-
line AB (GSK) med hänvisning till ar-
tikel 10 i LER att få ta del av Sanofi Pas-
teure MSD ABs (SPMSD) medicinska 
och vetenskapliga dossier som man 
hade skickat till Stockholms läns lands-
ting inom ramen för upphandlingen. 
GSK efterfrågade även de referenser 
som åberopats samt uppgift om SPMS-
Ds offererade pris. SPMSD vägrade det-
ta. GSK anmälde SPMSD till IGM för 
åsidosättande av bl.a. artikel 10 sista 
stycket där det anges att dokumenta-
tion som inte är allmänt tillgänglig på 
begäran skall tillhandahållas omedel-
bart och utan kostnad. IGM överlät 
ärendet till NBL utan eget beslut (NBL 

928/11).
Rörande en invändning från SPMSD 

att Offentlighets- och sekretesslagen 
medförde att man inte hade skyldighet 
att lämna ut all begärd dokumentation 
framhöll NBL att det handlar om en of-
fentligrättslig lag som innehåller bl.a. 
regler om förbud att lämna ut hand-
lingar i det allmännas verksamhet. Ef-
tersom lagen inte reglerar förhållandet 
mellan enskilda och då rådande sekre-

tessbestämmelser kunde den inte åbe-
ropas av SPMSD till stöd för vägran att 
lämna ut uppgifterna till GSK.

NBL framhöll att kapitel I i LER 
(Regler för läkemedelsinformation) är 
tillämpliga på information som lämnas 
inom ramen för ett anbud i anslutning 
till upphandling men att reglerna inte 
är utformade med upphandlingsförfa-
randet för ögonen. När reglerna ska 
tillämpas på anbud inom ramen för of-
fentlig upphandling måste därför de 
särskilda förhållandena inom sådan 
verksamhet beaktas. Även om artikel 
10 inte är utformad med tanke på an-
budssituationer var den enligt NBL till-
lämplig på parterna i ärendet. Men, 
framhöll NBL, regeln i artikelns tredje 
stycke ger inte en generell rätt att ta del 
av dokumentation hos ett läkemedels-
företag. Kravet att lämna ut studier och 
annat material avser den dokumenta-
tion som företaget åberopar till stöd för 
olika påståenden i sin läkemedelsinfor-
mation. Den efterfrågade dokumenta-
tionen ska med andra ord avse en spe-
cifik uppgift i läkemedelsinformatio-
nen. I fråga om sådan dokumentation 
utgör affärshemligheter inget skäl för 
att inte lämna ut denna. 

NBL konstaterade att GSK i det ak-
tuella ärendet hade mejlat till SPMSD 
och bett om att få ta del av SPMSDs 
medicinska och vetenskapliga dossier 
som skickades in i upphandlingen av 
HPV-vaccin, samt de referenser som 
åberopats. Begäran var enligt nämnden 
alltför generell för att kunna ses som en 
sådan begäran om källor och dokumen-
tation som regleras i artikel 10 tredje 
stycket. SPMSD hade därför inte haft 
någon skyldighet att på GSKs förfrågan 
lämna ut hela sin medicinska och ve-
tenskapliga dossier eller redovisa alla 
referenser. Någon kritik enligt artikel 
10 riktades därför inte mot SPMSD.

TorsTen Brink
jur kand

Brilex AB

anmälningsärenden



Ladda hem din Pharmajobb app!
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Rollen som produktchef blir alltmer komplex. Idag har man ofta en mindre budget på 
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tid på under kursveckan.  
 
Även om produktchefen kanske är den mest logiska deltagaren, passar utbildningen 
även för de flesta som skriver någon form av plan t ex marknadsplan, regionplan/
distriktsplan eller vad man väljer att kalla det. 

Efter kursen kommer du att ha en mycket god uppfattning om hur du på ett struk-
turerat och effektivt sätt kan upprätta en marknadsplan som är baserad på en väl 
genomförd analys av de marknadsförutsättningar som gäller för en specifik produkt/
affärsområde. Du kommer att ha en god förståelse för olika sätt att segmentera din 
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Fast startskottet för kommissionen 
kom egentligen den 30 december 
2011 i en debattartikel i Svenska 

Dagbladet författad av Ilija Batljan och 
Anders Blanck, verkställande direktör 
för LIF. Bakgrunden till att LIF tillsatte 
kommissionen är de stora ojämlikhe-
terna i vården – det handlar inte bara 
om geografiska skillnader som har 
uppmärksammats i flera sammanhang 
under senare år. Även olika kön, olika 
ålder, olika socioekonomiska förut-
sättningar och olika etniskt ursprung 
bidrar till ojämlik vård.

Djupt rotad insikt i svenska folket
Tanken om ojämlik sjukvård är rotad 
i det svenska folket. I en opinionsun-
dersökning utförd av undersöknings-
företaget Novus svarade 85 procent av 
de tillfrågade att de inte tror att alla 
svenskar får vård på lika villkor – trots 
att detta är en grundläggande princip i 
Hälso- och sjukvårdslagen.

– Vi anser att frågan måste tas på 
större allvar. Kommissionen får i upp-
gift att utreda, främja debatt och föreslå 
åtgärder. Ojämlikheten i vården har 
stora kostnader, förutom att den drab-
bar patienter och svenskarnas förtro-
ende för sjukvården. Det måste gå att 
göra mer, säger Anders Blanck.

Ilija Batljan har en bakgrund som so-
cialdemokratisk kommun- och lands-
tingspolitiker. Han var under flera år 
kommunalråd i Nynäshamn och där-
efter oppositionslandstingsråd i Stock-
holms läns landsting. Numera är han 
chef för samhällsfastigheter i Rikshem.

Så hur kommer kommissionen att 
arbeta? Vilka är de viktigaste frågorna 
att lyfta fram?

– En utgångspunkt för oss är att 
ojämlik vård berör alla. Ojämlik vård 
är en av de stora orättvisorna i samhäl-
let och vår uppgift är föra upp den här 
frågan högt på dagordningen. Det är en 
angelägenhet för alla medborgare, sä-
ger Ilija Batljan.

Stort intresse
Ilija Batljan understryker att det finns 
ett stort intresse för frågorna. Det 
märkte han och de andra ledamöterna i 
kommissionen till exempel på ett semi-
narium som anordnades den 27 januari 
och lockade över 120 personer. 

Detsamma gäller när kommissionen 
träffar människor i andra samman-
hang, till exempel Världscancerdagen 
den 4 februari som arrangerades av 
Nätverket mot cancer. Där deltog Ilija 
Batljan i en diskussion om hur man kan 
åstadkomma en mer rättvis cancer-
vård.

Han välkomnar också initiativ som 
till exempel den nationella konferensen 
för jämlik vård som anordnas den 11 
juni. Bakom den står en lång rad av 
myndigheter och organisationer, bland 
andra Socialstyrelsen, Sveriges kom-
muner och landsting, Kommunal, Sve-
riges läkarförbund och Vårdförbundet. 

Till stora och komplexa frågor som 
hur klyftorna ska minskas finns inga 
snabba och enkla lösningar. Men poli-
tiken har en central betydelse för att 
vända utvecklingen åt rätt håll. 

Lyfta frågor till politiken
– Inom politiken är det hög tid att börja 
fundera på hur man ska få en bra bild 
av orättvisorna och av vad som krävs 
för att vi ska kunna minska orättvi-
sorna. Här har kommissionen en vik-
tig uppgift att lyfta fram viktiga frågor 
som politiker måste fundera över, frå-
gor för regeringen, för myndigheter, 
för SKL och andra, säger Ilija Batljan.

Kommissionen ska göra övergripan-
de analyser av ojämlik vård men också 
komma med konkreta förslag om vad 
som bör göras. Funderingar och förslag 
kommer att läggas fram vid ett semi-
narium under årets Almedalsvecka i 
början av juli och i en rapport.

– Därmed avslutas kommissionens 
uppdrag, säger Ilija Batljan.

Men även om kommissionen har ett 
begränsat uppdrag utesluter han inte 
att det blir en fortsättning i någon form 
– ett steg 2.

– Jag tycker det är viktigt att vara 
öppen och ödmjuk när man håller på 
med så stora och viktiga frågor som 
denna. Jag ser gärna att kommissionens 
arbete kan fortsätta på något sätt. Men 
det är alldeles för tidigt att säga att i 
vilka former det kan ske, säger Ilija Bat-
ljan.

Sten erik JenSen 
frilansande medicinskribent

Kommission ska flytta 
upp ojämlik vård på den 
politiska dagordningen

- Sjukvården är inte rättvis, det finns stora olikheter i vården. Orättvisorna ser man 
oavsett från vilket håll man granskar vården. Vår uppgift är att uppmärksamma 

några av de viktigaste och stimulera till en diskussion om hur vi ska minska orätt-
visorna. Det säger Ilija Batljan, ordförande i den Kommission för jämlik vård som 

Läkemedelsindustriföreningen, LIF, lanserade i januari 2012. 

politik i industrin
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Kommission med bredd
Ilija Batljan, med en bakgrund som socialdemokratisk kommun- och landstingspolitiker är 
ordförande i kommissionen, som har en bred sammansättning. De övriga ledamöterna är:
• Hans bergström, docent, journalist och fristående kolumnist,
• Laura Hartman, analys- och prognoschef på Försäkringskassan, 
• Anders milton, läkare och tidigare regeringens psykiatrisamordnare, 
• Johnny munkhammar, riksdagsledamot (M) samt
• Annelie nordström, ordförande för Kommunal. 
Sekreterare i utredningen är Johan Stennek, professor i nationalekonomi vid Göteborgs 
Universitet och emma Ölmebäck, utredare på Kommunal.



Aktivia Science Work AB är ett svenskt innova-
tivt bemanningsföretag inom Life Science som 
erbjuder sina kunder innovativa bemannings-
lösningar. Företaget har ett trettiotal konsulter 
anställda som arbetar inom svensk Life Science-
industri från Umeå i norr till Malmö i söder.

Vi är nu inställda på rejäl tillväxt. Därför vill vi 
ha med dig som är yrkesman eller yrkeskvinna 
inom försäljning, som kan bemanningsverksam-
het och som har erfarenhet av arbete inom Life 
Science för att vara med och ta oss mot våra 
mål.

Du kommer att vara ansvarig för försäljningsar-
betet och kommer att ingå i ledningsgruppen. 
Du ska identifiera nya kunder och genomföra 
besök och utveckla affärsmodeller som matchar 
kundernas behov. Beroende på din bostadsort 
kan du komma att bli stationerad på vårt kontor 
i Lund alternativt Stockholm/Flemingsberg. Men 

var du än är stationerad kommer du att  
bearbeta marknaden från båda våra kontor. 

Du behöver ha en försäljningsbakgrund inom  
bemanning inom Life Science och vara stark 
inom säljområdet. Du måste ha dokumenterad 
erfarenhet av arbete med att boka och genom-
föra kundbesök, leverera offerter och ta in nya 
projekt. Du bör också ha en naturvetenskaplig 
utbildning på universitetsnivå. Har du en PhD är 
det meriterande.

För att du verkligen ska få veta vilket gyllene till-
fälle detta är för rätt person vill vi att du ringer 
Knut Natt och Dag på 0722 166 800 eller Rolf 
Mayer på 0708 87 60 05.  
 
Din ansökan  
sänder du till knut.nattochdag@aktivia.se så 
snart som möjligt då vi arbetar löpande med 
denna rekrytering. Skriv ASW i ämnesfältet. 

Är du är en riktigt duktig säljare av bemanningstjänster inom Life Science?  
Vill du kunna påverka ditt arbetsinnehåll och dina ersättningar? 

Då kan du vara den vi söker till Aktivia Science Work. 

Aktivia Science Work AB är ett bemanningsföretag specialiserat inom Life Science. Vi har kontor i Lund 
och i Stockholm och är en del av forskningsparken i Lund och Karolinska Institutet Science Park i Stock-
holm. Vi är medlemmar i SwedenBIO och Medicon Valley Alliance. Du kan läsa mer om oss på  
www.aktivia.se 

Säljansvarig/Bemanningsansvarig



Medhouse växer inom våra affärsområden 
sälj, marknad och medical
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Vi söker löpande konsulter i hela landet som vill utvecklas och bli en 
viktig del av företaget. 

Vi erbjuder dig: 
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• Ett väletablerat och ledande konsultföretag inom Life Science 
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Låter detta intressant?
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We have 23,000  
people on salary. 

But our benefits are 
shared with billions.

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

Job Position Here 
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Vi söker en MSL Hematologi till ett expansivt företag inom området 

Vi söker dig som har djupa hematologiska kunskaper och troligen tidigare erfarenhet som  
MSL inom onkologi/hematologi. 

Dina arbetsuppgifter kommer huvudsakligen bestå av, att tillsammans med hematologiteamet driva den veten-
skapliga delen med support av vetenskaplig input. Detta inkluderar framtagande av vetenskapliga publikationer, 
framtagande av presentationer, egna genomföranden av presentationer på utvalda kliniker, samt support till 
medicinska avdelningen gällande planering och genomförande av lokala studier, advisory boards mm. 

Formella krav, Universitetsutbildning life science, MD eller PhD. 
Som person är du noggrann, med god planerings- och organisationsförmåga och eget driv. 

Vi välkomnar din ansökan snarast till birgitta.lagerqvist@quintiles.com
För frågor om tjänsten ring Birgitta Lagerqvist på 0733-31 92 40



Passionate about Healthcare  
Proud of our People

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

Vi på Pharmexx är stolta över våra 
konsulter - välkommen att bli en av 
oss! 

Våra konsulter utgör vår kärnverksamhet. Vi är stolta över våra 
konsulter och strävar efter att nivån på våra Pharmexx-konsulter ska 
vara den bästa i branschen. 

Just nu söker vi fler konsulter till en mängd olika uppdrag med 
erfarenhet inom bland annat reumatologi, oftalmologi, primärvård 
m.m. På vår hemsida www.pharmexx.se kan du läsa mer om 
respektive uppdrag. 

Vill du arbeta i en stimulerande miljö med varierande uppdrag och 
möjlighet till individuell karriärutveckling? Då har du kommit rätt! 
Välkommen att kontakta vår Business Development Manager Anton 
Ekblom på 08-614 34 28 eller anton.ekblom@pharmexx.se så 
berättar han mer om hur det är att arbeta som konsult hos oss.    
      

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

Pharmexx_PI 2_120419_210x148.indd   1 2012-04-20   08:30:15

Är du intresserad av nytt arbete inom  
Life Science?

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

•  Quality Assurance
•  Regulatory
•  Ögon
•  Upphandlingsarbete
•  Pharmacovigilance
•  Hjärta/Kärl
•  Dermatologi, personer från hela Norden är av intresse
•  Animal

Vi söker även farmaceuter för apoteksuppdrag.

Låter det intressant?

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

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

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

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



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.

Smärta 
Karolinska Institutet, Stockholm

 Livsstil och hälsa/Hjärt- kärl 
Nalen, Stockholm

 KOL 
Sophiahemmet, Stockholm

 Metabola leversjukdomar 
Sophiahemmet, Stockholm

PLanerade SyMPOSier 2012

Smärta
Karolinska Institutet, Stockholm

Nalen, Stockholm

Sophiahemmet, Stockholm

Sophiahemmet, Stockholm

22 maj

 6 september

 16 oktober

 14 november
(preliminärt)

arrangerar

LäKartidningen FörLag aB, 08-790 33 00
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What exactly is the new business model? And how do 
you get there from here? Ask us. We can draw on our 
unique experience in the biopharmaceutical industry to 
deliver evidence-driven insights that reduce complexity 
and accelerate outcomes. Our aim is to work closely 
with our Nordic biopharmaceutical customers, offering 
innovative sales solutions, high quality sales teams and 
the fl exibility that is required in today’s marketplace.

For further information around our commercial solutions, 
contact Henrik Lüning at + 46 18 431 11 23 or via email at 
henrik.luning@quintiles.com.

wants to rethink the old business model.wants to rethink the old business model.
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