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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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nummer 3/2012  årgång 15

”Alla ledningsgrupper 
kan bli effektivare”

Det är kvinnor 
som tar besluten i 
hälsosammanhang 

Svensk läkemedelsindustri 
2012 – branschen och 
allmänheten tycker till

Chefens nya uppgift 
- att mobilisera gruppens kunskap



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
Ledarskap, branschundersökning
och en bråd höst
Välkomna tillbaka efter en förhoppningsvis lång och skön semester. En del av 
er skymtade vi i vimlet i Almedalen. Läs mer om Almedalsveckan i ett referat 
längre fram i tidningen. 
 Läkemedelsindustrin och villkoren för denna har genomgått stora 
förändringar senaste åren och det enda som är säkert är att förändringarna 
kommer att fortsätta. När det sker förändringar i en bransch är det viktigt med 
ledarskap. Vi har tagit fasta på detta och ägnar en stor del av det redaktionella 
innehållet i detta nummer åt just ledarskap.
 Ledarskapsartiklarna i detta nummer tar bland annat upp: Projektarbete, 
hur hjärnan fungerar, hur man kommunicerar till kvinnor, om olika människo
typer och hur man får en ledningsgrupp att fungera. Oavsett vilken position du 
arbetar på i bolaget bör du hitta någonting som anknyter till just ditt arbete. 
 Förutom detta stora block har vi för tredje året den stora äran att presentera 
en branschundersökning bland annat för att se hur ni trivs på jobbet. I år ingår 
också ett avsnitt där vi frågat vad allmänheten tycker om branschen. Gå gärna 
in på vårt forum på LinkedIn och diskutera vidare om detta.
 I vår attgöralista inför hösten står förutom ytterligare ett nummer av 
Pharma Industry, två utgåvor av Neurologi i Sverige, tre utgåvor av Onkologi i 
Sverige, produktchefskursen i strategisk marknadsplanering samt möjligen en 
PIVillage under Riksstämman. En ganska bråd höst med andra ord. Hoppas 
vi ses i något sammanhang!

Niclas Ahlberg
chefredaktör
Pharma Industry
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Besöksadress: Sveavägen 151
Postadress: Cegedim AB, Box 21043, 100 31 STOCKHOLM
Tel: +46 8 555 21 400 Fax: +46 8 555 21 499
info@cegedim.se // www.cegedim.se

Cegedim lanserar DocnetTM 
Grön revolution för lönsam kommunikation

Tala med läkarna
direkt via DocnetTM

utan att passera
papperskorgen 

Framgång nås inte längre med 
massreklam, utan via anpass-
ning till kundernas vardag. 

Tempot är högre, alternativen 
fler. Många söker i blindo.

Nu kan du sluta söka.
Tack vare den nya plattformen  
Docnet kan du nå alla personer  
i läkardatabasen Onekey. 

Slipp resurskrävande printreklam. 
Kommunicera via kundernas inkorg 
i Docnet; inbjudningar, produktinfo, 
fortbildningar, patientstöd, nya rön.
En smartare och grönare värld.

Låt Docnet göra din professionella  
vardag enklare, grönare och smartare.  

Kontakta Peter Norrgård,  
Regional Director CRM

DocnetTM

Den felande länken för lönsam kommunikation.

Alla
läkare

SLUTNA NÄTVERK
& ÖPPNA FORUM

Events
Nya rön
DM, info
Pat. stöd

Industrin
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TNS Sifo Navigare expanderar 

Benny Chemnitz-Nielsen har anställts som Senior Research Executive. Benny 
har en  flerårig bakgrund inom olika market research bolag såväl som marknads-
föring från Nobel Biocare och har arbetat mycket med kvalitativa metoder och 
uppdrag. Benny kommer att vara placerad på Stockholmskontoret. Helena Si-
fontes har anställts som Account Manager. Helena har en bakgrund från flertalet 
olika positioner inom läkemedelsindustrin närmast från Janssen såväl som från 
tjänsteförsäljning inom konsult och revisionsbranschen.

Anders Larsson − chefsrekryterare på Compass 

Anders Larsson är sedan 1 septem-
ber chefsrekryterare på Compass. 
Han kommer närmast från Nycomed/
Takedas huvudkontor i Zürich där han 
varit global marknadsdirektör. Dess-
förinnan var han verkställande direktör 
för dotterbolaget i Holland. Anders 
Larsson har också under flera år arbe-
tat på MSD i Sverige och satt under 
sex år i ledningen för Pfizers svenska 
dotterbolag, där han bland annat an-
svarade för sammanslagningen av Pfi-
zer och Pharmacia i Sverige.

Wim Souverijns - ny nordisk 
verkställande direktör för 
Celgene
Wim Souverijns har tillträtt som ny 
verkställande direktör för den nordis-
ka  organisationen inom Celgene. 
Wim Souverijns kommer närmast från 
en postion som Executive Director 
Global Marketing inom Celgene, där 
han har haft det globalaansvarat för 
strategisk planering, marknadsunder-
sökningar samt business intelligence. 
Dessförinnan ledde Wim Souverijns 
Celgenes Marketing Operations i Eu-
ropa. Han har även haft en rad olika 
ledande positioner inom marknadsfö-
ring och försäljning inom Amgen både 
i Europa och USA. Wim Souverijns är 
utbildad till ingenjör och har en PhD 
från universitetet KU Leuven i Belgien.

Pascal Soriot blir ny chef för 
AstraZeneca

AstraZeneca har utnämnt Pascal Soriot till fö-
retagets verkställande direktör och koncern-
chef. Pascal Soriot tillträder sin tjänst den 1 ok-
tober 2012. Samtidigt blir han också anställd 
styrelseledamot (executive director) i Astra-
Zenenecas styrelse.

Simon Lowth, som nu är tillförordnad kon-
cernchef, återgår till sin tjänst som finansdirek-
tör och ledamot i koncernens styrelse.

Pascal Soriot är 53 år, fransk medborgare 
och kommer till AstraZeneca från Roche där 
han sedan 2010 varit verkställande direktör för 
bolagets läkemedelsdivision. Han har i sin nuva-
rande roll globalt ansvar för utveckling, tillverk-
ning, marknadsföring och försäljning samt ad-
ministration för läkemedelsdivisionen. Innan 
dess var han verkställande direktör på Genen-
tech där han ledde det framgångsrika samgå-
endet mellan Roche och företagets verksamhet 
för biologiska läkemedel i San Fransisco. Pas-
cal Soriot inledde sin bana inom läkemedelsin-
dustrin 1986 och har innehaft olika seniora le-
dande befattningar i USA, Asien och Europa.

Ny forsknings- och utvecklingschef 

vid Artimplant

Lars Peterson tar tills vidare över ansvaret som 
ny forsknings- och utvecklingschef vid Artim-
plant efter Katrin Gisselfält som övergår till an-
nan verksamhet. Lars Peterson är styrelseleda-
mot i Artimplant sedan 2011, professor emeri-
tus vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs uni-
versitet och bedriver forskning kring vävnadsre-
generation.
 

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

Nya medarbetare på Ellermore 
Maria Ginman har anställts som produktionsledare 
och kommer att arbeta med kunder såväl inom Rx 
som OTC samt övriga konsumtionsvaror. Maria kom-
mer närmast från Momentum Sverige AB, där hon 
ansvarade för produktionen för bl a VolvoFinans Bank 
och Subway. Mia Danielsson är ny projektledare på 
Ellermore. Hon är utbildad marknadsförare och har ti-
digare bl a varit nordisk marknadschef och kommer 
närmast från Momentum Sverige AB där hon var an-
svarig projektledare för Carlsberg Sverige AB, en av 
byråns största kunder med varumärken som Ramlö-
sa, Falcon, Pripps Blå, Carlsberg, Festis mfl. 

(Källa:Ellermore)

Pharmexx Nordic får ny ägare 

Företaget blir nu en del av det Irlandsbaserade CSO-
företaget United Drug och kommer att fortsätta leve-
rera högkvalitativa konsulttjänster inom områdena 
CSO, health management services och brand mana-
gement.  

- Tack vare de ny ägarna kommer Pharmexx att kun-
na erbjuda flera närliggande tjänster till den svenska 
marknaden, säger Helena Nyrén, verkställande direk-
tör på Pharmexx i Sverige. Vi ser fram mot att få ut-
veckla vår affärsmodell tillsammans med vår nya ägare. 

Nytt antibiotikum från Astellas

Nu finns Astellas antibiotikum, Dificlir™ (fidaxomicin) tillgängligt för det ökande 
antalet svenskar som drabbas av den farliga diarrésjukdomen orsakad av bak-
terien clostridium difficile. Som det första läkemedlet i en ny klass makrocyklis-
ka antibiotika är det specifikt framtaget för att angripa tarmbakterien som kan 
orsaka dödlig diarré. Sjukdomen dominerar bland de sjukhusöverförda infek-
tionerna och drabbar främst redan försvagade, ofta äldre patienter. 

Cirka 8 000 svenskar drabbas varje år av den mycket besvärliga tarmbakte-
rien clostridium difficile. 1 400 av dem måste vårdas på sjukhus till följd av in-
fektionen och ungefär 140 av dessa dör. Bakterien är en sporbildande bakterie 
som kan finnas i tarmen och många bär på den utan att uppvisa några som 
helst symtom. När den normala tarmfloran rubbas, i samband med antibiotika-
behandling, kan bakterien ta över och orsaka en svår inflammation i tjocktar-
men, med varierande grad av diarréer som följd (CDI).

Lösningen är i dag en del av problemet då CDI-patienter behandlas med 
antibiotika. Risken att återinsjukna efter avslutad behandling är dock stor. Drygt 
var fjärde patient drabbas av minst ett återfall och återfallsrisken ökar markant 
för varje gång patienten återinsjuknar. Ett viktigt mål med behandlingen blir så-
ledes att begränsa antalet sjukdomsepisoder. I de kliniska studier som låg till 
grund för godkännandet hos den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA vi-
sade att Dificlir hade lika god effekt jämfört med vankomycin men med en signi-
fikant lägre frekvens av återfall i CDI.

EU-godkännande för marknadsföring av  
intravenöst antibiotikum

EU-kommissionen har godkänt marknadsföring av Zinforo (ceftarolinfosamil), 
ett nytt intravenöst antibiotikum av cefalosporintyp, för behandling av vuxna pa-
tienter med komplicerade infektioner i hud och mjukvävnad (cSSTI) eller sam-
hällsförvärvade lunginflammationer (CAP). 

Därmed blir AstraZenecas Zinforo den enda cefalosporin monoterapin i Eu-
ropa med bevisad klinisk effekt mot meticillinresistenta stammar av Staphylo-
coccus aureus (MRSA), som är en vanlig orsak till allvarliga och svårbehandla-
de hudinfektioner. 

Zinforo har utvecklats med målet att avvika från tidigare godkända cefa-
losporiner och har en ny verkningsmekanism som ger bakteriedödande aktivitet 
mot ett brett spektrum av vanliga infektionsframkallande bakterier. 
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ref: 1. Läkemedelsföretag i Sverige. 2. Acetylkolin är en signalsubstans som finns i bl.a. synapser mellan nerver 
och muskler. Acetylkolin förekommer också i cortex där det verkar upprätthålla den normala elektriska aktiviteten 

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

EFFEKTIV BEHANDLING MED LÅNG DURATION. 

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

Genmab ingår global avtal med Janssen för 
Daratumumab

Genmab har tecknat ett avtal med Janssen för daratumumab 
(HuMax®-CD38), en human CD38 monoklonal antikropp. 

Daratumumab är under utveckling för att behandla multipelt my-
elom och har en potential att utvecklas för andra indikationer inom 
cancer som till exempel ALL. I avtalet får Janssen en exklusiv global 
licens för utveckling och kommersialisering av daratumumab samt 
en backup CD38 antibody.

Bayer har lämnat in registreringsansökan för regorafenib 
till FDA

Bayer HealthCare har lämnat in regsitreringsansökan (NDA) till 
Food and Drug Administration (FDA) för sin orala multikinase häm-
mare regorafenib för behandling av metastaserande och/eller ino-
perabla gastrointestinala stromala tumörer. (Källa: Bayer)

Första läkemedlet mot myelofibros – nu godkänt inom EU

EU-kommissionen godkänt Jakavi som det första läkemedlet för be-
handling av den ovanliga blodcancerformen myelofibros. 

– Det här är ett efterlängtat behandlingsalternativ som kan göra 
stor skillnad för patienter som lever med denna plågsamma och 
nedbrytande sjukdom, säger Eva Löfvenberg, överläkare vid Hema-
tologiskt centrum vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. 
Fem svenskar har deltagit i den studie som ligger till grund för god-
kännandet av Jakavi.

Myelofibros är en ovanlig och livshotande form av blodcancer 
som drabbar cirka 50 personer per år i Sverige. Sjukdomen känne-
tecknas av ärrbildning i benmärgen där blodceller tillverkas och le-
der till svåra smärtor i leder och skelett, ökad känslighet för infektio-
ner och ökad risk för blödningar. Mjälten kan växa till flera gånger 
sin normala storlek, hos vissa patienter väger mjälten upp till tio kilo. 
Myelofibros kan även utvecklas till akut myeloisk leukemi, en can-
cerform med ett mycket snabbt förlopp.

Jakavi, ett läkemedel som nu har blivit godkänt, blockerar ett en-
zym (JAK) som driver på sjukdomens utveckling. Studier har visat 
att patienter som behandlas med Jakavi får signifikant mindre stor-
lek på mjälten och förlängd överlevnad. Samtidigt minskar andra 
sjukdomssymtom som trötthet, smärta, klåda och magproblem. 

(Källa: Novartis)

Ipuls avvecklas som bolag

Institutet för professionell utveckling av läkare i Sverige, Ipuls, 
avvecklar sin verksamhet. Institutet ägs av Svenska Läkaresäll-
skapet, Sveriges läkarförbund samt Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL). Anledningen är att administrationen av SK-
kurser för ST-läkare i psykiatri ska från den 1 januari 2013 tas 
över av Socialstyrelsen. Beslutet baseras på lagstiftningen 
kring upphandling och innebär inte på något sätt bristande för-
troende för det sätt Ipuls genomfört uppdraget. 

Administrationen av SK-kurserna, som ekonomiskt sett är hu-
vuddelen av Ipuls verksamhet, försvinner och därmed också un-
derlaget för att bedriva bolaget. Ägarna har därför beslutat att 
på sikt lägga ner Ipuls. Det finns nu en mängd frågor som måste 
lösas när det gäller de olika verksamhetsgrenarna och persona-
lens fortsatta arbete. 

Alla åtaganden enligt ingångna avtal kommer att slutföras. 
Detta gäller i första hand planerade kurser, granskningar och in-
spektioner. Hur de delar av Ipuls verksamhet som inte överförs 
till staten, till exempel inspektionsverksamhet och certifiering av 
kurser, ska bedrivas i fortsättningen väcker en rad frågor. Björn-
Ove Ljung, verkställande direktör för Ipuls, kommer att leda det 
fortsatta arbetet och avvecklingen med stöd av styrelsen.

Ny vd på Sanofi

Sanofi meddelar att Anna-Kaija 
Grönblad ef ter träder Laurent 
Dousset som vd för Sanofi Sveri-
ge. Hon kommer samtidigt att bli 
divisionschef för onkologi i Nor-
den och Baltikum. Laurent Dous-
set går vidare till en ny position 
på huvudkontoret i Paris. Anna-
Kaija Grönblad är civilekonom 
och anställdes vid Sanofi 1998, 
där hon sedan dess har innehaft 
f lera ledande chefspositioner 
inom olika terapiområden. Hon 

har mångårig kunskap om hälso-och sjukvården och läkeme-
delsmarknaden i Sverige och har ingått i den svenska lednings-
gruppen på Sanofi i 10 av sina 13 år på företaget. I april 2011 
tog hon steget in i den privata sjukvården som vd för Bariatric 
Center Stockholm och Kirurgkliniken Stockholm vid Sophia-
hemmet. Ett och ett halvt år senare är hon nu tillbaka på Sanofi 
och redo att driva verksamheten i Sverige framåt.



Karriärer lyfter 
inte av sig själva.

Ring oss på 08-440 40 70 
så diskuterar vi gärna hur din 
kampanj kan bli startskottet

 för något riktigt stort. 
  

 heart.se
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Hon har lotsat 5 000 konsulenter till      examen – nu väntar Rivieran
– De flesta som gått kursen har varit väldigt nöjda. Många 
som kom direkt från akademiska studier och sen skulle gå 

den här utbildningen tyckte många gånger att det var det tuffaste 
de gjort. 
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Birgitta Callod på Läkemedelsindustri-
föreningen, LIF, är ett välbekant namn 
i branschen. Efter att ha hållit i LIF-
kursen i 30 år har hon bidragit till att 
nästan 5 000 läkemedelskonsulenter 
fått sin utbildning. Nu tackar Birgitta 
Callod för sig för och ser fram mot att 
bli pensionär.

Vissa hävdar att det är få som känner så många av 
dem som jobbar i läkemedelsbranschen som Birgit-
ta Callod. Hon har varit kursledare för LIF-kursen 

i 30 år och under den tiden har närmare 5 000 konsulenter 
utexaminerats. Under den tiden har hon hunnit avverka tre 
verkställande direktörer och kommit i kontakt med de flesta 
nyanställda i branschen. 

– Jag har varit något av en spindel i nätet när företagen 
anmält nyanställda till den här kursen. All information in-
för, under och efter kursen har kommit från mig. Det gör 
att jag lärt känna otroligt många vilket har varit  väldigt 
stimulerande och roligt. 

– Stämningen var alltid på topp trots att studierna är 
väldigt krävande. Det finns många fina minnen från kur-
serna och särskilt från alla de avslutningsfester som kurs-
deltagarna själva fick planera och genomföra. 

– Jag är stolt över vad jag åstadkommit men nu ser jag 
fram emot att bli pensionär. Det är klart att det är ett stort 
steg att lämna företaget efter så många år och visst känns 
det också vemodigt. Jag har ju varit väldigt engagerad i mitt 
arbete.

Liten organisation och långa handläggningstider
När Birgitta Callod började sin långa karriär representera-
des läkemedelsföretagen fortfarande av två olika bransch-
föreningar, en för de svenska läkemedelsföretagen och en 
annan för de utländska. Hon jobbade till att börja med på 
Representantföreningen för utländska farmacevtiska indu-
strier, RUFI. De svenska läkemedelsföretagen var medlem-

 Hon har lotsat 5 000 konsulenter till      examen – nu väntar Rivieran

HEDERSAUKTORISATIONSBEVIS

Som uppfyller de av LIF fastställda normerna för pensionsavgång. 
På grund härav meddelas hedersauktorisation gällande för den tid 
Birgitta Callod varit utbildningsansvarig hos ovan nämnda företag.

För LIF

Stockholm den

Anders Blanck
VD 

för

Birgitta Callod
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porträtt

mar i dåvarande LIF, det var få men stora företag som Astra, 
Leo, Kabi, Pharmacia och Ferrosan. LIF och RUFI förblev 
separata organisationer fram till 1995 då de slogs ihop och 
bildade nuvarande LIF. 

– De svenska och utländska företagen hade olika typer 
av stöd från sin respektive branschförening. Men det fanns 
ett nära samarbete där man uttalade sig i gemensamma frå-
gor, hade lokaler i samma hus och många kontakter bakom 
kulisserna.

När Birgitta Callod började på RUFI var det en liten or-
ganisation med bara 10 anställda. Efter sammanslagning 
med LIF var man som mest 60 personer. Då var Läkemedels-
statistik fortfarande en del av LIF. I dag är cirka 25 personer 
anställda på LIF.

– Mycket har förändrats under de här åren. Framför allt 
har tempot skruvats upp men också själva arbetssättet var 
annorlunda för 30 år sedan. Vi jobbade utan datorer vilket 
gjorde att handläggningstiderna var mycket längre än i dag.

Redan 1968 startade kursen för auktorisation av läkeme-
delsinformatörer eller LIF-kursen som den kallas. Det var 
ungefär samtidigt som branschen drog igång sitt etikar-
bete, nya regler för läkemedelsinformation antogs och 
Nämnden för bedömning av läkemedelsinformation (NBL) 
bildades. Och det var inte bara för nyanställda konsulenter 
som LIF-kursen blev obligatorisk. Även de som varit verk-
samma i många år fick sätta sig på skolbänken för att läsa 
anatomi, fysiologi, farmakologi, sjukdomslära, psykiatri, 
regler för läkemedelsinformation och mer därtill. Det har 
hela tiden funnits en kontinuitet i upplägget där självstudier 
kombineras med stödundervisning av engagerade förelä-
sare. 

– Att dra igång utbildningen var ett stort grepp. Jag tror 
att det var oerhört positivt för branschen där man höjde 
kunskapsnivån bland konsulenterna och kvaliteten på pro-
duktinformation väsentligt. Det har också ökat branschens 
trovärdighet. 

Hela tiden ett steg före
LIF-kursen har hela tiden utvecklats för att ligga steget före, 
till exempel infördes ett utbildningsavsnitt om hälsoeko-
nomi redan i början av 90-talet. Det har också funnits ett 
utbildningsråd. Rådet har bestått av läkare och företagsre-
presentanter och ansvarat för lärarrekrytering, studiepla-
ner, val av kurslitteratur, konstruktion, rättning av slutprov 
och auktorisation. Rådet har, enligt Birgitta Callod, haft stor 
betydelse för både kvalitet och kontinuitet i utbildningen.

– Jag tror att utbildningen betytt väldigt mycket för bran-
schen. Kraven var högt satta från början för att ge kvalitets-
stämpel på utbildningen. Vi har hela tiden varit lyhörda för 
det som kommer. Det har skapat en välutbildad grupp kon-
sulenter som kunnat föra en bra dialog med sjukvårdsper-
sonal.

Efterfrågan på LIF-kursen har varierat under åren. När 
Birgitta Callod började utexaminerades cirka 25 läkeme-
delskonsulenter per år. Under 90-talet steg efterfrågan kraf-
tigt och under toppåren kring millennieskiftet examinera-
des cirka 200 konsulenter per år för att sedan sjunka. I dag 
är man tillbaka på 25 nya auktorisationer per år. 

– Det blev några tuffa år i slutet av 90-talet när deltagar-
antalet ökade så dramatiskt, berättar Birgitta Callod. Plöts-
ligt räckte inte kurslokalerna till vilket gjorde att vi ibland 
fick ta till nödlösningar.

– De flesta som gått kursen har varit väldigt nöjda. 
Många som kom direkt från akademiska studier och sen 
skulle gå den här utbildningen tyckte många gånger att det 
var det tuffaste de gjort. 

Men utbildningen har inte bara bidragit till att höja ut-
bildningsnivån i branschen. Den har också byggt starka 
nätverk. 

– Det är många som har hållit kontakten efter att de gått 
kursen eftersom de svetsats samman av att kämpa oerhört 
intensivt mot samma mål under en komprimerad tid. Ut-
bildningen har också varit ett sätt för nyanställda på ett 
läkemedelsföretag att lära känna branschen. 

2005 överfördes kursen till Läkemedelsakademin. 
– Det är bra att kursen integrerats med Läkemedelsaka-

demins stora kursutbud. Men nu är det en självstudiekurs 
utan stöd av föreläsningar vilket är mycket tufft. 

– Min förhoppning är att kursen åter ska bli en utbild-
ning med lärarstöd, säger Birgitta Callod. Det är oerhört 
krävande att läsa den här utbildningen på egen hand. Det 
krävs en enorm disciplin för att klara det.

Rivieran nästa
Birgitta Callod är fortfarande engagerad i kursen men när 
hon nu efter 30 händelserika år går i pension lovar hon att 
släppa taget om sin klenod.

– Det blir raka spåret ned till vår lägenhet på Rivieran 
när jag kliver ut genom LIF:s dörrar. Där ska jag umgås med 
min man och räknar med många besök av barn och barn-
barn. 

Vad har varit roligast under de här åren?
– Det har varit oerhört stimulerande att ha att göra med 

utvecklande och trevliga människor, säger Birgitta Callod. 
Och även om det skulle kunna ses som en upprepning med 
kurs efter kurs var aldrig två kurser lika. Det var ett bra 
och roligt samarbete mellan mig, lärarna och alla andra 
kring kursen.

CeCilia KennerfalK
Kommunikationschef

lif

Hon har varit kursledare 
för LIF-kursen i 30 år och 
under den tiden har när-

mare 5 000 konsulenter utexa-
minerats.



NYHETER PÅ LIV OCH DÖD

Vem söker du inom vården?
Namn, organisation, yrkesgrupp...

Vi kan vårdbranschen. Därför vet vi när en helsida i Dagens Medicin är den bästa 
lösningen för att nå den du söker, och när det är bättre att synas i en bilaga riktad 
mot din målgrupp. Eller en banner. Eller att anordna ett seminarium eller event. 

Ring oss på 08-566 241 30 och berätta vem du vill nå inom vården, så hjälper vi dig. 
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marknadsföring

Läkemedel har räddat miljarder 
liv. Men liksom för alla tekniska 
framsteg – från nitroglycerin till 

atomkraft – inträffar bakslag på vägen 
till nya och bättre läkemedel. De störs-
ta bakslagen benämns katastrofer och 
kan vara akuta. Det kan gälla vacciner 
eller när man för första gången testar 
ett läkemedel med okänd verknings-
mekanism på människa.  - Tegneroka-
tastrofen 2006 är ett exempel på detta: 
samtliga sex försökspersoner blev med-
vetslösa efter ha tillförts en monoklo-
nal antikropp. Katastrofer kan också 
vara tickande, som fallet med långva-
rig medicinering med bensodiazepiner 
(lugnande medel) eller slentrianmässig 
förskrivning av antibiotika. Orsaken 
kan vara förorenade läkemedel eller 
feldoserade, vilket förfalskade läke-
medel är exempel på. Läkemedlet kan 
också användas på för vida indikatio-
ner eller inte dras in tillräckligt snabbt 
från marknaden av ansvariga myndig-
heter. Eller så kan läkemedelsföretaget 
undanhålla eller ignorera upptäckta 
risker. Det senare resulterar numera i 

dryga böter, skadestånd och skandali-
serat renommé för företaget. De kata-
strofer vi känner till är främst sådana 
som inträffat i i-länder med tydliga re-
gelverk och övervakningssystem. 

Hjortons pulver 
Länge såldes olika pulver på den 
svenska marknaden som kombinerade 
smärtstillande och febernedsättande 
komponenter. De såldes i små vikta, 
vaxade pappersförpackningar. Ett så-
dant hette Hjortons pulver och hade 
komponerats av en läkare med samma 
namn runt 1918 och innehöll fenace-
tin, fenazon (antipyrin) och koffein. 
Hjortons pulver blev särskilt populärt 
bland fabriksarbetare i Huskvarna 
som använde pulvret som uppiggande 
medel och som höll huvudvärken bor-
ta. Under perioden 1952–61 upptäckte 
företagsläkaren Kurt Grimlund urin-
förgiftning hos de anställda. I 35 fall 
ledde förgiftningen till döden. Redan 
1953 hade dock Spühler och Zollinger 
i en tysk tidskrift rapporterat om njur-
skador av fenacetin och närstående äm-

nen. Fenacetin förbjöds i alla svenska 
läkemedel 1961, men ännu i slutet av 
decenniet rapporterade en läkare om 
en patient, som förgiftats av fenacetin. 
Och än i dag kan ”fenacetin med psy-
kofarmaka” köpas på nätet från Gold-
pharma.com.

Osäkra vacciner orsaker flest kata-
strofer 
Sett över tiden har nog vacciner gett 
upphov till de flesta läkemedelskata-
stroferna. På 1920-talet inträffade ett 
dussintal händelser med difterivaccin 
i olika länder. Minst 130 barn dog och 
många fler skadades av nekroser (cell-
död) och nervskador. Efter vaccina-

Från HJORTONS PULVER 
till PANDEMRIX - några av 
världens läkemedelskatastrofer
Alla tekniska framsteg innehåller bakslag. I den här 
artikeln beskriver farm dr Anders Cronlund några 
stora läkemedelskatastrofer i världen och i Sverige.

HJORTONS PULVER 
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tion 1930 med ett virulent BCG-vaccin 
drabbades 72 bebisar i Lübeck av tuber-
kulos. 1955 drabbades 164 barn i USA 
av polio varav 10 avled på grund av 
ofullständigt inaktiverat vaccin, som 
hade testats på apor vilka blivit para-
lyserade. Företaget Cutter Laboratories 
ignorerade dock resultaten och släppte 
ut vaccinet på marknaden. Cutter-kata-
strofen inträffade ett par veckor efter 
att regeringen beslutat vaccinera mil-
jontals skolbarn och hotade ett tag hela 
det omfattande vaccinationsprogram-
met, som kom att utrota polio. Olyckor 
med poliovaccin skulle dock fortsätta 
under lång tid. 1977 dog till exempel 
över 600 barn i Uganda till följd av ett 
oralt vaccin.

Problemet med säkra vacciner består 
och under senare decennier har flera 
vaccin dragits in på grund av biverk-
ningar. 

Att vacciner ofta orsakat katastrofer 
har flera orsaker. Tidigt var det svårt 
att framställa tillräckligt inaktiverade 
preparat och välja rätt beredning. Det 
faktum att vacciner ges till stora befolk-
ningsgrupper i tidig ålder är en annan 
orsak. Uppenbarligen vet vi inte till-
räckligt om immunförsvarets mognad 
hos olika individer. Senast har ju detta 
aktualiserats här i Sverige med Pan-
demrix, vars allvarliga biverkningar 
främst drabbat barn. 

Samtidigt pågår historiens största 
satsning på vaccinforskning. Den rik-
tas mot, vid sidan av infektioner, så 
skilda åkommor som fetma, högt blod-
tryck, narkotikaberoende, diabetes, al-
lergier, alzheimer och cancer.

Liknande gift i läkemedel och 
bottenfärger
1954 förgiftades 102 personer i Frankri-
ke till döds och ytterligare lika många 
fick allvarliga skador av läkemedlet 
Stalinon. Det marknadsfördes som ett 
receptfritt medel mot stafylokockinfek-
tioner. Den verksamma substansen var 
dijoddietyltenn. Symptomen bestod 
initialt av huvudvärk, kräkningar och 
urinretention (svårigheter att tömma 
blåsan) och slutade med hjärnblödning. 
Preparatet var en apotekskomposition 
som inte genomgått godtagbar pröv-
ning. Prövningen skulle ske med kaps-
lar som innehöll 50 mg aktiv substans, 
men kom genom ett tillverkningsfel 
att endast innehålla 3 mg. Det mark-

nadsförda preparatet hade en angiven 
styrka på 15 mg och innehöll därmed 
fem gånger så mycket substans som i 
prövningen. Symptomen kunde senare 
inte visas på möss, kaniner eller apor 
i betydligt högre doser. Människor 
tycks därför vara betydligt känsligare 
för tennföreningar. Katastrofen ledde 
till att Frankrike 1959 införde skärpt 
kontroll av läkemedel. 

Organiska tennföreningar kom till-
baka i bottenfärger i slutet av förra se-
klet för att förhindra påväxt av alger 
och snäckor. TBT (tributyltennhydrid) 
prövades först i vattendrag i Afrika mot 
spridning av snäckfeber (bilharzia) 
varvid man upptäckte den aktuella ef-
fekten. 2008 förbjöds organiska tenn-
föreningar i bottenfärger av EU.

SMON-skandalen eller  
ont ska inte med ont fördrivas
I slutet av 1950-talet spreds en sjuk-
dom i Japan som karaktäriserades av 
tarmproblem med blödningar och di-
arré. I allvarligare fall påverkades cen-
trala nervsystemet med till exempel 
stickningar, krypningar, domningar, 
paralyserade ben och synrubbningar. 
Nervskadorna påminde om de som or-
sakades av det nyligen isolerade polio-
viruset och ledde i flera fall till döden. 
Tio år senare fick sjukdomen namnet 
Subacute Myelo-Optico Neuropathy 
(SMON). 

Utbredningen och de polioliknande 
symptomen ledde till att stora forsk-
ningsinsatser sattes in på att hitta ett 
nytt virus som källa till sjukdomen. 
1964 rapporterade virologer vid ett ja-
panskt universitet att de funnit ett vi-
rus i avföring från SMON-patienter. 
Det kunde inte vidimeras av andra 
forskare. I slutet av 1968 rapporterade 
två andra forskare att de funnit ytterli-
gare ett virus hos de drabbade. Det vi-
sade sig dock vara en förorening. Under 
tiden konstaterades vid en sjukhuskon-

troll att hälften av SMON-patienterna 
behandlats mot diarréerna med det re-
ceptfria läkemedlet Enterovioform res-
pektive dess synonym Emaform. 

1970 stod det klart att 12 års virusjakt 
varit resultatlös. I maj samma år upp-
täcktes två SMON-patienter med grön 
urin. Snart kunde det fastställas att pig-
mentet var en nedbrytningsprodukt av 
oxykinolin, den aktiva beståndsdelen i 
Enterovioform och Emaform. Detta 
kullkastade den tidigare uppfattningen 
att oxykinolin inte togs upp från tarmen 
samt ledde till hypotesen att sjukdomen 
orsakades av oxykinolin. Epidemiolo-
giska studier visade snart att antalet in-
sjuknade samvarierade med försälj-
ningen av läkemedlen och att patienter 
med de allvarligaste symptomen tagit 

de högsta doserna. I september samma 
år drogs läkemedlen in av den japanska 
hälsovårdsmyndigheten och antalet fall 
minskade snabbt. 1973, när det hela var 
över, hade 11 000 personer skadats av 
läkemedlen inklusive tusentals döds-
fall. 

Oxykinolin hade prövats på möss 
utan att man kunnat påvisa den neuro-
logiska effekten, vilket däremot, visade 
det sig senare, att försök på hund och 
katt skulle ha gjort. Dessutom visade 
det sig att Ciba-Geigy, som marknads-
fört Enterovioform, hade fått varningar 
om SMON-effekten åratal före den ja-
panska epidemin, men hävdat att det 
rörde sig om en ”japansk sjukdom”. 
FDA, den amerikanska motsvarigheten 

De katastrofer vi känner till är främst 
sådana som inträffat i i-länder med 

tydliga regelverk och övervakningssystem.
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till Läkemedelsverket, hade infört be-
gränsningar av indikationen för läke-
medlen tio år före katastrofen. Till det 
sorgliga hör att läkemedlen använts 
mot symptom de själva orsakat. I Sve-
rige engagerade sig läkaren Olle Han-
son i skandalen och uppmanade till 
bojkott av Ciba-Geigy. Hans version av 
händelserna finns publicerade i boken 
De samvetslösa läkemedelsbolagen – 
om SMON-skandalen.

Medicinalstyrelsens klavertramp  
om Neurosedynets biverkningar
Neurosedyn hette preparatet, som låg 
bakom den mest kända läkemedelska-
tastrofen i Sverige. Det tyska läkemed-
let hade registrerats som receptfritt i 
Västtyskland 1957 och som receptbe-
lagt i Sverige två år senare. Neurose-
dyn kom att säljas i 46 länder under 60 
olika varumärken. USA, Frankrike och 

Östtyskland hade avslagit registrering 
på grund av bristande dokumentation. 
Indikationen för Neurosedyn var oro, 
sömnlöshet och illamående. Det hade 
provats på möss och råttor och ansågs 
fritt från biverkningar. 

I november 1961 slog en västtysk 
barnläkare larm om sambandet mellan 
missbildningar hos nyfödda och läke-
medlet, vilket ledde till att försäljning-
en stoppades i landet samma månad. 
Den 5 december samma år rapporte-
rade Expressen om händelsen och att 
Astra, det svenska ombudet för Neuro-
sedyn, skickat ett brev till den svenska 
läkarkåren om att inte skriva ut prepa-
ratet till gravida. Två dagar senare an-
såg dåvarande Medicinalstyrelsens ge-

neraldirektör i en intervju att läkemed-
let inte behövde dras in utan att det 
räckte med Astras brev och att Neuro-
sedyn hade en låg biverkningsfrekvens. 
Men strax därefter, den 15 december, 
drog Astra in Neurosedyn från mark-
naden. 

Eftersom generaldirektören bett 
pressen att inte skriva om saken – gra-
vida kunde oroas i onödan – kom 
många kvinnor att fortsätta sin medi-
cinering ovetande om indragningen. 
Minst sju svenska missbildade barn 
föddes på grund av att mödrarna fort-
satt med redan uthämtade neurosedyn-
tabletter efter den 15 december.

Det stora larmet i svenska massme-
dier kom i mars 1962 sedan Medicinal-
styrelsen i slutet av februari äntligen 
informerat om Neurosedyns fosterska-
dande effekt. Totalt föddes uppskatt-
ningsvis 10 000 barn i världen med 

missbildningar, varav 186 i Sverige. 
Missbildningarna kunde finnas i inre 
organ eller i olika extremiteter beroen-
de på när i fostrets utveckling medici-
nen intagits. I Sverige kom advokaten 
Henning Sjöström att föra de drabba-
des talan och en förlikning med Astra 
uppnåddes. 

Den svenska staten har aldrig ersatt 
de drabbade, trots Medicinalstyrelsens 
skuld i ärendet. Däremot förstärktes, 
som en följd av katastrofen, liksom efter 
Stalinonkatastrofen i Frankrike, den an-

svariga myndigheten. 1965 inrättades 
Läkemedelsbiverkningsnämnden och 
strax därefter Missbildningsregistret. 

För läkemedelsindustrin innebar det 
inträffade att man via stipendier lät ett 
antal svenska läkare studera klinisk 
farmakologi utomlands så att speciali-
teten kunde etableras här hemma. Ka-
tastrofen har senast skildrats i boken 
Bara en liten vit sömntablett, skriven av 
frilansjournalisten Nadja Yllner och 
med stöd av Föreningen för de Neuro-
sedynskadade.

Katastrof på recept
Runt 1979 upptäcktes de första fallen av 
aids i USA och 1984 kunde sjukdomen 
kopplas till infektion av hiv-virus. Hiv-
positiva blodgivare kom att överföra 
smitta till olika blodprodukter och lä-
kemedel. Tusentals patienter smittades 
i världen. I Sverige drabbades 104 per-
soner varav 70 avled. Dessutom smit-
tades drygt 400 blödarsjuka i landet av 
hepatit C. De flesta svenskar smittades 
av importerade preparat, men fyra av 
det svenska läkemedlet Preconativ, 
som 1985 marknadsfördes av Kabi AB. 
Detta var ett faktor IX-preparat mot 
blödarsjuka, som hade registrerats 
1973. Kabis teknik att eliminera hiv-
viruset från insamlat blod var ineffek-
tiv. Senare införde man både testning 
av blodgivare och värmebehandling av 
substansen, vilket resulterade i en hiv-
fri produkt, som företaget kunde förse 
marknaden med. Anmärkningsvärt i 
sammanhanget är att Socialstyrelsens 
läkemedelsavdelning (nu Läkemedels-
verket) 1982 avslog registreringen av 
ett faktor IX-preparat, Prothromplex, 
från det österrikiska företaget Immuno 
med hänvisningen till att dokumen-
tation av värmebehandlingstekniken 
saknades, samtidigt som man lät Kabi 
fortsätta tillverkningen av sitt icke-
värmebehandlade Preconativ. 

De blödarsjukas förening ville först 
inte att de blödarsjuka skulle förknip-
pas med hiv-smitta och teg om saken. 
Senare ändrade föreningen uppfatt-
ning och engagerade sig i stöd och ska-
destånd till de smittade. Detta skildras 
i föreningens bok Katastrof på recept 
– en vitbok om läkemedelsskador.

Marknadsföring trots kända risker
2004 drogs läkemedlet Vioxx in av det 
amerikanska företaget Merck på grund 

marknadsföring

Sett över tiden har nog vacciner 
gett upphov till de flesta läkemedels-

katastroferna.
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av omfattande hjärt-kärlbiverkningar. 
Preparatet kom ut på marknaden 1999 
och lanserades som smärtstillande 
utan de existerande smärtmedlens 
(NSAID) ökade blödningsrisk från 
magslemhinnan. Pfizers motsvarande 
produkt hette Celebra och dessa två 
följdes senare av Bextra, Dynastat och 
Arcoxia. Uppskattningsvis avled sam-
manlagt 30 000-40 000 patienter enbart 
i USA av denna typ av läkemedel, som 
kallades coxiber. Exakta uppgifter om 
antalet skadade är svårt att fastställa 
eftersom hjärt-kärlsjukdomar i sig är 
vanliga. Troligen valde många läkare 
även att behandla patienter med hjärt-
kärlproblem med coxiber i stället för 
med de äldre NSAID-preparaten. Där-
med upprepade man misstaget från 
SMON-katastrofen.

Den omedelbara anledningen till in-
dragningen av Vioxx var resultat från 
de studier som visade väsentligt höjd 
risk för allvarliga komplikationer jäm-
fört med placebo. Det har i efterhand 
framkommit att risken för hjärt-kärl-
komplikationer var kända redan 2001. 
Liknande resultat hade upptäckts för 
Celebra i en studie år 2000 men som pu-
blicerades först 2005. Stark kritik har 
framförts mot företagens undanhållan-
de av fakta och mot deras massiva 
marknadsföring av läkemedlen. Även 
FDA har fått kritik för sin oförmåga att 
i tid dra in preparaten eller begränsa 
deras användning. I dag finns fortfa-
rande coxiber på marknaden, men 
kringskurna av varningar och kontra-
indikationer.

Allt bättre kontroll av biverk
ningar…
Givetvis har många fler läkemedelska-
tastrofer än de ovan nämnda inträffat. 
Det finns rapporter redan från 1500-ta-
let. Vad som ska betecknas som kata-

strof är oklart, men beteckningen är 
mer relevant ju fler som drabbas, desto 
allvarligare skadan är och ju yngre pa-
tienterna är. I sakens natur ligger också 
att omfattningen måste relateras till 
sjukdomsgraden och antalet behand-
lade. Utan att underskatta enskildas 
lidande är till exempel några drabbade 
på ett par miljoner svårt att undvika 
och ska jämföras med till exempel 
antalet trafikskadade i befolkningen. 
(2010 dog 266 i trafiken, 2 888 skada-
des svårt och 20 417 skadades lindrigt.)

För färre katastrofer i framtiden ta-
lar de allt högre kraven på läkemedel 
innan de godkänns för marknadsföring 
av ansvarig myndighet. Läkemedelsin-
dustrins globala utbredning gör också 
att nationella myndigheters omsorg om 
de egna företagen i stort upphört. Allt 
fler u-länder får också kompetenta lä-
kemedelsmyndigheter. Dagens läkeme-
del godkänns för mer specifika sjukdo-
mar och smalare indikationer än tidi-
gare och i Sverige och andra länder 
växer en mer medveten struktur fram 
i sjukvården för införandet av nya lä-
kemedel. Härmed sker en långsamma-
re introduktion av medlen vilket ger 
mer tid att sammanställa eventuella bi-
verkningar. Omfattande databaser har 
lett till att uppgifter om nya läkemedel 
numera snabbt ackumuleras. Inom EU 
får det gemensamma övervakningssys-
temet EudraVigilans allt större bety-
delse. Snabb inrapportering liksom in-
ternationellt samarbete mellan myn-
digheter minskar också riskerna.

… men okontrollerad näthandel av 
förfalskade läkemedel
Samtidigt finns krafter som verkar i 
motsatt riktning. Den långa tiden och 
de stora kostnaderna för att utveckla 
nya läkemedel gör att företagen snabbt 
vill tjäna in sina forskningskostnader 

och därmed satsar på en omfattande 
marknadsföring. Globaliseringens 
baksida är ett myller av oseriösa ak-
törer. Förorenat heparin (som motver-
kar att blodet levrar sig) och glycerol 
(glycerin) som innehåller giftigt diety-
lenglykol, båda från Kina, är aktuella 
exempel. 

Introduktionen av läkemedel som 
har sin utgångspunkt i unga vetenska-
per som molekylärbiologi och genomik 
(studiet av arvsmassan) innebär oviss-
het om verkningsmekanismer. Mentala 
funktioner och hunger är grundläggan-
de funktioner för liv, och ingrepp i 
dessa system leder ofta till svåra bi-
verkningar och att nya läkemedel dras 
in när patientgruppen växer. Den störs-
ta risken för nya katastrofer är i dag 
dock den okontrollerade näthandeln 
med förfalskade läkemedel.

Anders Cronlund, 
farm dr

vice vd på Apotekarsocieteten 1992−2008
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Olle Hansson: De samvetslösa läke-
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Nadja Yllner: Bara en liten vit sömn-
tablett - historien om Neurosyndkata-
strofen, Recito förlag, 2007. 
Katastrof på recept – en vitbok om lä-
kemedelsskador, Förbundet för blödar-
sjuka, 2005.

Eftersom generaldirektören bett 
pressen att inte skriva om saken 

– gravida kunde oroas i onödan – kom 
många kvinnor att fortsätta sin medicine
ring ovetande om indragningen.
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rferat

Utvecklande ledare ser  
medarbetarna som vägen 
till framgång

Framtidens ledare har 
ett nytt förhållningssätt 

– ledarskapet sker i samspel 
med medarbetarna.
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Alla typer av organisationer är 
i dag utsatta för ett hårt tryck: 
innovationer, nya tjänster och 

produkter, korta produktcykler och en 
omvärld som inte ber om ursäkt utan 
lärt sig ställa krav. Framtidens organi-
sationsformer kräver större lyhördhet 
och flexibilitet. Kompetenskraven ökar, 
bland annat medarbetarnas förmåga 
till omställning (nya arbetsuppgifter). 
Det nya arbetslivet är gränslöst i den 
meningen att roller och uppdrag ofta 
ändras, det kan vara oklart vem som 
gör vad och med ny teknik kan vi i 
stort sett jobba när, var och hur mycket 
som helst. 

Samtidigt som det ställs nya och sto-
ra krav på medarbetarna låter sig den 
nya generationen medarbetare inte nöj-
as med det konventionella ledarskapet 
– de vill vara med och påverka. Frågor 
om etik och moral liksom utmanande 
arbetsuppgifter som innebär möjlighet 
till initiativ, ansvar och kompetensut-
veckling är viktiga för dem. För att få 
ihop karriär och familj blir det också 
viktigt att själv kunna påverka sin ar-
betstid.

Framtidens ledare har ett nytt för-
hållningssätt – ledarskapet sker i sam-
spel med medarbetarna. Detta innebär 
en förändring i inställning och beteen-
de, hos både ledare och medarbetare, 
vilket ger medarbetarna möjlighet att 

byta fokus från att bidra till att ta ansvar 
för verksamheten. Effekten blir att alla 
inte enbart utför utan tillför – för att de 
kan och vill – och verksamheten blir 
mer förändringseffektiv. Framträdande 
teoretiker inom ledarskapsområdet 
drar slutsatsen att de organisationer 
som förmår ingjuta ett inre engage-
mang för arbetet hos sina medlemmar 
kommer att stå sig bäst i framtiden. 

Utvecklande ledarskap är en modell 
som matchar framtidens behov av ett 
engagerat ledarskap och medarbetar-
skap. Den har utvecklats av Försvars-
högskolan utifrån Bernhard Bass teorier 
om transformerande ledarskap. Trans-
formerande ledare kännetecknas av att 
de ser medarbetarna som vägen till 
framgång. Detta bygger på en ömsesi-
dig påverkan med en öppen dialog, re-
lationsbyggande och närvaro med fo-
kus på långsiktighet och hållbarhet, 
både vad gäller verksamhet och de 
människor som ska utföra detta. Tro-
värdighet och föredöme, etik och moral 
är viktiga nyckelord för framtidens le-
dare.

Det handlar om förhållningssättet 
Sätt samma verktyg i händerna på tio 
chefer och du får olika resultat. För det 
är inte verktyget – utan förhållnings-
sättet, tillsammans med omgivningens 
påverkan – som det handlar om.

Utvecklande ledarskap (UL) är Försvarsmaktens ledar-
skapsmodell sedan 2003 och används sedan 2004 även 
inom både stat, kommun och det privata näringslivet. 
Gunnar Thim är organisationskonsult på Gällöfsta 
Ledarutveckling. Här beskriver han modellen.
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ledarskap

Det utvecklande ledarskapet utgår 
från människors grundläggande vär-
deringar och bygger på emotionell, 
snarare än rationell och logisk, påver-
kan. Ledarskapet bedrivs i samspel 
med medarbetarna i en ömsesidig på-
verkan. Genom ärlighet, framåtrikt-
ning, kompetens och inspiration fram-
står ledaren som föredöme och visar att 
orden också är lika med handling.

Ett sätt att titta på ledare och ledar-
skap är att dela in begreppet i utveck-
lande ledarskap, konventionellt ledarskap 
och - icke ledarskap. Forskning (se litte-
raturförteckningen) visar att det ut-
vecklande ledarskapet är allra mest 
gynnsamt för både det organisatoriska 
resultatet och medarbetarnas utveck-
ling, medan ett Icke ledarskap varken 
resultat eller utveckling. Med det kon-
ventionella ledarskapet, som bygger på 
krav, belöning och kontroll, kan man 
komma längre och når ofta de uppställ-
da affärsmålen. (Bild 1.)

I både ett konventionellt och utveck-
lande ledarskap arbetar ledaren arbe-
tar med medarbetarnas individuella 
mål och visioner, deras behov och am-
bitionsnivå. Men medan det i ett kon-
ventionellt ledarskap handlar om att ge 
positiv återkoppling på förutbestämda 
önskvärda beteenden, handlar ett ut-
vecklande ledarskap om att stödja 
människor i att hitta sina egna värde-
ringar och visioner kopplat till verk-
samhetens mål.

Förhållningssättet
Människor producerar bäst när de kän-
ner kontroll över sin egen arbetssitua-
tion. Det bästa ledarskapet utgår från 
medarbetarnas egna drivkrafter sna-
rare än att hänvisa till regler och byg-
ger mer på emotionell än på rationell 
påverkan. Genom att personliga mål 
går hand i hand med organisationens 
skapas en inre drivkraft. Exempelvis 
motiveras medarbetare att förlägga sin 
arbetstid utifrån verksamhetens behov 
om de också är delaktiga i målformu-
leringen. I verksamheter som är under 
ständig förändring är det lättare att få 
acceptans för kontinuerliga förändring-
ar genom ett utvecklande ledarskap. 

Ledare och medarbetare påverkar 
varandra i att:

• skapa gemensamma mål, visioner 
och en synlig värdegrund,

• vara lojala mot arbetsgruppen och 
organisationen,

• prestera väl,
• ha en positiv inställning,
• inte ha för hög stressnivå,
• hantera konflikter,
• följa, men också ifrågasätta och för-

ändra, skrivna och oskrivna normer 
och regler.

I den konventionella organisationen 
är affärsplanering och kostnadskon-
troll de självklara styrmedlen. Det 
är lätt att säga att intäkterna ska öka 
med 15 procent, eller att kostnaderna 
ska skäras, men det är då också lätt att 
glömma att ha en dialog kring vad som 
behöver utvecklas och hur ledaren kan 
stötta detta. 

Det konventionella ledarskapet kon-
trollerar, bestämmer och fattar beslut. 
Chefen är den person som har mandat 
och makt att utdela belöningar och be-

straffningar och som har som uppgift 
att bestämma vad och hur mycket som 
ska göras, vem som ska göra det, när 
det ska göras och hur det ska göras för 
att sedan kontrollera att detta görs på 
rätt sätt. Medarbetare som lever efter 
dessa, av chefen satta riktlinjer, blir be-
lönade och de som avviker blir bestraf-
fade. Belöningen kan vara att bli befor-
drad, få beröm, löneförhöjning, få gå 
utbildning och liknande, medan be-
straffningen kan vara att bli utskälld, 
få sparken eller en sämre tjänst. Sättet 
att leda kan vara aktivt – då följer leda-
ren processen och bryter in innan något 
går snett. Det kan också vara passivt 
– då går ledaren in när skadan redan är 
skedd. Detta är knappast något som nå-
gon ledare strävar efter men kan bli 
konsekvensen av det passiva ledarska-
pet. Ett exempel på detta kan vara när 
kritiken sparas till det årliga utveck-
lingssamtalet. Normaltillståndet i da-

• Föredöme

- Värdegrund, förebild och ansvar

• Personlig omtanke

- Ge stöd och konfrontera 

• Inspiration och motivation

- Uppmuntra delaktighet och kreativitet   

     • Krav och belöning

- Eftersträva överenskommelser

     • Kontroll

- Vidta nödvändiga åtgärder

     • Krav och belöning

- Piska och morot

     • Kontroll

- Överkontrollera

• Låt gå

UTVECKLANDE LEDARSKAP

K

O

N

V

E

N

T

I

O

N

E

L

L

T

 

L

E

D

A

R

S

K

A

P

ICKE LEDARSKAP

Organisatoriskt resultat Gynnsamt

Gynnsam

I
n
d
i
v
i
d
u
e
l
l
 
u
t
v
e
c
k
l
i
n
g

Bild 1. Försvarshögskolans ledarstilsmodell

Sätt samma verktyg i händerna på 
tio chefer och du får olika resultat. 

För det är inte verktyget – utan förhåll-
ningssättet, tillsammans med omgivning-
ens påverkan – som det handlar om.
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gens arbetsliv är det konventionella – 
även om de flesta ledare teoretiskt vet 
hur de borde agera så faller de in i in-
vanda mönster om det är dessa som 
premieras. Detta väcker ibland en 
känsla av otillräcklighet. 

Även en utvecklande ledare kan, be-
roende på situationens krav, behöva 
tillämpa ett starkt kontrollerande le-
darskap i stil med det konventionella, 
men det är något som är väl avvägt. 
Detta är något som kan exemplifieras 
genom chefens behov av att hålla hårt 
om tyglarna i situationer när risken för 
skador på person eller materiel är hög 
och säkerheten är extra viktig. 

Omgivningen påverkar hur framgångs-
rikt ledarskapet blir
Oavsett förhållningssätt, kompetens, 
egenskaper och beteenden hos ledaren, 
så är det bara en del av vad som gör 
ledarskap framgångsrikt. Minst lika 
viktigt är den omgivning han eller hon 
verkar i. Vad händer i samhället – hur 
påverkar kunder, forskning, myndig-
heter de beslut som ska fattas? I vilken 
grad stödjer organisationskultur och 
struktur ledarnas och medarbetarnas 
intentioner och arbete? Hur fungerar 
arbetsgrupperna? Hur förberedda är 
medarbetarna? 

Ingen ledare kan ensam vända en 
kultur från konventionell till utveck-
lande. Ju mer genomtänkt och konse-
kvent organisationens utvecklingsar-
bete är desto större förutsättningar för 
ett framgångsrikt ledarskap. Då är det 
viktigt att välja modeller som kan 
skräddarsys utifrån verksamhetens 
förutsättningar.

Fyra anledningar till att satsa på 
utvecklande ledarskap 
Utvecklande ledarskap har ett gediget 
stöd i forskningen (se litteraturför-
teckningen), både i ett internationellt 
perspektiv och utifrån svenska förhål-
landen. Här är några av de effekter 
som påvisats.

Proaktiva medarbetare
Proaktiva medarbetare är individer 
som är aktivt engagerade i utveckling 
och förändring. Studier har visat ett 
samband mellan kreativitetsfrämjande 
ledarskap, proaktiv personlighet och 
kreativt beteende. Studier har också 
visat samband mellan transformativt 

ledarskap och proaktivt medarbetar-
skap. Det som karakteriserar ett fram-
gångsrikt företag med tanke på hante-
ringen av omvärldsförändringar är att 
de har en förmåga att förutse, tolka och 
anpassa sig till förändringen snabbare 
än sina konkurrenter. 

Den snabba utvecklingstakten i 
samhället och världen medför att före-
tag behöver ha medarbetare som har en 
förmåga att arbeta mot stabila, långsik-
tiga mål i en flyktig och oförutsägbar 
omgivning. Företaget måste därför hit-
ta former att upprätthålla medarbetar-
nas inre motivation för att utföra sitt 
arbete effektivt. 

Arbetstrivsel och hälsa 
Det finns två avgörande faktorer för att 
medarbetare ska trivas på sin arbets-
plats: ledarens förmåga att utveckla 
andra samt stöttande ledarskap. Med-
arbetare vars ledare bryr sig om dem 
samt visar omtanke och stöd har en 
hög grad av trivsel på arbetsplatsen. 
Den form av ledarskap som fått störst 
uppmärksamhet i detta sammanhang 
är det transformativa ledarskapet som 
påvisats ha indirekt inflytande på an-
ställdas välmående genom att ge en 
ökad känsla av meningsfullhet i ar-
betet, stärka rolltydligheten samt ge 
bättre utvecklingsmöjligheter. Dess-
utom kan ett ledarskap präglat av stöd, 
rättvisa samt uppmuntran till delaktig-
het och utveckling vara ett skydd mot 
utbrändhet och en resurs som skyddar 
mot distansering. 

Det finns också studier som visat att 
ett visionärt och inspirerande ledar-

skap kan sänka nivåerna av känslomäs-
sig utmattning samt att intellektuell 
stimulering kan ha en positiv inverkan 
på utbrändhet bland anställda.

Problemlösning där den är som 
effektivast
Den utvecklande chefen är mer som 
en coach än en mentor. En mentor vän-
der man sig till för att få råd, medan 
coachen är ett bollplank och ställer 
frågor som får medarbetarna att själva 
komma fram till svaren. Att låta med-
arbetarna komma på lösningarna är en 
av grundstenarna i det utvecklande le-
darskapet och chefer behöver som regel 
jobba på att ha lite mer is i magen. Det 
är många chefer som tror att medarbe-
tarna förväntar sig att de, i egenskap av 
chef, ska servera lösningar på proble-
men som dyker upp. 

Många chefer tycker om att vara na-
vet och gör sig gärna behövda − med-
vetet eller omedvetet. Den egna själv-
bilden är ofta beroende av att de pre-
sterar på jobbet. Många chefer, som vill 
väl både när det gäller medarbetarna 
och resultaten, är samtidigt också ofta 
lite överkontrollerande. 

Ett sätt att släppa på kontrollen är att 
använda utvecklande ledarskap som en 
kompass och verktyg i ledarskapet för 
att utveckla verksamheten och på sikt 
nå högre effektivitet. Ett av den utveck-
lande ledarens ansvar är att hjälpa sina 
underställda se fler perspektiv och ut-
mana sin egen kreativitet. 

Självförtroende är en av de mest in-
flytelserika faktorerna i mänsklig mo-
tivation. Att ha lyckats med tidigare 

Utvecklande ledarskap – en modell Utvecklad av 
Försvarsmakten 
Utvecklande ledarskap (UL) är Försvarsmaktens ledarskapsmodell sedan 2003. Ut-
vecklande ledarskap tillämpas sedan 2004 även inom statlig och kommunal sektor samt 
inom det privata näringslivet. I konceptet Utvecklande ledarskap ingår: 
• Ett bedömningsformulär (ULL) för 360 graders återkoppling (återkoppling från chef, 

kollegor och underställda). Det som mäts är beteenden utifrån ledarstil, chefskom-
petens, fackkompetens, social kompetens, stresshanteringsförmåga samt utfall av 
ledarskapet. ULL:s faktorer kan användas som utgångspunkt för önskvärda bete-
enden i organisationen. 

• En teoretisk modell som skapar förståelse och kunskap att självständigt utveckla 
sitt ledarskap.

• En metod för ledarutveckling och personlig utveckling.
• Modellen kan med fördel ingå i en skräddarsydd insats även för andra organisationer.



28   pharma industry nr 3 –12

prestationer är den mest inflytelserika 
faktorn. Ytterligare källa till självför-
troende är verbal påverkan – exempel-
vis återkoppling på framsteg, beröm 
och peppning. Om ledaren dessutom 
har inställningen att färdigheter kan 

läras in ökar chansen att man vill fort-
sätta utvecklas, vilket också stärker 
självförtroendet. 

Förtroende motiverar lojalitet
Förtroende för ledaren (tillit) gör med-

arbetarna mer villiga att acceptera 
ledarens beteenden, mål och beslut, 
att utsätta sig själv för risker och svå-
righeter samt att arbeta hårt för att 
uppnå målen. Tillit skapas genom att 
ledaren kommunicerar mål och visio-

ner och agerar genom grundläggande 
värderingar. 

Den utvecklande ledaren identifie-
rar värderingar som delas av många 
och utgår från dessa. Om en arbetsplats 
består av individer som värderar arbe-

tet i sig och möjligheten att utvecklas 
så kan en chef som enbart sätter resul-
tatbaserade mål och belönar goda re-
sultat med högre lön göra verksamhe-
ten en björntjänst. Om gruppen å andra 
sidan värdesätter resultat och att vara 
bättre än andra kan den chef som i stäl-
let betonar utveckling få svårt att få ge-
hör.

Gunnar Thim 
organisationskonsult 

Gällöfsta Ledarutveckling
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Att näringslivet blir tuffare och tuffare är många 
överens om. Företag vidtar fler och fler åtgärder för 
att öka produktivitet och avkastning, men det finns 

ett område som man antingen inte ser eller vill se och som 
kostar företag miljoner i minskad produktivitet, nämligen 
de jobbiga människorna. Det är de man irriterar sig på, de 
som smiter undan, de som är negativa och de som manipu-
lerar. De jobbiga människorna finns på alla arbetsplatser, 
men det är sällan man orkar göra något åt dem.

Det kan bero på att det ofta kostar så mycket energi att 
ta konflikten med den jobbiga människan att det inte är 
värt det, eller att chefen är för rädd att ta diskussionen som 
uppkommer om man faktiskt väljer att se den jobbiga män-
niskan.

På de flesta arbetsplatser finns det 
jobbiga människor som smiter undan, 
manipulerar och är negativa. Den ledare 
som är modig nog att se, värdera och 
ge sig in i konflikten har de rätta förut-
sättningarna för att bli en god ledare. 
Psykologen Mattias Lundberg, som 
skrivit flera böcker om ämnet, berättar 
hur man kan gå till väga.

Vågar du vara en modig      ledare?

ledarskap



   pharma industry nr 3 –12   31

Rädslan att konfrontera och ta tag i de jobbiga männis-
korna kan bli det stora problemet för företag och organisa-
tioner i Sverige. När marginalerna minskar blir det de som 
vågar fatta de tuffa besluten som blir vinnare.

Visa att man ser vad som händer
Hur upptäcker man jobbiga människor i en organisation? 
I regel finns det en systematik i personens beteende som 
stäcker sig långt utanför den enskilda situationen, dels bör-
jar du och andra på jobbet undvika honom och tycka att han 
är jobbig. Viktigt är att skilja fenomenet jobbiga människor 
från konflikten. Det är inte samma sak, men jobbiga män-
niskor skapar konflikter.

En av de viktigaste åtgärderna är att visa att man ser vad 
som händer. Att man ser att Glidaren glider undan från ar-
betet, att Falskspelaren spelar falskt och att Smitaren smiter 
och inte är på jobbet. Förstår man att man är avslöjad, ja då  
finns det något att förlora för den jobbiga människan och 
då finns det en chans att denne förändrar sig.  Därefter är 
det viktigt att dokumentera de olika händelserna/inciden-
terna så man har torrt på fötterna den gång man hamnar i 
diskussion, för det gör man så småningom.

Att chefen har det primära ansvaret för att hantera job-
biga människor på arbetet är självklart, men som arbets-
kamrat måste man ställa sig frågan hur länge man ska ac-
ceptera att bli drabbad av en jobbig människa. Är det kanske 
dags att göra något åt det nu?

För chefen handlar det om att våga vara chef och släppa 
tanken att han enbart är till för att inspirera och entusias-
mera. Att våga fatta jobbiga beslut. För att våga detta måste 
man lämna två föreställningar bakom sig:
1. Föreställningen att man som ledare alltid måste fatta de 

korrekta besluten och vara säker på resultatet innan be-
sluten fattas. Det ligger i ledarrollen att inte alltid veta 
vad som händer och hur otrevligt det än kan vara att 
vistas ute på gungfly så måste det göras. 

2. Föreställningen om att man är en dålig ledare om per-
sonalen inte gillar ens beslut. Ledarrollen syftar inte en-
bart till att vara populär hur trevligt det än är. Att vara 
chef och ledare innebär att man ska balansera mellan 
popularitet och impopularitet. Det är på denna slaka lina 
som resultaten nås, hur svajigt det än är.

Det rädda ledarskapet
Ledarskap kräver mod, mod att fatta beslut. Det är när leda-
ren börjar blir rädd som både ledarskap och beslut blir fel. 

Har dagens ledarskap ett för stort fokus på att vara just 
en bra ledare? Att kunna entusiasmera och coacha sina med-
arbetare är viktigt, men man kan fundera på om detta har 
fått ta överhanden och att man som ledare inte vill, vågar 
eller inte klarar av att ta hand om de mindre trevligare upp-
gifterna i ledarskapet av rädsla för att bli stämplad som en 
dålig ledare.

Att ta det jobbiga samtalet med en medarbetare som un-
derpresterar, att våga säga upp folk vid övertalighet, att 
våga dra in semestrar och kompledigheter när produktionen 
så behöver är tuffa uppgifter. Man blir snabbt uppfattad 
som en ledare som inte lyssnar, som bara tänker på lönsam-
heten och inte förstår vikten av att de anställda mår bra. 

De jobbiga människorna 
finns på alla arbetsplat-

ser, men det är sällan man or-
kar göra något åt dem.

Vågar du vara en modig      ledare?



32   pharma industry nr 3 –12

Det rädda ledarskapet får dessutom allt större betydelse i 
tider av besparingar och nedskärningar, precis sådana tider 
som verkar stå för dörren.

Att vara rädd i sitt ledarskap kan ta sig många uttryck, 
men just den här texten handlar om den konflikträdda le-
daren. Min känsla och erfarenhet, inte minst från många år 
som konsult med konfliktlösning som en av huvudtjäns-
terna, är att chefer och ledare i allt större utsträckning är 
rädda för konflikter bland sina medarbetare. Det tar sig 
bland annat till uttryck genom att chefen så snart två med-
arbetare hamnar i oenighet och höjer rösterna mot varan-
dra, kallar in företagshälsovården, facket eller prästen. 
Hade det bara gått hade chefen också kallat in FN för att 
försöka lösa konflikten.

Vad är det chefen är så rädd för? Dels finns en missupp-
fattning om att en konflikt i sig själv är farlig, dels finns det 
en föreställning om att vi alltid ska trivas och vara vänner 
på arbetet. 

Att alla alltid ska vara vänner på arbetet går inte. En ar-
betsplats är ett ställe där någon har föst ihop en massa män-
niskor som inte valt varandra och ställt dem inför press och 
utmaningar i form av prestation, relationer, regelverk och 
så vidare. I en sådan kontakt måste oenighet och konflikter 
uppstå.

Konflikter i sig är inte farliga, de är nödvändiga. Däremot 
kan resultatet av konflikten potentiellt innebära problem 
och där finns det en befogad rädsla. Om vi inte hanterar 
konflikten på rätt sätt kan det få onödiga konsekvenser. Att 
hantera konflikten är dock inte samma sak som att lösa kon-
flikten. Att lösa konflikten tenderar nämligen ofta att inne-
bära att vi med alla medel söker en kompromiss. En kom-
promiss är som bekant en lösning som lite raljant innebär 
att ingen får bli riktigt nöjd, alla ska bli lika missnöjda. 

Kompromisser kan visserligen vara bra, men inte för 
kompromissens skull. Syftet med kompromissen måste vara 
att finna den bästa lösningen på problemet, inte att båda 
ska få backa i sina uppfattningar.

Definiera konflikten
Det första som måste göras i konfliktsituationen är att de-
finiera konflikten, att förstå vad man är oense om. Och det 
måste göras innan sakfrågan blir en personfråga. Tyvärr är 
många chefer för rädda för att ta tag i oenigheten själv och 
kräva av sina medarbetare att aktivt medverka i att han-
tera konflikten. Man lämnar gärna över ansvaret till olika 

konsulter, ofta från företagshälsovården. Det kan säkert 
vara klokt, men skulle chefen våga gå in tidigare och ställa 
krav, så skulle konflikten kunna hanteras tidigare, och man 
skulle spara pengar både i termer av minskat produktions-
bortfall och minskade konsultkostnader.

Bemästra de mjuka värdena
Nästa del i det modiga ledarskapet handlar om att våga 
förstå att de mjuka värdena är något man måste bemästra. 
Inte minst gäller det den del av ledarskapet som handlar 
om att få människor i grupper att fungera.

De flesta chefer leder en grupp anställda, oftast ett antal 
personer som jobbar tillsammans, ibland med lika, ibland 
med helt olika arbetsuppgifter. När jag, i egenskap av kon-
sult, är ute på olika arbetsplatser och kan betrakta dessa 
grupper med ett utifrånperspektiv, är det tydligt hur olika 
de är. Skillnaderna gäller inte bara mellan olika arbetsplat-
ser, utan även de arbetsgrupper som jobbar sida vid sida, 
kanske till och med samma typ av arbetsuppgifter och un-
der samma chef är olika.

Att grupper är olika är kanske ingen nyhet, men det in-
tressanta är hur sällan chefen ser detta och än mer sällan 
anpassar sitt ledarskap efter detta. Två olika arbetsgrupper 
kan utföra sitt arbete på samma sätt, med lika god eller då-
lig kvalitet, men de har olika drivkrafter, olika gruppdyna-
mik och olika förståelse för de övriga gruppmedlemmarnas 
behov.

Att grupperna är olika är sällan några problem, inte för-
rän det uppstår problem. När det löpande arbetet av någon 
anledning störs blir det tydligt hur dynamiken gruppmed-
lemmarna emellan och hur de fungerar inom och utom 
gruppen blir centralt för hur man kan hantera ett problem. 

Därför är det av synnerlig vikt att chefen skaffar sig en 
förståelse för gruppens sätt att fungera innan problemet 
uppstår. Att försöka skaffa sig den kunskapen i en konflikt- 
eller problemsituation är svårt, för att inte säga omöjligt.

Kan man kräva av en chef att han eller hon ska ha för-
måga att se de mjuka värdena i en grupp? Ja, jag tycker det. 
Dagens chefer måste skaffa sig den kunskapen, kanske inte 
alltid genom att själva ha djuplodande kunskaper i grupp-
psykologi och interpersonella relationer, men genom att ta 
hjälp från andra som har den kunskapen. 

De bästa cheferna
Så den här artikeln är bara en enda lång argumentation för 
att sälja in konsulttjänster? Kanske. Men den är lika mycket 
en direkt uppmaning till chefer och ledare att våga satsa på 
de mjuka förmågorna när det gäller den egna kompetensut-
vecklingen. Den som förstår sig på folk och hur de fungerar 
tillsammans med andra, anser jag vara de bästa cheferna.

Sammanfattningsvis kan man säja att det modiga ledar-
skapet bygger på att bryta mot ett antal tabun inom ledar-
skapet i svenska företag och organisationer. Det handlar om 
att våga se individer och att dessa har olika behov som på-
verkar hur de agerar och reagerar i förhållande till uppgif-
ten, gruppen och ledare. Det handlar om att våga förstå att 
konflikter oftast är gynnsamma och att avstå från impulsen 
att rycka in direkt och avbryta konflikten så snart några är 
oense. Det handlar slutligen om att våga se de individer som 

ledarskap

För chefen handlar det 
om att våga vara chef och 

släppa tanken att han enbart är 
till för att inspirera och entusi-
asmera. Att våga fatta jobbiga 
beslut.

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.



   pharma industry nr 3 –12   33

ställer till så mycket problem att de blir en belastning för 
både arbetskamrater, organisation och ledare.

Vågar man bryta mot dessa tabun kommer man att bli 
den modige ledaren. Hur modig är du?

MATTIAS LUNDBERG 
Föreläsare, moderator, psykolog, psykoterapeut och docent i psyko-

logi vid Umeå universitet. 

Läs mer om det modiga ledarskapet
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på arbetet, Liber 2011. 
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2010. 
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ledarskap

Ledningsgrupper är en ganska modern företeelse i 
arbetslivet. Begreppet top management team date-
rar sig till tidigt 1980-tal. Under 1970- och 1980-talen 

skedde i svenskt arbetsliv en tydlig övergång från en led-
ningsform där verkställande direktören hade kontakt med 
sina närmaste medarbetare var för sig, till dagens lednings-
form där mål och strategier övergått till att bli en gemensam 
angelägenhet. I Sverige har i dag alla större organisationer 
en ledningsgrupp. Dessutom finns det ledningsgrupper 
för olika verksamhetsdelar, på minst tre nivåer: på vd-nivå, 
på avdelnings- eller förvaltningsnivå samt på till exempel 
verksamhets- eller produktionsområde.

Uppdrag och roll
Ledningsgrupper är det dominerande sättet att leda verk-
samheter inom både näringsliv och förvaltning. Dessa typer 
av verksamheter kännetecknas av att de har ägare som stäl-
ler krav, medarbetare som utför arbetet och har kunder eller 
användare vars behov ska tillfredsställas. Det finns med an-
dra ord förutsättningar för ett tydligt uppdrag för verksam-
heten. När detta uppdrag är tydligt för samtliga medlem-
mar i ledningsgruppen, blir det en självklar utgångspunkt 
för ledningsarbetet. De grundläggande frågorna: ”Varför 
finns vi?” och ”Vad ska vi ha ledningsgruppen till?”, blir 
möjliga att besvara utifrån uppdraget. Det blir möjligt för 

ledningsgruppen att identifiera och bli överens om vilken 
roll man har samt vilka gruppens viktigaste uppgifter är. 

Det är dock inte någon självklarhet med ett tydligt upp-
drag. Många ledningsgrupper ägnar mycket tid åt att ”ut-
tolka” ett oklart uppdrag från sina ägare eller överordnad 
ledningsfunktion - med bristande effektivitet som resultat.

Helhet kontra delar
Det finns en inbyggd motsättning i alla ledningsgrupper: 
den mellan fokus och ansvarstagande för helheten respek-
tive fokus på särintressen i den verksamhet som lednings-
gruppen ska leda. När denna balansgång hanteras på ett 
bra sätt så finns det i ledningsgruppen ett gemensamt 
ansvarstagande för hela verksamheten och samtidigt ett 
intresse och engagemang för alla medlemmars respektive 
ansvarsområden. Det finns också en vilja att prioritera det 
gemensamma bästa före de enskilda delarna. När balans-
gången hanteras dåligt så är det många som hävdar sina 
särintressen på bekostnad av helheten. Det medför i sin tur 
ofta revirstrider och en kamp om resurser samt ett ointresse 
kring övriga medlemmars ansvarsområden. 

Egentligen är det bara ordföranden som har en tydlig och 
enkel roll, det vill säga att företräda helheten i verksamhe-
ten. Samtliga övriga medlemmar i gruppen har två kepsar 
på huvudet – ett ansvar för den egna funktionen och ett 
ansvar för hela verksamheten.

Är det möjligt och rimligt att en medlem i vd:s lednings-
grupp ser denna som sin ”förstagrupp” i organisationen, en 
grupp som träffas en gång varje eller varannan vecka? Eller 
blir den egna ledningsgruppen, eller den egna arbetsgrup-
pen automatiskt ”förstagrupp”? Om man accepterar att vd:s 
ledningsgrupp kommer på andra plats, finns det risk för att 
dess effektivitet inte blir hög och riskerar att bli ett forum 
som man inte helhjärtat satsar på, man kanske bara sitter 
av mötena.

Vi menar att en chef måste ha förhållningssättet att vd:s 
ledningsgrupp och den egna ledningsgruppen är lika vik-
tiga – båda måste ses som ”förstagrupp”. Lite förenklat kan 
man säga att om en chef som dels är medlem i vd:s lednings-
grupp, dels är ordförande i sin egen, blir väckt mitt i natten 

LedningsgrUpp
En ledningsgrupp kan identifieras som ett antal personer i le-
dande ställning, inklusive deras chef, som arbetar i grupp för 
att effektivisera ledningen för den gemensamma verksamheten.
(Thylefors, 2007)

Vad är en LedningsgrUpp inte?
Ledningsgruppen ska användas för det den är till, nämligen att 
förstärka det individuella ledarskapet, inte ersätta det.
(Ellmin & Levén, 1994)

Grunden för ett utvecklingsarbete är dels ledningsgruppens uppdrag (vad-frågor), 
dels dess arbetsprocesser (hur-frågor). Här finns stora brister hos många lednings-
grupper, men också stora möjligheter. Nedan lyfter Otto Granberg och Harry 
Wallenholm, forskare och konsulter, fram några aspekter på ledningsgruppers 
liv och leverne.
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”Alla ledningsgrupper 
kan bli effektivare”
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och får frågan vilken som är hennes/hans huvuduppgift i 
organisationen ska svara: ”Jag har två huvuduppdrag. Jag 
ska leda min verksamhet på effektivast möjliga sätt och jag 
ska ta ansvar för helheten genom att tillföra vd:s lednings-
grupp min kunskap och mina värderingar.”

Ordförandens roll
Ordföranden har en nyckelroll i ledningsgruppen. Lite spet-
sigt kan man påstå att en ledningsgrupp bara kan bli så bra 
som sin ordförande. Formellt sett är ledningsgruppen ett 
samrådsorgan till ordföranden, även om det ofta ser ut som 
om besluten fattas av ledningsgruppen. ”Ja, då är vi överens 
om att starta projekt X”. 

Det är ordföranden som bestämmer vilka som ska inbju-
das ingå i ledningsgruppen – som regel hennes eller hans 
direkt underställda chefer. Hos den som utses att ingå i led-
ningsgruppen knyts ett band av lojalitet till ordföranden, 
vilket också innebär att man ska vara lojal. Öppen kritik 
mot ordföranden är sällsynt, däremot förs ofta mer slutna 
samtal om ordföranden i par eller mindre grupper.  

Alla ordföranden befinner sig i marginalpositionen mel-
lan olika sociala system. Verkställande direktören befinner 
sig  mellan styrelsen och verksamhetscheferna, avdelnings-
chefen mellan verkställande direktören och sina verksam-
hetschefer och så vidare. Att befinna sig i en marginalposi-
tion innebär att ständigt balansera olika perspektiv, värde-
ringar, intressen, synsätt med mera – att inför de flesta be-
slut väga in de olika sociala systemens perspektiv och krav. 
Ofta är detta inget större problem när verksamheten flyter 
på bra och utvecklas. Vilja och förmåga till samarbete är en 
förutsättning för att ordföranden ska kunna balansera och 
hantera marginalpositionens ibland svårförenliga krav på 
legitimitet och effektivitet. Makt duger inte som instrument, 
annat än kortsiktigt.

I ordförandens uppdrag ligger att lyfta bort personer som 
inte bidrar till ledningsgruppens arbete, eller kanske till 
och med motverkar det. Det är ett grannlaga arbete och vår 
erfarenhet är att ordföranden tvekar in i det längsta och i 
stället försöker stå ut eller på olika sätt neutralisera den 
besvärliga personen. Då gäller det att komma ihåg grund-
uppdraget: att leda organisationen mot dess mål.

Likhet och olikhet
Olikhet i en ledningsgrupp är en fantastisk möjlighet och 
samtidigt en tuff utmaning där människor med olika erfa-
renheter, kunskaper, förmågor och särdrag har möjligheten 

att tillsammans skapa synergi. Tillsammans kan och förmår 
man mer än var och en för sig. Så enkelt är det. Samtidigt 
har vi människor inte alltid så lätt att acceptera och hantera 
olikheter hos våra medmänniskor (vi behöver bara titta oss 
omkring i världen för att få otaliga bevis på detta). Vi har 
ofta lättare att ta till oss och acceptera likhet. Människor 
som tänker, talar och handlar likt oss själva är tilltalande 
och lätta att förstå. Olikhet däremot ställer krav på vår för-
måga att kommunicera och samverka. 

Varför är det så svårt med olikhet i en ledningsgrupp? 
Samma mänskliga mekanismer som när främmande män-
niskor möts uppstår i en ledningsgrupp när en olikhet kon-
fronteras med en annan. Det som är annorlunda, okänt och 
främmande tar emot, kanske till och med skrämmer. Att 
bejaka olikhet kräver öppenhet och ifrågasättande av sig 
själv och de erfarenheter och kunskaper man har skaffat sig 
under många år. Kanske är inte mina erfarenheter de enda, 
kanske är inte min bild av världen den som gäller. Att dra 
nytta av olikhet är en process som tar tid och som är kom-
plex. Den kräver att man delar med sig – makt, position, 
resurser, tolkningsföreträde och så vidare. Ofta är belöning-
en inte omedelbar, utan växer fram stegvis. Öppen kom-
munikation är det viktigaste verktyget.

Tillit
En grundförutsättning för alla ledningsgruppers förmåga 
att vara effektiva och högpresterande är att det finns en till-
räcklig grad av förtroende mellan medlemmarna i gruppen 
samt i förhållande till den högste chefen. 

Med ett grundläggande förtroende i gruppen har man 
en grundplattform att stå på när man tar sig an att hantera 
alla olika typer av frågeställningar och utmaningar. Utan 
förtroende skapas lätt misstänksamhet, fantasier och före-
ställningar om andras avsikter och handlingar, kommuni-
kation som missuppfattas och identifikationen med grup-
pen minskar. 

Förtroende mellan medlemmarna i gruppen är en avgö-
rande faktor i de flesta situationer när ledningsgruppens 
prestationsförmåga sätts på prov. På samma sätt är förtro-
ende grundläggande och en ”hårdvaluta” i alla mänskliga 
relationer – äktenskap, föräldraskap, vänskap, kund- och 
leverantörsrelationer, politiska sympatier och liknande. 

Skapa mervärde
I ledningsgruppen samlas den kunskap och erfarenhet som 
krävs för att leda hela verksamheten. I ledningsgruppen ska 
man med andra ord skapa och ta beslut som grundar sig 
på medlemmarnas samlade kompetens. Detta ger i nästa 
steg medlemmarna en möjlighet att i sina respektive led-
ningsgrupper ta beslut som är grundade på en överordnad 
ledningsgrupps samlade kompetens och erfarenhet. Utan 

SYNERGI
Samverkan mellan två eller flera faktorer som, positivt eller ne-
gativt, påverkar en process på ett sådant att den sammanlagda 
verkan blir större än summan av verkningarna av faktorerna var 
för sig (potentiering). (ne.se)
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I Sverige har i dag alla 
större organisationer en 

ledningsgrupp. Dessutom fi nns 
det ledningsgrupper för olika 
verksamhetsdelar, på minst 
tre nivåer.
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detta värdeskapande behövs inte någon ledningsgrupp. Då 
kan den högste chefen organisera sitt ledningsarbete base-
rat på enskilda möten med sina direktrapporterande chefer. 

Ledningsgruppens förmåga till värdeskapande bygger 
på förmågan att skapa positiv synergi. Med synergi brukar 
man mena att något slags mervärde uppstår,  ett plus ett 
blir inte två utan tre. Men synergi kan också vara negativ, 
vilket Peter Senge (1995) elegant uttrycker på följande sätt: 

”Hur kan en grupp hängivna direktörer som var och en har 
ett IQ på 120, tillsammans ha ett IQ på 63?” Vi har sett det-
ta många gånger i ledningsgrupper.

För att positiv synergi ska uppstå i en ledningsgrupp 
krävs att medlemmarnas samlade kunskaper (kompetens) 
görs tillgängliga – metaforiskt att de ”läggs på bordet”. Det-
ta förutsätter att utrymme finns för gemensam reflektion 
där dialogen är en viktig metod. Sker detta kan ett kollektivt 
lärande ske i ledningsgruppen, vilket blir underlag för ställ-
ningstaganden byggda på den samlade kompetensen. Man 
skapar mervärde. 

Läs mer om ledningsgrupper
I maj utkom boken ”Ledningsgruppen”  (Studentlitteratur 
2012) av Otto Granberg och Harry Wallenholm, forskare 
och konsulter. 

OTTO GRANBERG
otto.granberg@amk.se

HARRY WALLENHOLM
harry.wallenholm@implement.se

VÅRA SLUTSATSER

• Ledningsgrupper är förvånansvärt olika one size 
doesn’t fit all.

• Ordföranden har en nyckelroll − det är hon eller 
han som sätter ramarna.

• Det tar tid att utveckla en ledningsgrupp − minst 
sex månader.

• Det är vid förändring som ledningsgruppen sätts 
på prov − då prövas tillit och förmåga.

• Alla ledningsgrupper kan bli bättre − det finns 
stor potential.
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ledarskap

Chefens nya uppgift - att mobilisera 

gruppens kunskap
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Länge har frågan om att använda 
expertis i första hand handlat 
om att säkerställa tillgänglighet 

av kunskap. Först gäller det att samla 
rätt experter och att skapa en organi-
sation för hur de ska arbeta. Sedan är 
det bara att vänta och hoppas på ett 
bra resultat. Möjligen har ytterligare 
en fråga varit hur ledarskapet ska se ut. 
Med ”rätt ledarskap” har dock förut-
sättningarna för framgång ansetts vara 
klar. Nu börjar allt fler att ifrågasätta 
detta synsätt. I stället växer frågan om 
inte användningen av expertis snarare 
måste ses som en kollektiv utmaning. 

Det blir allt tydligare att det inte 
räcker med att sammanföra experter. 
Man måste också förvissa sig om att de-
ras samarbete blir bra. Detta är dock ett 
fenomen som bara i begränsad ut-
sträckning kan styras och kontrolleras 
av en organisation och dess chefer. En 
stor del av förutsättningarna för ett ef-
fektivt samarbete kommer att vara be-
roende av de inblandade individerna 
och deras beteende. Det är detta bero-
ende av individer och deras beteenden 
som kanske varit den saknade länken i 
att förstå effektiva organisationer, både 
i teori och praktik. 

Allt mer pekar på att det är indivi-
derna i en grupp som måste kunna 
samarbeta skickligt för att grupper ska 
bli effektiva. Vad innebär det i så fall 
för expertrollen? Att en expert förutom 
en djup kunskap i ett visst ämne eller 
område också behöver vara expert på 
samarbete?

Allt mer komplexa organisationer  
ifrågasätter ett hierarkiskt ledar-
skap
Studerar man utvecklingen av bran-
scher och organisationer ser man att 
de blir allt mer komplexa. Det är en 
ökad specialisering som driver fram 
denna komplexitet. Så har det varit 
länge, men en mindre uppmärksam-
mad följd av detta är att ökad speciali-
sering påverkar möjligheterna att styra 
och leda arbetet. 

Traditionellt har många av våra tan-
kar kring ledarskap utgått från idén att 
det handlar om de personer som är sat-
ta att leda och fördela arbetet. Därför 
har också de flesta organisationer 
byggts upp med olika former av hierar-
kiska och auktoritära mekanismer. Om 
man bortser från ideella och politiska 
aspekter av detta sätt att organisera, 

Utvecklingen visar att branscher och organisationer 
blir allt mer specialiserade och komplexa. Experterna 
blir allt fler på alla nivåer av  organisationen. 
Därmed förändras också ledarskapets förutsättningar. 
Philip Runsten, forskare på Handelshögskolan i 
Stockholm, menar att utmaningen för chefer i allt 
högre grad blir att få experter att samarbeta snarare 
än att bestämma vad de ska göra: Men att lyckas med 
den uppgiften kommer att kräva att dessa experter 
vet hur man samarbetar, och vill samarbeta.
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förutsätter en sådan ordning, ur ett ef-
fektivitetsperspektiv, att dessa perso-
ner har kunskap nog för att organisera 
arbetet. Strukturer och arbetsförutsätt-
ningar måste med hierarkiska och auk-
toritära lösningar komma ovanifrån 
och ges till dem som ska utföra arbetet. 

Men när specialiseringen ökar i allt 
högre grad leder en sådan organisa-
tionsform till problem. Den kunskap 
som krävs för att fastställa arbetets för-
utsättningar är då utspridd över allt 
fler individer, vilket leder till att che-
ferna ställs inför ett ”Moment 22”. För 
att kunna analysera och fastställa ra-
mar för arbetet − genom att reflektera, 
identifiera alternativ, överväga priori-
teringar, väga tillgängliga resurser mot 
förväntat resultat och så vidare − krävs 
att de som ska utföra arbetet är inblan-
dade. Dessa personer har specialist-
kunskaper som är viktiga förutsätt-
ningar redan när uppgiften formuleras 
och formas. Ett chefskap som bygger 
på hierarkiska och auktoritära traditio-
ner får då problem. Risken ökar att auk-
toritära chefer blir en begränsning i 
möjligheten att mobilisera tillgänglig 
kunskap. 

Att i detta läge sätta tydliga mål kan 
till exempel riskera att ge ineffektiva 
lösningar, eftersom målet kanske borde 
ha formulerats annorlunda om man in-
hämtat kunskap från deltagarna. Även 
att sätta ramar blir en utmaning - för 
snäva ramar riskerar att utestänga vik-
tig kunskap, för vida ramar leder till att 
gruppen lägger tid på fel saker. Hur ska 
denna typ av ledarskapsutmaning han-
teras, där chefens uppgift är att mobi-
lisera kunskap snarare än att tala om 
vad som ska göras? 

Praktisk kunskap är kunnande i 
stunden
För att förstå problematiken kan vi se 
hur kunskap används i praktiska si-
tuationer, till exempel när en lednings-
grupp diskuterar ett svårt affärspro-
blem. Vid ett sådant tillfälle kommer 
tillgänglig kunskap att finnas i en rad 
olika former. Det kan vara rapporter 
och information som är dokumente-
rade, men också rutiner, processer, tra-
ditioner med mera som alla i gruppen 
tar för givna. Vad gäller samarbete är 
kanske den mest intressanta källan den 
kunskap som deltagarna bär på som 
individer. Det är kunskap som delta-

garna fått när de läst, utbildat sig i el-
ler tidigare upplevt något, med andra 
ord erfarenheter. Men det kan också 
vara så kallad tyst kunskap, det vill 
säga erfarenheter och känsla för saker 
som en person har svårt att formulera 
i tydliga tankar men som han eller hon 
ändå använder i sitt agerande. 

När de inblandade personerna i en 
grupp använder sin kunskap kommer 
de inte bara att ta hänsyn till uppgiften 
utan också ta till den sociala process 
som pågår i gruppen. Vad de säger, 
tycker och tänker kommer att påverkas 
av hur de uppfattar både situationen 
och övriga deltagare. Om till exempel 
något sägs av en person som man gillar 
kommer budskapet att uppfattas an-
norlunda än om samma sak sägs av en 
person man ogillar. Vad man själv upp-
fattar av andras budskap är i sin tur 
beroende av ens egna referensramar. 
Olika individer lägger olika betydelse 
i vad som sägs, både utifrån egna erfa-
renheter och utifrån den egna uppfatt-
ningen om den sociala situationen. Ett 
budskap är därför alltid ett resultat av 
en tolkningsprocess där förutsättning-
arna ser olika ut. Med andra ord kan vi 
i praktiken aldrig höra riktigt samma 
sak. 

Det gör att tillämpad kunskap i hög 
grad är förknippat med de enskilda 
personerna och deras förmåga att ta till 
sig andras kunskap och framföra sin 
egen. 

I den här processen är störningsmo-
menten många. Även om en person ge-
nerellt kan ha en god förmåga att sam-
arbeta kan den förmågan i ett givet 
möte begränsas av trötthet, okoncentra-
tion, lågt engagemang eller en särskild 
social störning som individen är extra 
känslig för. Kunskap blir därför en till-
gång som används, eller inte, i stunden. 

Organisationens utmaning är att 
mobilisera den kunskap som finns till-
gänglig. Men för att göra det kommer 
kunskapen att vara helt beroende av att 
individer då, i mängder av enskilda 
möten, kan och orkar upprätthålla en 
hög grad av engagemang och integritet. 
Organisationens strukturer i form av 
rutiner, processer, planer och liknande 
kan underlätta eller försvåra, men inte 
säkerställa att kunskap mobiliseras. 
Chefers agerande kan underlätta eller 
försvåra, men inte säkerställa att kun-
skap mobiliseras. I slutänden är det en 
kollektiv process som bygger på de en-
skilda deltagarnas initiativ och skick-
lighet att stödja samarbetet för den fak-

Det blir allt tydligare att det inte 
räcker med att sammanföra experter. 

Man måste också förvissa sig om att 
deras samarbete blir bra. Detta är dock 
ett fenomen som bara i begränsad ut-
sträckning kan styras och kontrolleras av 
en organisation och dess chefer. Traditio-
nellt har många av våra tankar kring le-
darskap utgått från idén att det handlar 
om de personer som är satta att leda och 
fördela arbetet. Därför har också de flesta 
organisationer byggts upp med olika 
former av hierarkiska och auktoritära 
mekanismer. 

ledarskap
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tiska uppgiften. Detta kan kallas diskre-
tionärt beteende. Beteende är diskretio-
närt i termer av att det bygger på indi-
videns egna val av stödjande handling-
ar, i motsats till vad som kan beordras 
och kontrolleras fram av någon annan. 

En mental modell ser olika ut 
för olika individer  
- ändå ska man samarbeta om 
uppgiften
När människor agerar tillsammans 
med andra gör de det utifrån hur de 
uppfattar vad som pågår. Detta kan 
kallas mental modell eller representa-
tion. Om det är en grupp som utför ett 
arbete innehåller bilden praktisk bak-
grund, sammanhang och detaljer kring 
uppgiften, men också mycket annat, till 
exempel värderingar om hur viktigt 
eller mindre viktig uppgiften är, nor-
mer om vad man får eller inte får göra, 
känslor i form av olika grader av lust 
eller inte inför uppgiften, glädje eller 
rädsla inför uppgiften och så vidare. 

En mental modell eller representa-
tion är alltså betydligt mer komplex 
och innehållsrik än den enkla versio-
nen som kan finnas i en uppdragsbe-
skrivning eller liknade. Och det är uti-
från denna mer komplexa bild som vi 
agerar. Ett grundläggande problem för 
en grupp eller en organisation är därför 
att den mentala modellen kan se olika 
ut för olika individer och vara mer eller 
mindre underbyggd med information 
och kommunikation om uppgiften. 

Gruppen eller organisationen kan ha 
investerat i olika grad för att utveckla 
bilden. 

Hur den här bilden ser ut kommer 
att påverkar gruppens möjlighet att 
agera effektivt tillsammans. Om delta-
garna har väldigt olika bilder kommer 
det att försvåra arbetet, dels för att de 
kommer att agera utifrån olika idéer 
om vad som ska hända och vad som 
behöver göras, dels för att de kommer 
att få svårare att förstå varandra när det 
samtalar om uppgiften. 

Är bilden svagt utvecklad ger det yt-
terligare problem därför att inslaget av 
personliga gissningar kommer att vara 
högre och deltagarna kommer att ten-
dera att välja tolkningar som passar de-
ras egen uppfattning om situationen. 
Är det en osäker uppgift som en delta-
gare känner sig otrygg inför tenderar 
människor att agera defensivt. Det 

innebär att de lägger en stor del av sina 
tankar på att försvara sitt eget agerande 
och avståndstagande inför risken att 
misslyckas. I en sådan situation kan 
osäkerhet om uppgiften paradoxalt nog 
vara en fördel för individen, eftersom 
bilden då inte motsäger personens egna 
tolkningar. Grupper med osäkra delta-
gare kan därför ägna stor möda åt att 
undvika att göra bilden av uppgiften 
tydligare. Förtydliganden riskerar 
nämligen att utlösa konflikter över 
tolkningar och diskussioner om skuld. 

För organisationer som vill mobili-
sera sin tillgängliga kunskap finns där-
för en utmaning. Innan en grupp kan 
börja arbeta effektivt tillsammans mås-
te den först skapa en tydlig och gemen-
sam bild av uppgiften. Den processen 
kan delvis ledas av en chef, men kom-
mer i hög grad vara beroende av delta-
garnas diskretionära beteende. Detta 
beroende kommer att vara större ju mer 
specialiserad gruppen är. 

Samma taktik i organisationer och 
i lagsporter för effektivt samarbete
Effektiv kunskapsanvändning består 
inte bara av att gemensamt reflektera 
över och lösa problem. Att organisatio-
ner blir effektivare genom specialise-
ring gäller även för grupper. Grupper 
som kan hitta sätt att fördela ansvar 
för olika typer av kunskap - och sedan 
agera som en kollektiv enhet - blir mer 
effektiva. Dels för att varje individ, ge-

nom gruppen, får tillgång till mycket 
mer kunskap än vad hon eller han själv 
kan utveckla. Dels för att varje individ 
kan specialisera sig och fördjupa kun-
skapen inom sitt område, vilket ökar 
den totala kunskapsmängden. 

När grupper ska arbeta i denna form 
måste de - för att vara kollektivt effek-
tiva - utnyttja varandra. Effektiva grup-
per som agerar i system är effektiva när 
varje deltagare lägger möda på att hela 
tiden betrakta vad som pågår och för-
söka förutse vad som händer och var 
behoven finns för att dynamiskt anpas-
sa sitt eget individuella agerande efter 
det. Detta bygger på en tydlig rollför-
delning där individerna kompletterar 
systemet genom egna beslut om stöd-
jande handlingar. 

Jämför med ett fotbollslag som spe-
lar en match. En individ kan vara ut-
sedd att spela back och därför ha som 
huvuduppgift att försvara det egna må-
let. Men det kan plötsligt uppstå situa-

tioner där backen kan ta ett initiativ för 
att stödja anfallsspelet. Rollen säger fo-
kus på försvar men dynamisk anpass-
ning gör att backen kan följa med en bit 
in i anfallet. 

Denna liknelse kan också förtydliga 
skillnaden mellan olika former av dis-
kretionära beteenden. Effektiva grup-
per skiljer nämligen på när det är till-
fälle att reflektera över och ifrågasätta 
systemet och när det är bäst att försöka 

När människor agerar tillsammans 
med andra gör de det utifrån hur de 

uppfattar vad som pågår. Detta kan kallas 
mental modell eller representation. … En 
mental modell eller representation är allt-
så betydligt mer komplex och innehållsrik 
än den enkla versionen som kan finnas 
i en uppdragsbeskrivning eller liknade. 
Och det är utifrån denna mer komplexa 
bild som vi agerar.
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stödja systemet så mycket som möjligt. 
Inför matchen och under halvleksvila 
kan lagets taktik diskuteras, vändas 
och vridas på, men när man sedan går 
ut på planen för att spela så måste för-
utsättningar och arbetsfördelning vara 
tydliga. Vill man då verkligen pröva 
taktiken måste spelarna göra sitt bästa, 
ta egna initiativ och bidra med sitt dis-
kretionära beteende, men för att stödja 
systemet (taktiken). Detta är betydligt 
tydligare i lagsportssammanhang än i 
de mer långsamma och över tiden läng-
re processer som pågår i vanliga orga-
nisationer, men fenomenet är detsam-
ma. 

Rätt sak vid rätt tid
Lika mycket som lag ständigt miss-
lyckas med denna kollektiva förut-
sättning gör organisationer det. Dock 
misslyckas både lag och arbetsgrup-
per i organisationer att se dessa viktiga 
förutsättningar för effektivt kollektivt 
agerande. Misslyckande består både i 
att inte förstå behovet av uppmärksam-
het, integritet och följsamhet när man 
reflekterar tillsammans, men också 
i att inte förstå behovet av uppmärk-
samhet och följsamhet när man agerar 
i systemet. I stället blandas dessa mo-
ment ihop. Spelare går och surar över 
taktiken för att de tycker den är fel el-
ler väljer att tillämpa den på ett sätt 
som de själva tycker är bättre. Diskus-
sionen i omklädningsrummet kanske 
bara består av att tränaren pratar och 
utvärderar och inte förmår att fånga in 
synpunkter från spelarna. 

I praktiken leder detta till att myck-
et av de strukturer som organisationer 
skapar i form av planer, processer, it-
system och liknande i praktiken aldrig 
blir prövade. I stället överprövar de in-
blandade individerna (chefer och med-
arbetare) fattade beslut i form av struk-

turer och ifrågasätter systemet samti-
digt som de agerar utifrån sina egna 
idéer. 

Felet är inte att individer ifrågasätter 
och överprövar. Tvärtom kan det vara 
uttryck för engagemang och intresse. 
Felet - ur ett kollektivt perspektiv - är 
att deltagarna ligger i otakt som grupp. 
Grupper blir mer effektiva om man 
samlar diskussioner om samarbete och 
strukturer till givna tillfällen (inför 
matchen eller under halvleksvila). Un-
der matchen försöker man stödja syste-
met efter bästa förmåga med sitt eget 
diskretionära beteende, även om man 
har tvivel och frågetecken. 

För att skapa sådana system krävs 
dock en hög grad av förtroende mellan 
de inblandade. De inblandade indivi-
derna måste se att detta metasystem för 
samarbete fungerar. Det är tydligt att 
det finns tillfällen att diskutera och 
ifrågasätta och att dessa diskussioner 
är på allvar och det är tydligt att alla 
försöker följa de beslut som fattas. 

Hög tid att mobilisera diskretionärt 
beteende
De traditionella idéerna om ledarskap 
har i hög grad byggt på att få individer 
att arbeta organiserat efter idéer som 
skapas och kommuniceras uppifrån 
och ned i den hierarkiska ordningen. 
Man har eftersträvat förutsägbarhet 
och ordning eftersom de i sin tur ökar 
förmågan till kontroll högre upp i or-
ganisationen. Därför har mekanismer-
na för denna typ av styrning snarare 
strävat efter att skapa förutsägbara och 
helst automatiserade beteenden, något 
som organisationer blivit skickliga på 
antingen med hjälp av teknik eller ge-
nom att beskriva arbetsprocesser och 
rutiner. Detta har i sin tur lett till att 
de uppgifter som blir kvar för indivi-

derna i organisationen har handlat om 
att hantera det som är oförutsett, avvi-
kande och problematiskt, med andra 
ord situationer där det inte finns fär-
diga givna lösningar. 

Traditionella organisationer har där-
för inte i första hand strävat efter att 
mobilisera diskretionärt beteende i lika 
hög grad som man velat få fram kon-
trollerbara beteenden. Därför kan man 
med visst fog säga att en stor del av vår 
syn på chefskap behöver ställas om. I 
stället för att få människor att göra vad 
andra bestämt högre upp blir utma-
ningen i allt högre grad att mobilisera 
kunskapsresurser som finns för att 
hantera de möjligheter och utmaningar 
organisationen står inför. Självklart är 
detta inte en fråga om att gå från den 
ena extremen till den andra. Det är sna-
rare en glidande skala där man i allt 
högre grad går mot det senare. 

En sådan utveckling fungerar fak-
tiskt även i praktiken. Äldre och i dag 
kanske bortglömda exempel är de stu-
dier av militära förband som gjordes 
efter andra världskriget. Där fann man 
till exempel att de specialförband som 
bildats för riskfyllda operationer bak-
om fiendens linjer bar på en paradox. 
De mest framgångsrika förbanden i att 
lösa sina uppgifter var också de som 
hade de lägsta förlustsiffrorna. Detta 
hade man förväntat sig skulle vara 
tvärtom eftersom detta var högrisk 
uppdrag. De som var framgångsrika 
måste ta risker och borde därför ha hö-
gre förluster. 

När man sedan studerade hur dessa 
grupper agerade fann man att de till-
lämpade en högst öppen och demokra-
tisk ordning inför uppdrag och när de 
själva utvärderade sina insatser och 
alla var involverade. Då lades rang och 
titlar åt sidan för öppna diskussioner 
och reflektioner. Däremot rådde hård 
disciplin och hierarkisk ordning när de 
var ute på uppdragen och befann sig i 
strid. Grupperna överlevde tack vara 
att de kunde agera som ett effektivt sys-
tem med tydliga roller. Det forskarna 
fann var därför att grupperna växlade 
mellan att reflektera över gruppen och 
ordningen respektive att agera efter 
den, det vill säga att aktivt stödja grup-
pen, men på olika sätt. Det ansågs vara 
förklaringen till deras dubbla fram-
gångar. 

Grupper som kan hitta sätt att för-
dela ansvar för olika typer av kun-

skap - och sedan agera som en kollektiv 
enhet - blir mer effektiva. 

Har du all kunskap om din marknad?
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   affärsutveckling inom Life-Science branschen samt gedigen 
   medicinsk kunskap
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   att överträffa dina förväntningar
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Några råd om kollektivt agerande
Vill man summera denna samman-
ställning av vad forskning visar om 
kollektivt agerande så finns några fun-
damentala saker att lyfta fram. 
• För det första behöver organisationer 

börja betrakta samarbete som en fär-
dighet hos de inblandade individer-
na och inte något som kommer auto-
matiskt av att man bildar grupper. 
Individer kan vara olika skickliga på 
samarbete men som med alla färdig-
heter blir man bättre genom att ut-
veckla sin kunskap och genom att 
träna. 

• För det andra behöver organisatio-
ner utveckla former för att öka kun-
skapen om samarbete. Det sker dels 
genom att problematisera samarbe-
te, dels genom att tillhandahålla 
kunskap och ett språk så att samar-
bete kan diskuteras. Hur många or-
ganisationer har till exempel ett ord 
för diskretionärt beteende som går 
att använda i praktiken? Förmodli-
gen få (om någon), trots att denna 

företeelse i sig är avgörande för or-
ganisationens effektivitet och påver-
kar utfallet av alla andra investe-
ringar organisationen gör. En stor 
del av detta lärande kommer att 
handla om att individer lär sig mer 
om hur de själva fungerar. 

• Slutligen krävs träning. Alla som vill 
bli skickliga på något måste träna. 
Träning bygger på att någon obser-
verar det som sker och kan komma 
med tips och råd på utveckling. Det 
är inte nödvändigtvis chefens upp-
gift. De närmaste cheferna till en 
grupp är själva inblandade i den so-
ciala process som i hög grad påver-
kar samspelet. Därför finns inslag i 
hur en grupp kan utvecklas där che-
ferna måste vara en del i laget, med-
an ”tränaren” är någon som står ut-
anför. 

Chefer har dock en särskild roll i grup-
pers samspel som måste uppmärk-
sammas. Ett av de större problemen 
i dagens organisationer är dock den 

överbetoning på chefens roll som råder. 
Det underliggande budskapet i ledar-
skapsteorier och –utveckling är att en 
chef som agerar ”rätt” får bra resultat. 
Det är ofta sant, men inte alltid. En chef 
kan tillämpa precis samma agerande 
på två grupper och få två helt olika re-
sultat. Vad chefer kan göra för att un-
derlätta och leda effektiv kunskapsmo-
bilisering måste därför förtydligas. En 
viktig del i det förtydligandet kommer 
att vara att fastställa vad chefer kan 
göra men kanske framför allt vad de 
inte kan göra och vad de inte kan vara 
ansvariga för. 
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Livet är ständig förändring, både 
privat och på jobbet. Ledarskap, 
oavsett om det handlar om att 

leda sig själv eller andra, handlar i 
grunden om att hantera den föränd-
ringen. Förändring som kan vara po-
sitiv, spännande och utvecklande men 
också negativ, jobbig och ångestlad-
dad. Och ett bra ledarskap handlar om 
förmågan att göra en förändring så en-
kel, effektiv och lustfylld som möjligt 
för alla inblandade, sig själv inräknat. 
Genom att förstå hur våra hjärnor hjäl-
per och stjälper oss får vi de verktyg 
vi behöver för att hantera livets förän-
derlighet bättre, enklare och mindre 
konfliktfyllt. 

I boken, som bygger på kunskaper 
om hur hjärnan fungerar, beskriver 
Maria Engström-Eriksson de fyra nyck-
larna:
1. Låt visionen bli er draghjälp. Lagra 

din/er vision som ett ”framtida min-
ne” eftersom vi omedvetet styrs av 
och mot det som är lagrat i hjärnan.

2. Välj era sanningar i livet. Identifiera 
vilka av dina/era sanningar, överty-
gelser och föreställningar som hjäl-
per och vilka som stjälper dig/er. 

Värna om de som hjälper och utmana 
de som stjälper. 

3. Öppna kommunikationskanalen. An-
passa paketeringen av ditt budskap 
till mottagaren. Se till att nå fram ge-
nom att förstå och veta vilka filter 
mottagaren har och hur du/ni tar 
dig/er igenom dem. 

4. Stressa lagom. Se till att vara opti-
malt stressad. En lagom balans av 
dopamin, noradrenalin och kortisol 
i hjärnan är en förutsättning för att 
prestera på topp.
Fyra nycklar som gör dig till en bätt-

re ledare, bättre rustad för att hantera 
förändring och med större sannolikhet 
att uppnå det du vill uppnå.

Låt visionen bli er draghjälp 
Har du varit med om att ha en så tyd-
ligt utstakad och spännande vision el-
ler mål att det helt enkelt inte gick att 
missa? Att bitarna hela tiden föll på 
plats och att rätt tillfällen och rätt möj-
ligheter bara dök upp precis när de be-
hövdes. Eller har du någon i din närhet 
som alltid verkar få de chanser de be-
höver, precis när de behöver dem? Tänk 
om det inte bara handlar om tur utan 

Jag Leder hJärna - lär dig hur      hjärnan fungerar och bli en bättre ledare

Att förstå hur hjärnan fungerar, hur den hjälper och 
stjälper oss, gör det enklare att hantera förändringar 
i livet. Det ger oss verktyg för ett bättre ledarskap. 
Ledarskap som i mångt och mycket handlar om att 
hantera just förändringar. Maria Engström-Erikssons 
nya bok, Jag leder Hjärna - varför det blir som det blir 
och hur det blir som du vill, identifierar fyra nycklar 
som gör dig till en bättre ledare.
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är något du i högsta grad kan påverka. 
Nyckeln är att ha visioner och mål, 

men också att lagra dessa i hjärnan på 
samma sätt som vi lagrar de upplevda 
minnen som påverkar oss mest. Man 
kan kalla det att skapa framtida minnen.

För den som inte har ett mål spelar 
det, precis som för Alice i underlandet, 
ingen roll vilken väg man tar. Men den 
som har tydliga och starka mål behöver 
inte ens fundera. Valet sker rätt per au-
tomatik - autopiloten eller det under-
medvetna kan agera. Och även om du 
inte alltid når hela vägen fram till målet 
har sannolikheten att nå dit ökat mar-
kant. Med tydliga mål och visioner får 
du också en förmåga att upptäcka och 
se det du behöver se och annars skulle 
missa. Strålkastaren är helt enkelt rik-
tad åt rätt håll.

Så varför fungerar mål och visioner 
bara ibland? Du har säkert, precis som 
de flesta, varit med om många både 
personliga och företagsgemensamma 
mål och visioner som inte rullade på 
automatiskt. Visioner och mål som 
självdog och föll i glömska, långt innan 
de var uppfyllda. Nyckeln för att skapa 
en vision eller ett mål, som också på-
verkar oss i rätt riktning, är alltså att 
låta hjärnan lagra det på samma sätt 
som ett starkt positivt minne. I varda-
gen påverkas vi nämligen av det vi i 
hjärnan lagrat som minnen, erfarenhe-
ter och kunskap. Våra val styrs med an-

dra ord av det vi redan vet och vi är 
mer uppmärksamma på och noterar 
sådant som är kopplat till det vi redan 
lagrat. Så för att behålla målet eller vi-
sionen levande gäller det att lagra det 
som ett framtida minne. 

För en ledare gäller det att tillsam-
mans med gruppen skapa det gemen-
samma, starka och tydliga framtida 
minnet.

Det finns en enkel minnesmodell för 
detta - 4 ess - en svårslagen hand. De 
fyra s:en står för:
• Sexigt. Se till att ditt/ert mål är något 

du/ni verkligen vill uppnå. Vad ger 
det dig/er? Varför är det värt att 
kämpa för? Vad slipper du/ni när 
målet är uppnått?

• Specifikt. Hur vet du att du/ni upp-
nått målet? Finns det något som är 
mätbart? Hur vet du att du/ni är på 
rätt väg?

• Sinnesbaserat. Vad ser, hör, känner, 
luktar och smakar det när du/ni har 
nått hela vägen fram? Det här är cen-
tralt för att få hjärnan att lagra det. 
Ju tydligare och starkare sinnes-
kopplingar du skapar desto starkare 
kommer det att lagras.

• Synkat. Fungerar målet/visionen 
med omgivningen och med värde-
ringarna? Finns det något du/ni be-
höver göra avkall på och är det i så-
dana fall värt det?

Som ett extra ess i rockärmen, bör du 
också ta reda på:

• Steg. Vilket är nästa steg för att nå 
fram? Ta inte för stora kliv det blir 
bara övermäktigt. Många små steg 
tar dig lika långt. 
Fundera på: Vilka ess sitter du/ni re-

dan på handen och vilket ess har du/
ni störst behov av att putsa till?

Välj era sanningar i livet
Har du någon gång utmanat och änd-
rat någon av dina övertygelser eller 
sanningar? Har du varit med om att 
det gjorde skillnad? Att en sanning 
som stjälpte dig på vägen kunde by-
tas ut mot en sanning som hjälpte dig. 
Eller har du sett det hända någon du 
känner?

Våra sanningar och övertygelser har 
en tendens att bli självuppfyllande pro-
fetior. Vår hjärna söker efter det som 
stärker och bevisar dem och ignorera 
det som motbevisar.

Som människor går vi omkring med 
en massa sanningar, övertygelser och 
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föreställningar. En del bra, andra min-
dre bra. Vi har av olika anledningar - 
erfarenheter, minnen och kunskap - 
valt att tro på vissa saker. Det kan 
handla om att säljare bara försöker lura 
på folk saker, att chefer bara är ute efter 
att göra livet surt för medarbetarna, att 
alla pratar illa om chefen när hen är 
borta, att jag inte duger som jag är, att 
det är omöjligt att springa engelska mi-
len under fyra minuter, att jultomten 
finns, att det är omöjligt att sluta röka 
och tusen andra saker. 

Att ändra sanningar är inte enkelt 
men absolut möjligt. Vi ändrar, utan att 
tänka på det, kontinuerligt våra san-
ningar genom livet. Grundat på nya 
kunskaper och erfarenheter eller för att 
en bättre sanning dyker upp. En som vi 
hellre väljer. En som passar oss bättre.

Som ledare behöver du identifiera 
de sanningar som hjälper och stjälper 
gruppen. Se till att ni som grupp delar 
de sanningar som hjälper er och att ni 
tillsammans utmanar de sanningar 
som stjälper er. Det som ligger i vägen 
för att vi ska lyckas är oftare våra in-
terna hinder än de externa.

Grunden i att ändra en sanning kan 
förenklat beskrivas i fyra steg:
• Hitta den. Ibland är det sanningen 

bakom sanningen som måste identi-
fieras. Många sanningar är så själv-
klara för oss att vi inte ens ser dem.

• Så frön av tvivel kring sanningshalten. 
Omrama och utmana, gäller san-
ningen alla och alltid?

• Introducera en bättre sanning. Se till 
att den uppfattas som attraktiv och 
att den faktiskt inte går att kombi-
nera med den gamla sanningen.  En 
sanning som faktiskt är både bättre 
och möjlig att tro på.

• Bevisa den nya sanningen. Hitta det 
som bevisar att den är sann. Låt den 
växa sig starkare och starkare.
Fundera på: Vilka sanningar hjälper 

dig/er och vilka stjälper på vägen mot 
målet?

Öppna kommunikationskanalen
Har du råkat ut för att ditt budskap inte 
riktigt gick fram? Att den peppande 
och motiverande presentationen inte 
tog skruv? Att det du sa, dina argu-
ment och din införsäljning föll platt? 
Eller har du upplevt att någon i din 
närhet försökt få med dig på banan 
utan att lyckas?

Som individer är vi olika. Det inne-
bär också att vi triggar på olika saker 
och att vi motiveras olika. Man kan lik-
na det vid ett filter där hjärnan föredrar 
en viss typ av kommunikation. Med 
rätt form på kommunikationen når 
man helt enkelt fram bättre, påverkan 
blir större. 

Som ledare är utmaningen att an-
passa kommunikationen till den som 
tar emot - inte huvudsakligen budska-
pet - utan hur det är paketerat. Som le-
dare finns också en utmaning när man 
ska framföra ett budskap för en hel 
grupp. En grupp som kan ha olika fil-
ter.

Några olika filter och sätt att pake-
tera ett budskap är:

• Till–från. De som filtrerar utifrån till 
vill veta vad man kommer att upp-
nå, hur det kommer att bli och vad 
man tjänar på det. De som filtrerar 
och motiveras av ifrån vill veta vad 
man kommer att slippa, undvika 
och bli av med. Det fina i kråksån-
gen är att båda filtren kan passeras 
i samma mening. ”Det nya systemet 
kommer ge oss en bättre koll på test-
resultaten så att vi slipper missa 
några viktiga data.”

• Likhet–skillnad. Likhet handlar om 
att ta fram sådant som man känner 
igen, lyssnar på och känner sig trygg 
med. Skillnad handlar om det som 
avviker från det som mottagaren re-
dan kan och vet. Även dessa kan 
passeras i samma mening. ”Det nya 
systemet liknar i huvudsak … och 
med några viktiga skillnader i form 
av …”

• Kontroll–resultat–relation. Den som 
motiveras av kontroll vill veta på 
vilket sätt den nya idén ökar kon-
trollen och minskar osäkerheten. 

Den som triggas av resultat vill veta 
på vilket sätt idén kommer hjälpa 
till att lyckas och hur den ser till att 
man undviker att missa mål och 
deadlines. Den som triggas av rela-
tion vill veta hur idén bidrar till en 
bättre kontakt med varandra eller 
kunderna och hur man slipper onö-
diga konflikter. 
Genom att använda så många pake-

teringar som möjligt ökar sannolikhe-
ten att ta sig igenom de mentala filtren, 
nå fram och motivera andra personer. 

Fundera på: Vilka är dina favoritfil-
ter och vilka behöver du träna på för 
att kunna använda dem naturligt?

Stressa lagom
Varit med om att inte riktigt prestera 
på topp? Att inte riktigt ha tillgång till 
allt det där du faktiskt vet och kan? Att 
du plötsligt inte alls säger och gör det 
som du vet att du borde säga och göra 
för att det ska bli bra?

Ett optimalt tillstånd där vi preste-
rar som bäst infaller när vi är precis 
lagom stressade. I hjärnan är det äm-
nena dopamin, noradrenalin och 
kortisol som skapar den nivån. För sto-
ra mängder gör dock att vi blir över-
stressade och vår möjlighet att prestera 
sjunker då snabbt.

Redan 1908 upptäckte forskarna Ro-
bert Yerks och John Dodson att vi har 
en prestationsförmåga som i relation 
till stressnivån ser ut som ett upp-och-
nedvänt u. Om stressnivån är för låg är 
man för avslappnad för att kunna fo-
kusera och prestera. Men om stressni-
vån är för hög hamnar man i ett käns-
losvall som också gör att det är omöj-
ligt att prestera. Att under lång tid ha 
för hög stressnivå är skadligt för hjär-
nan och påverkar till exempel vår för-
måga att skapa nya minnen.

Vilka är då reglagen som styr vart 
på kurvan vi befinner oss? David Rock, 
grundare av NeuroLeadership Institu-
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te, har identifierat fem sociala drivkraf-
ter som starkt påverkar stressnivån i 
hjärnan. Om man ser dessa drivkrafter 
som reglage ger det en modell som kan 
hjälpa oss att påverka oss själva och an-
dra. Drivkrafterna förkortas SCARF. 

En ledares uppgift att så långt det är 
möjligt hjälpa de andra att hålla regla-
gen på rätt nivå. 
• Status. Status handlar inte bara om 

titel, lön och bil utan också om posi-
tion i gruppen. Finns det en roll att 
fylla? Är man med och gör skillnad? 
Uppmärksammas det?

• Certainty (säkerhet, kontroll, visshet). 
Osäkerhet och att inte veta vad som 
kommer hända är stressande för 
hjärnan. Hur kan man minska osä-
kerhetsfaktorn och skapa en förut-
sägbarhet i en föränderlig värld?

• Autonomy (självständighet). Att få 
möjlighet att vara med och påverka 
sin egen situation. Hur ser man till 
att alla har sin sfär av självbestäm-
mande, oavsett hur stor eller liten 
den är?

• Relatedness (tillhörighet). Människan 
är av naturen ett flockdjur och behö-
ver få höra till. Att känna sig utanför 
eller i värsta fall frysas ut ses av hjär-
nan som ett allvarligt hot mot över-
levnad. Hur ser man till att alla kän-
ner sig som en del av gruppen?

• Fairness (rättvisa). Människans käns-
la för rättvisa är så stark att vi hellre 
tackar nej till något som är positivt 
för oss om lösningen innebär att nå-
gon annan får orättvist mycket. Vi 
vill helt enkelt inte vara med i leken. 
Hur ser man till att det blir rättvist 
även om det inte innebär att det be-
höver vara lika?

Genom att vara nyfiken på sitt eget och 
andras tillstånd och lära sig hur deras 
reglage fungerar kan man öka sanno-
likheten och tiden i zonen för att pre-
stera på topp. 

Fundera på: Vilket är ditt viktigaste 
reglage just nu? Och hur kan du dra det 
i rätt riktning?

Slutligen
Genom att förstå hur hjärnan hjälper 
oss och stjälper oss kan du ta ditt le-
darskap till en ny nivå. En nivå där 
resultaten blir bättre, frustrationerna 
färre och relationerna starkare.

Läs mer
Maria Engström-Eriksson: Jag leder 
Hjärna - varför det blir som det blir 
och hur det blir som du vill, Recito för-
lag, 2012. ISBN10: 917517104X, ISBN13: 
9789175171043

Robert M Yerkes, John D Dodson: 
The relation of strength of stimulus to 
rapidity of habit formation, Journal of 
Comparative Neurology and Psycho-
logy 18 (459-482), 1908.

David Rock: A brain-based model 
for collaborating with and influencing 
others, NeuroLeadership Journal 1 (44-
52) 2008.

MARIA ENGSTRÖM-ERIKSSON
Civilingenjör, affärsutvecklare, föreläsare, 

NLP Trainer och ICC certifi erad coach

KLOKT SAGT
Här är några citat som Maria Engström-
Eriksson gillar och som anknyter till bo-
kens innehåll.

Jag gillar tanken på att månen finns kvar 
även när jag inte tittar på den.

Albert Einstein

Om mitt hjärta kommer fram först är det 
lätt för min kropp att följa efter.

Paulo Coehlo

Framtiden är en värld begränsad av oss 
själva.

Maurice Maetelinck

Hinder är de skrämmande saker du ser 
när du tar ögonen från målet.

Henry Ford

När skeppet missar hamnen är det säl-
lan hamnens fel.

Niel Dempster

Sjömannen ber inte om medvind. Han 
lär sig segla.

Gustaf Lindborg

Framgång är att få vad du vill ha, lycka 
är att vilja ha det du får

Dale Carnegie

Det bästa är att veta vad man letar efter 
innan man börjar leta efter det.

Nalle Puh
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För att avgöra om 
läkemedel kan vara 

gröna är det rimligt att 
även önska sig information 
om eventuella utsläpp av 
läkemedelssubstans från 
tillverkningen, men kanske 
också från andra kemikalier 
som används vid tillverk-
ning av läkemedlet.
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I Pharma Industry 4/2006, beskrev 
jag det rådande kunskapsläget samt 
det initiativ som Läkemedelsindu-

striföreningen, LIF tagit att miljöklas-
sificera läkemedelsubstanser på Fass.
se1. Att miljöklassificeringen fått stor 
uppmärksamhet både här i Sverige och 
internationellt känner säkert de flesta 
till, men vad har hänt i övrigt inom om-
rådet sen dess? 

Den kanske viktigaste nya kunska-
pen som framkommit sedan jag skrev 
artikeln är att det även vid tillverkning 
av läkemedel på vissa håll i världen, 
exempelvis i Hyderabad i Indien2, 
släpps ut stora mängder läkemedelsub-
stanser. I min artikel 2006 beskrev jag 
den då rådande uppfattningen att in-
dustrin ”ser till att de vanligtvis myck-
et dyra råvaror som används hamnar i 
produkten och inte i avloppet” samt att 
”de utsläpp från verksamheten som 
ändå uppkommer omhändertas med 
modern, effektiv reningsteknik”. Joakim 
Larsson, som leder ett forskningsprojekt 
om miljö och läkemedel vid Sahlgren-
ska Akademin vid Göteborgs Univer-
sitet, har visat att den uppfattningen 

inte alltid överensstämmer med san-
ningen. 

Läkemedelsindustrins arbete med 
att säkerställa att tillverkning av både 
aktiv substans (API-tillverkning, Ac-
tive Pharmaceutical Ingredient) och 
färdig produkt sker under goda sociala 
och miljömässigt acceptabla förhållan-
den har intensifierats under de senare 
åren. Drivkrafter för detta arbete är 
dels interna policyer och standarder 
liksom de krav som ställs från kund, 
bland annat från landsting i upphand-
lingen (till exempel Stockholms läns 
landstings uppförandekod3).

Även de ansvariga myndigheterna 
har deltagit mycket aktivt i arbetet med 
att säkerställa att de läkemedel som 
finns på marknaden är acceptabla inte 
bara ur ett medicinskt och hälsoekono-
miskt perspektiv, utan också miljömäs-
sigt och socialt. I rapporten ”Redovis-
ning av regeringsuppdrag gällande möj-
ligheten att skärpa miljökrav vid till-
verkning av läkemedel och aktiv sub-
stans” som presenterades i december 
20094 föreslår Läkemedelsverket (LV) 
bland annat att Sverige ska verka för att 

”krav på ett miljöcertifikat för produk-
tionsanläggningarna för tillverkning av 
läkemedel och aktiva substanser förs in 
i lagstiftningen om god tillverkningssed 
(Good Manufactoring Practice, GMP) i 
syfte att god tillverkningssed även ses 
ur ett miljöperspektiv”.

En rad EU-initiativ om läkemedel 
och miljö
Inte bara svenska myndigheter har 
haft frågan om läkemedels miljöpå-
verkan i fokus under de senare åren. 
En rad initiativ har tagits av bland an-
nat EU-kommissionen. Det senaste är 
förslaget att föra in tre läkemedelssub-
stanser (etinylöstradiol, östradiol och 
diklofenak) på listan över så kallade 
prioriterade ämnen inom ramen för 
Vattendirektivet5. LIF:s remissvar på 
detta förslag innehåller bland annat en 
kommentar om att om läkemedelssub-
stanser regleras både inom miljölag-
stiftningen (vilket Vattendirektivet är) 
och läkemedelslagstiftningen så finns 
det risk för krockar mellan de båda la-
garna. Hela remissvaret finns på LIF:s 
hemsida6. 

LäkEmEdEL och miLjö
– än är det långt till ”gröna” läkemedel

Diskussionen kring läkemedel och miljö har accentuerats under 00-talet och är i 
dag en självklar frågeställning på agendorna hos läkemedelsindustrin, hälso- och 
sjukvården samt akademierna. Bengt Mattson, som arbetar med miljöfrågor både 
på Pfizer och LIF, beskriver läget i dag och menar att miljöklassificeringen av 
läkemedelssubstanserna är långt ifrån tillräckligt för att skapa förutsättningar 
för miljöanpassade läkemedel.
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Den ökade kunskapen om att till-
verkningen kan medföra utsläpp av 
API har medfört att sektorns olika in-
tressenter är allt mer överens om att 
miljöklassificeringen av läkemedels-
substanserna på Fass.se inte ger ett 
fullständigt svar på frågan om det 
finns ”gröna” läkemedel. Inte ens om 
dessa data kompletteras med informa-
tion om förpackningsmaterial och -de-
sign som ofta finns ganska lättillgäng-
ligt får man fram ett uttömmande svar. 

För att avgöra om läkemedel kan 
vara gröna är det rimligt att även önska 
sig information om eventuella utsläpp 
av läkemedelssubstans från tillverk-
ningen, men kanske också från andra 
kemikalier som används vid tillverk-
ning av läkemedlet. Om informationen 
även kan kompletteras med data om 
resursanvändning och utsläpp av växt-
husgaser under produktens hela livs-
cykel börjar bilden av läkemedlets to-
tala miljöpåverkan klarna. 

Rundabordssamtal om miljön
Insikten om att en lång rad olika miljö-
aspekter under produktens hela livscy-
kel kan ha betydelse för den totala mil-
jöpåverkan har medfört att LIF under 
2011 har fört en rad rundabordssamtal 
med sektorns olika intressenter och 
diskuterat hur en modell för ”fullstän-
dig miljöbedömning” av läkemedel 
bör se ut. 

Arbetet med denna modell drivs nu 
vidare under LIF:s ledning inom ramen 
för projektet ”Miljöbedömning av läke-
medel” (åtgärd 7.2 i den Nationella Lä-
kemedelsstrategin). Detta arbete löper 
parallellt med den pågående Läkeme-
dels- och apoteksutredningen (SOU 
2011:07) under Sofia Wallströms ledning 
där utöver bland annat pris- och sub-
ventionsfrågor även frågan om miljö-
hänsyn inom ramen för förmånssyste-
met behandlas.

Ett införande av gröna ekonomiska 
incitament inom ramen för det svenska 
förmånssystemet är utifrån min upp-
fattning ett mycket viktigt komplement 
till de regulatoriska initiativ som tas på 
europeisk nivå om statsmakterna öns-
kar hjälpa till att driva läkemedelssek-
torn i en grönare riktning. Ett komple-
ment är viktigt eftersom vi vet att re-
gulatoriska förändringar på EU-nivå 
(exempelvis ett förändrat GMP-regle-
mente) ofta tar lång tid. 

För att möjliggöra gröna incitament 
i förmånssystemet är det viktigt att de 
kriterier som ingår i miljöbedömningen 
är klara och tydliga och möjliga att ob-
jektivt utvärdera och granska. Sektorn 
har ett mycket viktigt arbete att göra 
under hösten 2012 för att förfina det ut-
kast på miljöbedömningsmodell som 
tagits fram under rundabordssamtalen 
2011. 

Vad gäller den sociala dimensionen 
i bedömningsmodellen – det som i dag-
ligt tal kallas CSR, Corporate Social Re-
sponsibility, företagens samhällsan-
svar − förväntar jag mig att arbetet 
kommer att drivas i nära samarbete 
med det arbete som dragits i gång av 
landsting och regioner i samarbete med 
Miljöstyrningsrådet och under ledning 
av Pauline Göthberg. Arbetet syftar till 
att utveckla en leverantörsdatabas där 
leverantörer till landstingen/regioner-
na i första hand ska redovisa sitt soci-
ala ansvarstagande. Långsiktigt kan 
förväntas att även det miljömässiga an-
svarstagandet kan redovisas i leveran-
törsdatabasen. Det finns en stark för-
hoppning att de aspekter och kriterier 
som omfattas av miljöbedömningsmo-
dellen också är de som kommer att fin-

nas med i databasen. Detta skulle mi-
nimera risken för dubbelarbete och 
därigenom underlätta för både läkeme-
delsindustrin, landsting/regioner och 
andra intressenter.

Mer kunskap behövs
Som synes pågår ett stort arbete inom 
sektorn med dessa frågor. Men för att 

initiativen ska bli långsiktigt fram-
gångsrika och bidra till minskad mil-
jöbelastning måste kunskapsutveck-
lingen fortsätta. Många frågetecken 
kvarstår som måste besvaras innan vi 
kan veta om det i realiteten finns några 
miljöanpassade läkemedel. En enormt 
viktig kunskapskälla är MistraPhar-
ma-projektet (www.mistrapharma.
se). MistraPharma är världen största 
forskningssatsning inom området lä-
kemedel och miljö. Det leds av Chris-
tina Rudén på KTH och flera betydande 
forskare inom området i Sverige är ak-
tiva inom programmet. Det är mycket 
glädjande att programmet fått anslag 
från Stiftelsen för miljöstrategisk forsk-
ning, Mistra, för ytterligare fyra års 
forskning. Utöver att ta del av Mist-
raPharmas forskning via programmets 
hemsida rekommenderar jag också en 
artikel publicerad i Environmental 
Health Perspectives i maj 2012 där en 
lång rad internationellt välkända ex-
perter från industrin, akademin och 
myndigheter resonerar kring vilka 
de viktiga frågorna är kring läkeme-
delsproduktion, hygienprodukter och 
miljö7.Dock kan jag redan här avslöja 
att den högst prioriterade frågan en-

ligt experterna är hur läkemedel och 
hygienprodukter förhåller sig till den 
miljöpåverkan som skapas av andra 
produkter och substanser i samhället. 

Den frågan behöver vi få svar på för 
att kunna avgöra vilka insatser som 
krävs för att minska miljöbelastningen 
från läkemedel. Trots en lång rad ini-
tiativ inom läkemedelsindustrin och 

Ett införande av gröna ekonomis-
ka incitament inom ramen för det 

svenska förmånssystemet är utifrån min 
uppfattning ett mycket viktigt komplement 
till de regulatoriska initiativ som tas på 
europeisk nivå om statsmakterna önskar 
hjälpa till att driva läkemedelssektorn i 
en grönare riktning.
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hälso- och sjukvården finns det kanske 
behov av ytterligare satsningar. Med 
tanke på hur mycket som har hänt sen 
2006 när jag skrev min artikel i Pharma 
Industry finns det säkert också anled-
ning att återkomma i frågan om några 
år – då kommer vi säkert veta än mer 
än i dag.

Bengt Mattson
Handläggare CsR och miljöfrågor,  LIF

CsR- och miljöchef, Pfizer 

Corporate Social Responsibility, CSR
CSR står för företagens samhällsansvar 
och handlar om att företag ska ta an-
svar för hur de påverkar samhället, ur 
både ett ekonomiskt, miljömässigt och 
socialt perspektiv. 
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För att möjliggöra gröna incitament 
i förmånssystemet är det viktigt att 
de kriterier som ingår i miljöbedöm-

ningen är klara och tydliga och möjliga att 
objektivt utvärdera och granska. 

brilex

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

Jur kand Torsten Brink 
Telefon 070-752 30 75 eller brink@brilex.se.

Kan vi åka till London  
med onkologerna?
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marknadsföring

Vi vet att kvinnor är mer intresserade av sin egen och 
andras hälsa än män. Vi vet att kvinnor i större ut-
sträckning är intresserade av förebyggande hälsa 

och hjälp till självhjälp än män. Vi vet att kvinnor letar efter 
information, tipsar och ger råd till andra i större utsträck-
ning än män. Vi vet att kvinnor och män rent fysiskt och 
psykiskt skiljer sig åt. Ändå tar vi, i alla fall i Skandinavien, 
inte hänsyn till dessa kunskaper när vi ska förmedla bud-
skap som rör hälsa och välbefinnande.

I vår strävan efter att vara korrekta och jämlika tror jag 
att vi i Skandinavien ibland missar en del basala sanningar. 
Som att det kvinnliga och manliga sättet att inhämta infor-
mation, fatta beslut och komma till insikt skiljer sig åt. (Gi-
vetvis gäller skillnaderna i större populationer och inte på 
individnivå.) I så fall hade sättet på hur man presenterat ett 
budskap anpassats till kvinnor utifrån det sätt/manér, tid-
punkt, miljö och avsändare som kvinnor är mest mottag-
liga att lyssna på. För när det gäller hälsa så är det framför 
allt kvinnor som inhämtar information och fattar beslut, 
vare sig det är på patient/anhörignivå eller på vårdperso-
nalnivå. 

De budskap och den information som i dag förekommer 
utgår ofta från en neutral och korrekt oantastlig vinkel, vil-
ket ibland kan innebära att det inte når fram till hundra 
procent. Och de som är mest känsliga för detta är kvin-
norna. 

Det är kvinnor som tar besluten 
i hälsosammanhang 
Hur kommer det sig att vi - när vi vill 
få fram ett budskap som rör hälsa - 
inte tar hänsyn till att kvinnor är mer 
intresserade av sin egen och andras 
hälsa när budskapet ska förmedlas? 
Bodil Czarnecki, projektledare och af-
färsutvecklare på Shout och med stort 
intresse för kommunikation till kvinnor, 
reflekterar kring företeelsen.

Jag är förvånad 
över att man i 

Skandinavien inte ens 
reflekterar över att en 
anledning till att man 
inte når fram till kvin-
nor kan vara så grund-
läggande att man glömt 
att se hur budskap eller 
information ska presen-
teras ur ett kvinnligt 
beteendeperspektiv.
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marknadsföring

Orsakerna till att kommunikationen inte är mål-
gruppsanpassad kan förstås vara många. Men jag är förvå-
nad över är att man i Skandinavien inte ens reflekterar över 
att en anledning till man inte når fram till kvinnor kan vara 
så grundläggande att man glömt att se hur budskap eller 
information ska presenteras ur ett kvinnligt beteendeper-
spektiv. 

Konferens om kvinnor, kommunikation, hälsa och 
välbefinnande 
På andra ställen i världen har man dock börjat tänka i dessa 
banor – och resultaten börjar tala för sig själva både inom 
internkommunikation, ledarskap men framför allt inom 
kommunikation. I april i år besökte jag världens enda kon-
ferens om kommunikation av hälsa och välbefinnande till 
kvinnor (www.m2w-hc.com) i Chicago. Där fick jag ta del 
av hur sjukvårdsföretag, ideella hälsoorganisationer, pa-
tientorganisationer och läkemedelsföretag jobbade med 
att få ut sina budskap till de kvinnliga målgrupperna ef-
tersom dessa aktörer insett att det oftast var kvinnor som 
stod bakom besluten. 

På konferensen fanns även mediaföretag, undersök-
ningsföretag och hälsobloggare som visade konkreta fakta 
och siffror på hur kvinnor söker och hanterar olika typer 
av information, speciellt via internet, sociala media och eve-
nemang.  

En av presentationerna gjordes av den ideella organisa-
tionen Nemours Center for Children’s Health och visade 
hur de arbetade med olika aktiviteter för att förbättra barns 
hälsa genom utbildningar av alla de slag, informationsma-
terial, tidningar, sociala medier, kampanjer, evenemang och 
forskning. Målgrupperna var både barn, föräldrar, sjukvård, 
skolor och andra. Man samarbetade med allt från barnsjuk-
hus till läkemedelsbolag, bibliotek och livsmedelskedjor. 
Andra ideella organisationer som presenterade sitt arbete 
var bland andra American Heart Association och Women’s 
Health Foundation.

Ytterligare ett exempel på ett annorlunda sätt att arbeta 
är Kaiser Permanente Health Care, en privat vårdgivare som 
äger 35 sjukhus och 454 kliniker. De hade hamnat i en ond 
cirkel där de fått rykte om sig att ha dålig service, långa köer 
och liknande. Ett rykte som spred sig och som påverkade 
personalens sätt att arbeta. En stor undersökning visade att 
allmänheten framför allt förknippade Kaiser med sjukdom, 
elände, byråkrati, stress, ingen kontroll över situationen och 
försäkringar. Undersökningen visade också att det var kvin-
norna som upplevde situationen värst, och det var också de 
som spred ryktet mest. 

Kaiser Permanente Health Care beslutade sig att ta tag i 
situationen på allvar med ett stort program kallat Thrive 
(trivas, må bra) speciellt riktad till kvinnor. Programmet 
pågår fortfarande och syftar till att lyfta fram allt positivt 
som Kaiser Permanente Health Cares insatser bidrar till, 
med andra ord hälsa, styrka, fitness, kontroll och liknande 
för den enskilde individen. Thrive ska inspirera, ge energi 
och det har den visats sig göra både till externa och interna 
målgrupper. Effekten har blivit väldigt positiv och man har 
lyckats vända den onda cirkeln. Allt fler återkommer som 
vårdsökare och tack vare kampanjen har vårdpersonalen 

själva blivit inspirerade till att ta tag i egna hälsoaktiviteter 
och fungerar så att säga som reklampelare för sin egen verk-
samhet. 

Viktiga parametrar i Thrive var att ändra budskapet (att 
inte enbart tala om företages utbud utan i stället vad Kaiser 
Permanente Health Cares insatser innebär för den enskilde 
individen), att använda ett helt annat språkbruk och ton, att 
ha en mer positiv, kvinnlig och estetisk design på allt kom-
munikationsmaterial samt att se över hur personalen tillta-
lar sina patienter. 

Marknadsföringen missförstår kvinnorna
Företaget Medscape presenterade en undersökning som de 
gjort på 2 000 kvinnor i Storbritannien, USA och Kanada. 
Undersökningen visade bland annat att 66 procent av kvin-
norna känner sig missförstådda av hälsomarknadsföring 
eller av de företag som står bakom informationen. Under-
sökningsresultaten ledde till en livlig diskussion bland 
representanter från läkemedelsbolag och medicintekniska 
bolag. Frågan var vad som kan göras för att nå fram bättre 
och om situationen är samma i andra länder. Man kom 
fram till att bästa sättet att nå fram var att helt enkelt att 
börja lyssna på hur kvinnor verkligen vill ha informatio-
nen presenterad, när och av vem. Och att det troligen var 
på samma sätt även i andra länder eftersom flera företag 
inom branschen är internationella och har en internationell 
kommunikationsstrategi. Och, som undersökningen även 
påpekade, att inte stereotypt förutsätta att alla kvinnor i ett 
visst stadium av livet är likadana, utan även titta på vilken 
typ av informationssökare de är och hur kvinnor tar in in-
formation jämfört med män.

Mer lika än olika
Visst skiljer sig samhällsstruktur och kultur åt mellan 
USA och Skandinavien, men människor fungerar på unge-
fär samma sätt oavsett var de bor. Faktum är, och det blev 
väldigt tydligt när jag talade med flera av föreläsarna och 
deltagarna, att även om vi på många sätt är långt framme i 
jämlikhetsfrågor så har vi en del vi kan lära av dem. (Sam-
tidigt handlar ju inte detta om jämlikhet, utan i stället om 
att kunna se skillnader utan att värdera och att anpassa in-
formationen efter detta.)

En sådan insikt är just att erkänna och dra nytta av kvin-
nors engagemang och intresse för hälsa samt deras vilja att 
dela med sig och hjälpa andra. En annan insikt är hur viktigt 
det är för kvinnor att företaget eller organisationen som står 
bakom budskapet agerar ur ett samhälleligt och etiskt per-
spektiv. För om kvinnor kan välja så väljer de företag eller 
organisationer som gör gott för framtida generationer och 
samhälle. I USA finns många företag som agerar oetiskt, 
men det finns också en hel rad ideella organisationer som 
arbetar med ett antal beundransvärda insatser för att höja 
medvetenheten om vissa hälsoproblem. 

I Sverige har vi varit vana vid att staten via landsting, 
apotek och skolhälsovård tar ett övergripande ansvar för 
förebyggande hälsoinformation och att läkemedelsbolag 
stöttar denna information inom de områden de själva har 
produkter. Men med ökad ekonomisk press, privatisering-
ar och minskat fokus på hälsofrågor i skolan finns det nu 

Fyra förslag för att göra  
svensk sjukvård mer jämlik
Förslag från Kommissionen för jämlik vård.  
Läs mer på www.life-time.se

Nya läkemedel ökade livslängd 
och minskade vårdkostnader
Analys av professor Frank Lichtenberg.
Läs mer på www.life-time.se

Toast Skagen, plusjobb eller  
nya botemedel i vården  
– vad bygger välfärden?
Spelar det någon roll för sjukvården om Sverige är 
världsledande på att forska, utveckla och tillverka 
läkemedel?
Läs mer på www.life-time.se

Aktuellt Ojämlik vård

Aktuellt Vårdresultat

Opinion ForskningPrenumerera kostnadsfritt på 
branschens nyhetsbrev!
Det finns idag tillgång till bra och dagsaktuella nyheter om hälsa, sjukvård och läkemedel.  
LIFe-time.se lyfter få, men centrala ämnesområden inom hälso- och sjukvården.    

LIFe-time.se består av ett nyhetsbrev med tillhörande e-tidning och debattseminarier.  
LIFe-time.se ger bakgrund, perspektiv och fördjupning och gör tydlig skillnad på redaktionellt 
innehåll och debattartiklar. Målet är framåtsyftande och kunskapsbaserade diskussioner mellan 
vårdens olika aktörer, från hela landet. 

LIFe-time.se ges ut av LIF, branschorganisationen för 
forskande läkemedelsföretag verksamma i Sverige. 
LIF företräder ca 80 företag vilka står som tillverkare 
av ca 80 % av alla läkemedel som säljs i Sverige.

Läkemedelsindustriföreningens Service AB, LIF    Box 17608, SE -118 92 Stockholm    Tel +46 8 462 37 00    E-mail info@lif.se    www.lif.se    www.fass.se

Läs av koden och kom till prenumerationssidan.
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allt färre aktörer som tar ett helhetsansvar för övergripan-
de, förebyggande hälsoinformation på samma sätt längre, 
och som medborgare har vi inte traditionen med ideella 
organisationer som arbetar med dessa saker inom hälso-
området. Vissa folkhälsofrågor som inte ligger på de kvar-
varande aktörernas prioritetslista upplever jag har fallit 
mellan stolarna. 

Marketing Health and Wellness to Women var en myck-
et intressant konferens och jag har fått med mig enormt 
många insikter, idéer och tankar från konferensens förelä-
sare och i samtalen med många deltagare. Något som jag 
kommer att ha stor nytta av framöver. 

BODIL CZARNECKI, 
projektledare och affärsutvecklare

Shout

Information om hälsa på internet:
VIKTIG INFORMATIONSKÄLLA FÖR KVINNOR 
En alldeles ny undersökning om internetvanor presenterades 
på konferensen av Yahoo och Digitas Health. Studien omfat-
tade 2 500 kvinnor mellan 20 och 59 år. Här är axplock från 
resultaten:
• 56 procent går ofta ut på webben för att söka efter hälsoin-

formation eller för att få stöd i hälsofrågor.
• 48 procent av kvinnor mellan 40 och 59 år upplever att 

patienterna numera har en viktigare roll i diagnos och be-
handling. 

• 60 procent säger att samtalen med läkare är produktiva – 
men bara 34 procent känner sig bekväma under samtalen.

• 69 procent sökte expertråd på nätet, därför rankas en tro-
värdig informationssajt högst.

• 67 procent tycker att en sajt där informationen är tydligt, bra 
presenterad och lätt att ta till sig är viktig.

• 66 procent tycker att det är viktigt att avsändaren bakom 
sajten förstår kvinnans egen situation och verkligen tänker 
på hennes bästa.

• 66 procent tycker att det är viktigt att det inte finns någon 
dold agenda i informationen på sajten.
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Pharma Industry har i samar-
bete med Läkemedelsindustri-
föreningen (LIF) och Opticom 

International Research genomfört en 
branschstudie där läkemedelsbrans-
chen själva tycker till om sina förutsätt-
ningar. Nytt för i år är att man första 
gången också har undersökt allmän-
hetens syn på läkemedelsbranschen.  

Behåll läkemedelsforskningen i 
Sverige 
I studien om allmänhetens syn på 
branschen framkommer att nio av tio 
svenskar (91 procent) anser att det är 
mycket viktigt att behålla forskande 
läkemedelsföretag i Sverige. 

Det finns många olika skäl till detta 
och det handlar framför allt om natio-
nalekonomi - att inte gå miste om ex-
portmöjligheter, arbetstillfällen och för 
att inte generellt halka efter. Svensk-
arna tycker också att det är viktigt att 
behålla kompetensen inom landets 
gränser, själva tillgången till spetskom-
petens är viktig och det handlar också 

om att uppmuntra unga att ägna sig åt 
forskning. Många svenskar ser det ock-
så som att Sverige har bättre möjlighe-
ter att styra den egna läkemedelsför-
sörjningen om forskningen finns kvar 
i landet jämfört med om den flyttar ut-
omlands. 

Studien visar också att sex av tio 
svenskar tvivlar på att de skulle få till-
gång till nya, moderna läkemedel om 
de blev sjuka samtidigt som det bara är 
var fjärde medborgare som inte är be-
redd att betala mer för ett läkemedel 
för att vara säker på att få tillgång till 
just nya, moderna läkemedel vid sjuk-
dom.

”För att behålla det kunnande som vi 
trots allt har i Sverige på detta område som 
bör kunna ge framtida resultat och inkom-
ster till Sverige.”  

”Det ger en viktig kunskap som är bra 
för landet och därmed för oss medborgare. 
Det är viktigt att Sverige är väl framme när 
det gäller all forskning - att unga uppmunt-
ras att ägna sig åt forskning. Det är lättare 
om forskningen finns i Sverige.”

Medborgarna tycker däremot inte 
politikerna prioriterar medicinsk forsk-
ning speciellt högt. Denna uppfattning 
grundar man på att det råder brist på 
offentlig finansiering. Forskningen 
borde bekostas av staten, nu upplever 

Svensk läkemedelsindustri 2012  

– BranSchen och allmänheten 
   tycker till om BranSchen

Nio av tio svenskar anser att det är mycket viktigt att behålla forskande läkeme-
delsföretag i Sverige. Och en majoritet av medborgarna är beredda att betala mer 
för att få tillgång till nya moderna läkemedel. Samtidigt upplever branschen att det 
största hotet mot industrin är oviljan att betala för innovativa läkemedel. Det är en 
av de många intressanta resultat som kommer fram i en ny branschstudie.

En stark majoritet (91 procent) tycker att det 
är viktigt att behålla de forskande läkemedels-
företagen i Sverige.

trender
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man att den främst är privat finansie-
rad av till exempel Barncancerfonden. 
Vidare anser de tillfrågade att den 
medicinska forskningen generellt sett 
känns lågt prioriterad eftersom det är 
alldeles för lite diskussion kring den, 
alternativt att det diskuteras men ing-
enting händer. 

”Jag har själv aldrig hört en politiker 
prata om medicinsk forskning.” 

”I så fall [om det var prioriterat] skulle 
väl inte Cancerfonden och Hjärt-Lungfon-
den behöva skicka tiggarbrev till allmänhe-
ten.”

Nästan fyra av tio svenskar tror inte 
att de skulle få tillgång till de mest ef-
fektiva och moderna läkemedlen om de 
eller deras anhöriga blev sjuka, ytterli-
gare två är osäkra på om de skulle få 
det eller inte. Nära sex av tio skulle 
vara beredda att betala mer för ett lä-
kemedel för att säkerställa detta. 

Stor skepsis mot branschen
På frågan om vilken spontan inställ-
ning svenskarna har till läkemedels-
branschen svarar en majoritet att den 
varken är positiv eller negativ. Intres-
set för att arbeta i ett forskande läke-
medelsföretag är lågt, på en tiogradig 
skala där tio är extremt intressant och 
ett helt ointressant hamnar snittet på 
blygsamma 5,7. Allra lägst är intresset 

bland ungdomar mellan 18 och 25 år 
och det högsta snittet på 6,2 finns bland 
universitetsutbildade, men det är ändå 
att anses som lågt. Skulle man då vilja 
arbeta inom branschen? Det vanligaste 
svaret är nej, troligen inte. 

Allmänhetens skepsis mot bran-
schen är stor och för att förbättra sitt 
anseende måste branschen enligt 
svenskarna minska sitt vinstintresse 
och öka patientfokus, förbättra sin etik 
och trovärdighet samt bli öppnare, syn-
ligare och tillhandahålla mer informa-
tion gentemot politiker och allmänhet. 
Branschens rykte är helt enkelt dåligt i 
största allmänhet. 

”Sluta ’muta’ läkare. Var ärligare!”
”Jag tycker det har varit mycket tal om 

fusk när det gäller biverkningar: svininflu-
ensavaccinet, priser/företagsvinst, om lä-
kemedlen ens hjälper mot åkomman och så 
vidare. Det känns som om deras största 
prioritet är att tjäna pengar på sjuka män-
niskor till vilket pris som helst, även om det 
innebär mörkläggning. Så skärpning på den 
fronten, mer insyn i branschen och mera 
kritisk debatt!” 

Bristande betalningsvilja för inno-
vation hotar branschen
Årets branschundersökning visar på 
ett tydligt trendbrott när det gäller 
hot som läkemedelsindustrin i Sverige 
upplever som störst. Hotbilden under 
2010 och 2011 bestod främst i ökade 
regleringar och restriktioner kring 

både upphandlingar och kring samar-
betet med vården. I dag är det oviljan 
att betala för innovativa läkemedel och 
för lite fokus på hälsoekonomi som 
upplevs som de allvarligaste hoten mot 
branschen. Regleringar och restriktio-
ner, med dåliga samverkansmöjligheter 
som följd, är alltjämt ett hot men inte av 
samma dignitet som oviljan att betala 
för innovationer. 

Trots att hotbilden har ändrat skep-
nad ser möjligheterna för branschen ut 
som för två år sedan. Den största möj-
ligheten anses vara ett fördjupat sam-
arbete med vården följt av satsningar 
på forskning och nya preparat. I sam-
klang med hotbildens utveckling ses 
dock hälsoekonomi och värdebaserad 
prissättning som en viktigare möjlighet 
i dag än den gjorde 2011. 

De allra viktigaste frågorna för bran-
schen handlar alltså om att hitta möj-
ligheter till bättre och tätare samverkan 
samt om ett långsiktigt perspektiv på 
kostnad och värde, priser och hur man 
ska få betalt för innovation. Branschen 
inser att den måste anpassa sig efter det 
nya, tuffare klimatet och hitta nya be-
talningsmodeller och finansiella lös-
ningar för att säkerställa att man kan 
få betalt för innovation även framöver.

Professionens makt spås minska 
under de kommande fem åren
Samverkan anses alltså av branschen 
vara den viktigaste möjligheten för 
branschen över tid – däremot förändras 
vilka aktörer inom vården man upple-
ver som viktigast att samverka med. 
Trenden visar att makten förskjuts, 
vissa målgrupper blir allt viktigare på 
bekostnad av andra på fem års sikt. 

Expertgrupper och läkemedelskom-
mittéer är industrins allra viktigaste 
målgrupp – både i går, i dag och i mor-
gon. Läkarkåren är också viktig att föra 
dialog med liksom tjänstemän inom 
landsting och regioner. På fem års sikt 
förskjuts makten och tjänstemän/poli-
tiker på regional landstingsnivå blir 
allt viktigare medan läkarkåren tappar 
ytterligare något.

En annan trend är att patienter och 
patientföreningar tappar i betydelse. 
2011 var det den tredje viktigaste grup-
pen att samverka med, i år kommer den 
först på femte plats och i ett femårsper-
spektiv har patienterna halkat ner i bot-
ten. Branschen anser att allmänheten 

Intresset för att arbeta inom läkemedels-
branschen är lågt.
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 Konsult- och servicetjänster 

Vi tillämpar Evidence-Based ConsultingSM. Våra tjänster bygger på vår 
oöverträffade källa till information samt breda nätverk av experter inom 
den globala samt lokala sjukvårdsindustrin. Kontakta oss gärna för frågor 
kring lanseringar, portföljoptimering, försäljning eller affärsutveckling.

Marknadsundersökningar  
IMS/Medical Radar har lång erfarenhet av marknadsundersökningar 
globalt och i norden. Vår metodik säkerställer en ökad förståelse om 
marknaden. Vi utgår från din situation och dina specifika behov.

Market Access
Vi kan genom våra globala och lokala hälsoekonomer hjälpa er 
att öka förståelsen om betalaren och utveckla strategier för att 
säkerställa market access för nya och befintliga läkemedel.  

 

 

– är ni redo?

 

 

www.imshealth.com

Snart finns ca 200 blockregioner, expressleveranser och
longitudinell patientdata som nya tjänster i Sverige.
IMS har unik global erfarenhet av data från över 100 länder.
Prata med oss om hur ni kan få ut det största värdet. 

Kontakta Katja af Klercker på
+46 (0) 8 508 842 10
kafklercker@se.imshealth.com
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jämförelsevis är minst viktig att föra 
dialog med medan svenskarna själva 
efterlyser mer insyn, kunskap och in-
formation från branschen.

Stödet från statsmakterna är inte 
nog 
Tre fjärdedelar av branschen anser att 
statsmakterna inte ger tillräckligt stöd 

till branschen - nedläggningar är bara 
ett bevis på detta och man upplever 
rent generellt att man pratar mycket 
men inte åstadkommer något. 

”Mycket prat, men väldigt lite konkreta 
åtgärder som kan förbättra.”

På frågan om man anser att läkeme-
delsbranschen får ett tillräckligt starkt 

stöd från statsmakterna är det vanli-
gaste svaret – nej, inte riktigt (46 pro-
cent), följt av svaret nej, absolut inte (30 
procent). Bland motiveringarna till 

dessa svar finns att myndigheterna inte 
agerar tillräckligt kraftfullt eller i rätt 
tid, att hälsovård och läkemedelsbrans-
ch är för lågt prioriterat och att staten 

Hot och möjligheter för branschen.

trender



Vem tar ansvar för framtidens hälsa?
Politiken har Almedalen. Hälso- och sjukvården har Medicinska riksstämman, den viktigaste och 
största mötesplatsen för vårdens anställda, politiker, tjänstemän, myndigheter, organisationer och
näringsliv. I år med siktet inställt på Framtidens hälsa. 
 
Ingen annanstans i Sverige får du en lika stor möjlighet att påverka  
utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvård och träffa just din  
målgrupp. Behovet av möten över gränser är större än någonsin.  
Oron över en alltmer fragmentariserad hälso- och sjukvård där  
helhetsperspektiven går förlorade är stor.  
   Den utvecklingen vill vi tillsammans med er motverka.  
Gör som som tusentals läkare, forskare, sjuksköterskor, sjuk-
gymnaster, studenter och andra i vårdteamet –  kom och delta i 
mötet. Framtidens hälsa är allas ansvar.  
Läs mer på www.riksstamman.se

28 – 30 november 2012 • stockholmsmässan i älvsjö •  www.riksstamman.se

Medicinska
riksstämman är
iPUls-certifierad!

IPULS har granskat och
godkänt denna utbildning.
Fullständig utbildnings-
beskrivning finns på
www.ipuls.se
(IPULS-nr 20120243).
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Boka monter  eller få mer info!
Kontakta Åsa Ambrus asa.ambrus@sls.se, 070-749 39 57 

Nyhet!  
Årets utställning  

erbjuder fler scenprogram 

med aktuella och heta 

debatter med välkända 

föreläsare och experter.
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skulle kunna stimulera forskning och 
utveckling på ett mycket bättre sätt. 
Andra åsikter är att nedläggningar av 
forskningsenheter är en konsekvens av 
ett för sent agerande och branschen 
upplever att det verkar saknas både vil-
ja och förmåga att satsa från statsmak-
ternas håll. Vidare tycker man att det 
finns stor okunskap och fördomar mot 
branschen och man glömmer bort det 
positiva som branschen bidrar med och 
därför får man inte det stöd man efter-
frågar.

”Jag uppfattar det inte som ett priorite-
rat område jämfört med andra områden. I 
industrier som exempelvis flygbranschen 
och bilindustrin pumpas det in rätt bra med 
statliga resurser men när stora forsknings-
enheter läggs ned i läkemedelsindustrin 
hörs det knappt. Tvärtom blir det striktare 
priskontroller och utbyten till generika. 
Det sista är även väldigt intressant ur mil-
jöperspektiv eftersom det ofta är förknippat 
med mindre miljövänliga processer för 
framställning av generika medan man om 
man köpt miljöbil hade fått förmånliga sub-
ventioner från staten för att uppmuntra 
miljövänligt bilköp.”

LIF är på rätt väg 
En majoritet av de tillfrågade i bransch-
undersökningen tycker att LIF gör ett 
bra arbete och det är en positiv utveck-
ling jämfört med 2011. 

Det vanligaste svaret på frågan om 
hur branschen upplever LIF:s arbete är 
”bra” och LIF-medlemmar (en majoritet 
av de medverkande, 89 procent) är inte 
överraskande mer positiva än icke-
medlemmarna. Resultatet har förbätt-
rats sedan 2011, fler tycker att LIF gör 
ett bra eller mycket bra arbete i dag och 
färre har negativa synpunkter. 

Av svaren framkommer att det som 
LIF gör bra är främst opinions- och po-
licyarbetet. Organisationen är duktig 
på information och utbildning och är 
aktiv och deltar i debatten. LIF är sam-
mankallande och får beröm för fokus-
grupperna samt för att de ser till att lo-
kala och regionala grupper blir mer 
produktiva. Att LIF är en mötesplats 
generellt för branschen anser man ock-
så är positivt. 

”LIF syns och hörs mer och mer, deltar 
i viktiga debatter och beslut. Mycket av 
mitt arbete är beroende av LIF.”

”Syns och hörs och Anders Blanck gör 
mycket bra ifrån sig vid offentliga framträ-
danden.”

”Är synliga i debatt och media. Är ba-
lanserade och förespråkar stora delar av in-
dustrin.”

Men organisationen har en förbätt-
ringspotential. Anledningarna till att 
man inte ger LIF toppbetyg är att orga-
nisationen ändå håller för låg profil och 
är för passiv. Det är också skälet bakom 

det vanligaste svaret på frågan hur väl 
LIF lyckas i sitt opinionsbildande upp-
drag - varken bra eller dåligt (38 pro-
cent). Endast 35 procent anser att LIF 
lyckas bra eller mycket bra. 

Branschen anser att LIF skulle kun-
na bli ännu tuffare, bli bättre på att sy-
nas och höras och driva opinion. Bran-
schen ser gärna också att LIF blir ännu 
bättre på att försvara industrin och på-
tala branschens samhällsnytta. 

”LIF syns inte på den allmänna arenan, 
för att få till en förändring måste man vara 
på barrikaderna och tala med allmänheten 
via media, debattartiklar etc.”

”Önskar en mer aggressiv attityd från 
LIF att stå på sig och slåss för industrins 
sak.”

”Mycket mer politikerdebatt, väck opi-
nion! Se till att alla i Sverige förstår vikten 
av läkemedelsindustrins arbete!”

Roligt att gå till jobbet, även om 
ryktet är dåligt 
Svenska studenter tycker inte att läke-
medelsbranschen lockar och branschen 
själva tycker att det är föga förvånande 
att attraktionskraften är så låg. Det är 
branschens dåliga rykte som ligger 
bakom detta, likväl som det osäkra ar-
betsklimatet med nedskärningar och 
neddragningar. Varken studenter el-
ler allmänhet höjer alltså branschen 
till skyarna. 

De som arbetar inom branschen 
tycker att det är roligt att gå till jobbet, 
lika roligt i dag som för två år sedan. 
Detta trots att nya hot ständigt dyker 
upp, att man upplever ett bristande 
stöd från statsmakterna och trots den 
något dystra synen på branschens ryk-
te i stort och möjligheterna att samver-
ka med vårdens alla aktörer. 

På en tiogradig skala där ett är ”inte 
alls kul” och tio är ”extremt kul” ligger 
snittsiffrorna stadigt mellan 7,6 och 7,9 
över tid. Allra roligast tycker ledningen 
och de som arbetar inom marknadsfö-
ring att det är, där ligger snittet runt 8, 
medan forskarna har minst roligt med 
ett snitt på 7,3. 

Företaget Universums Företagsbaro-
meter rankar årligen de populäraste ar-
betsgivarna bland svenska studenter 
och det är återigen först på plats 50 man 
hittar ett läkemedelsföretag. Intresset 
för att arbeta i branschen är lågt och 
branschen själv tror att det är det då-
liga ryktet som avskräcker (40 procent 

Fler tycker att LIF gör ett bra eller mycket bra arbete i dag och färre har negativa synpunkter 
jämfört med förra årets undersökning.

trender
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av respondenterna uppger detta som 
skäl). Och det stämmer ju väl överens 
med den uppfattning allmänheten i un-
dersökningen ger uttryck för. Nedskär-
ningar och otrygg arbetsmiljö ser man 
inom branschen också som en viktig 
anledning till det låga intresset (37 pro-
cent), mycket viktigare i år än vid un-
dersökningen 2011. 

Branschen tror också att brist på 
kunskap och information om bran-
schen som helhet och vad den erbjuder 
är en annan orsak till det låga intresset 
(23 procent) och där är branschen och 
allmänheten eniga om att man helt en-
kelt är för dålig på att marknadsföra sig 
mot allmänheten. 

Således föreslår man, när man får 
frågan om vad som kan göras för att 
öka intresset, att branschen måste bli 
tydligare i sin marknadsföring och 
sprida mer kunskap och information 
om branschen som sådan och om vad 
den åstadkommer. Man behöver också 
satsa på att skapa ett förbättrat förtro-
ende för branschen och ha mer kontakt 
med akademin och universiteten, till 
exempel genom att se till att det skrivs 
uppsatser om branschen eller att bran-
schen deltar på arbetsmarknadsdagar 
och liknande. Branschen tror också att 
förbättrade möjligheter att interagera 
med vården skulle göra det mer intres-
sant. 

”Därför få vet vad man kan göra på ett 
läkemedelsföretag, inte ens när man läser 
en medicinsk utbildning - apotekare, bio-
medicin och dylikt, får man veta vad för 
karriärmöjligheter det finns på läkemedels-
företag.”

”Göra det mer känt för allmänheten allt 
det goda vi gör så inte den allmänna bilden 
är att vi tjänar pengar på skattebetalares 
pengar och har höga marginaler...”

”Låt industrin delta i seminarier/mäss-
sor för studenter på samtliga universitet.”

Elinor WEstErbErg, 
Projektledare

opticom international research
illustrationer: sofi Vikström.

 
Om branschstudien
Två webbenkäter har under maj och juni distribuerats, den ena till medarbetare inom 
branschen och den andra till ett tvärsnitt av befolkningen. I år har 219 respondenter 
från 57 olika läkemedelsföretag medverkat och bidragit med sina tankar och synpunk-
ter på branschen och dess framtid. 1 202 medborgare har deltagit i allmänhetsunder-
sökningen. 
I branschundersökningen finns 37 procent av respondenterna inom public affairs/af-
färsutveckling, 34 procent inom marknad, 11 procent inom forskning och 3 procent i 
ledningen. 16 procent har övriga positioner. 
1 202 personer har besvarat allmänhetsenkäten och det är ett tvärsnitt av Sveriges 
befolkning som finns representerat med spridning mellan kön, ålder, utbildningsnivå, 
hemort, civilstånd, och liknande.
I enkäterna har representanter för läkemedelsindustrin under maj fått besvara frågor 
bland annat om: 
Hot och möjligheter inom branschen, viktigaste frågor just nu.
Viktigaste aktörer för läkemedelsindustrin att föra en dialog med och hur dialogen kom-
mer att förändras i framtiden.
Hur klimatet för innovativa läkemedel ser ut i Sverige.
Hur LIF uppfattas av företagen.
Hur man upplever att det är att arbeta i branschen.
Allmänheten fick under juni svara på frågor bland annat om:
Inställning till läkemedelsbranschen och intresse för att arbeta inom den.
Synen på medicinsk forskning.
Synen på kostnad och tillgång till effektiva och moderna läkemedel.
För mer information om studierna, kontakta Carl Michael Bergman på Opticom Inter-
national Research, 08-50 30 90 02 eller carl.michael@opticom.se.



66   pharma industry nr 3 –12

Under den gångna Almedalsveckan ordnades 225 
seminarier i kategorin vård/omsorg och 100 semi-
narier i kategorin friskvård/hälsa. Alla partiledare 

var på plats, trots att det inte är valår. Och 513 ackrediterade 
journalister rapporterade från händelserna i Visby. 

Cancerfonden fick ett hederspris av politikerwebben 
Makthavare.se för att fonden på ett föredömligt sätt rap-
porterade om sina aktiviteter under Almedalsveckan via 
sin blogg. ”Rikligt med bilder, personlig tonalitet och infor-
mativ kunskap har tagit ton för hur en aktör ska utnyttja 

Almedalen 2012: 
Vinster, Vård och Välfärd

Politikerveckan i Visby fortsätter att 
växa. Hälso- och sjukvårdspolitik var 
också i år det ämnesområde som disku-
terades på flest arrangemang. Över 300 
seminarier handlade om hälsa och vård, 
en ökning med hela 30 procent från 
förra året. Och rekordmånga 
utspel gjordes.

politik i industrin
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bloggens kraft under Almedalsveckan” stod det i motive-
ringen. Cancerfonden driver bland annat frågor om att in-
föra varningsbilder på cigarettpaketen, förbjuda exponering 
av tobaksvaror och höja tobaksskatten.

Utmärkelsen ”Hetast i Almedalen” gick i år till den alko-
holfria Almedalsdrinken med jordgubbar, fläder och Sprite 
som huvudingredienser. Initiativtagare till drinken är nät-
verket Folkrörelser mot droger där bland andra Smart ung-
dom, IOGT-NTO och KRIS – Kriminellas revansch i samhäl-
let - ingår. 

Alla partiledare var på 
plats, trots att det inte 

är valår. Och 513 ackrediterade 
journalister rapporterade från 
händelserna i Visby.
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Vårdförbundet hade ”årets smartaste pryl” enligt tid-
ningen Dagens Media – en kasse med bilder på debattar-
tiklar som förbundet har skrivit. Kassen bars av förtroen-
devalda, medlemmar och en del politiker.

Läkemedelsbranschen på plats
Fjorton läkemedelsföretag ordnade seminarier och debatter, 
i flera fall i samarbete med andra aktörer, enligt Almedal-
skalendariet och LIF:s samarbetsdatabas.

Pfizer är något av en veteran som har haft olika arrang-
emang under Almedalsveckan sedan 2005. Företaget hade 
i år valt att fokusera på fortbildning av läkare.

– Läkare måste ges möjlighet att behålla eller öka sin 
spetskompetens genom kontinuerlig och relevant fortbild-
ning. Här behöver framför allt arbetsgivarna ta ett större 
ansvar, sade Kerstin Falck, chef för samhällskontakter på 
Pfizer. Samtidigt kommer förhoppningsvis Sveriges Kom-
muner och Landsting (SKL), Läkemedelsindustriföreningen 
(LIF) och Läkarförbundet överens om hur industrin kan 
bidra på ett konstruktivt sätt, inom ramen för den uppda-
tering av överenskommelsen om information och utbild-
ning av sjukvårdspersonal som har inletts.

Novartis Onkologi har ordnat seminarier i Almedalen i 
fyra år, både i egen regi och i samarbete med andra aktörer. 
Men i år var det första gången som hela Novartis inklusive 
Sandoz hade en aktiv medverkan med egna seminarier.

– Vi höll ett seminarium kring vikten av att klinisk forsk-
ning prioriteras i Sverige, där vi också gav en serie förslag 
på hur detta ska kunna genomföras, sade Nicklas Rosendal, 
kommunikationschef på Novartis. 

Novartis andra seminarium handlade om patienters rätt 
till lika vård, oavsett var i landet man bor, och hur man ska 
kunna säkerställa denna rättighet. 

Sanofi var på plats för femte året i rad och ordnade två 
seminarier, enligt Susanne Steen, regional marknadschef på 
företaget. Ett seminarium handlade om medborgarnas be-
slutsunderlag vid valet av vårdcentral. Kvalitetsregister och 
verksamhetsanalyser visar stora skillnader i medicinska 
resultat, men dessa uppgifter sprids inte till allmänheten, 
som därför inte kan väga in kvalitet när de ska välja vård-
givare.

Det andra seminariet handlade om regionala skillnader 
i cancervården. Här lyftes prostatacancer fram som exempel.

Med fokus på lungcancer 
Även Lilly deltog i debatten om cancervården, men med fo-
kus på lungcancer. I samarbete med patientorganisationen 
Stödet ordnade Lilly ett möte för att lyfta upp lungcancer 
på den politiska agendan. 

– Vi vill minska ojämlikheter och stigmatiseringen för 
lungcancerpatienterna. Patienter behöver få tillgång till de 
innovativa behandlingar som finns i dag och som vi vet ger 
förbättrad överlevnad, sade Carin Landsmer, chef för sam-
hällskontakter på Lilly.

Lilly, som deltog för tredje året i Almedalen, hade även 
ett seminarium om typ 2-diabetes.

– Stigande HbA1c-värden hos patienter med typ 2-dia-
betes är ett växande problem. Tillsammans med vården och 
övriga aktörer vill vi skapa utrymme för bättre diabetesbe-
handling, sade Carin Landsmer. 
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Bayer har deltagit både som egen arrangör och som sam-
arbetspartner till andra arrangörer de senaste tre åren. Men 
i år valde de att inte genomföra något eget arrangemang.

– I år har vi deltagit för att lyssna till intressanta semina-
rier och träffa nya och befintliga samarbetspartners och öv-
riga aktörer, berättade Anna Cohen, PR-ansvarig på Bayer.

Barnmorska om kvinnor och alkohol
Actavis var på plats för tredje gången för att driva på frågan 
om vård och omhändertagande av personer med riskfylld 
konsumtion av alkohol. 

- Alkoholmissbruk är en kronisk sjukdom som varje år 
kostar samhället 66 miljarder kronor, en summa niofalt stör-
re än den som i dag läggs på vård, behandling och stöd av 
personer med denna folksjukdom, kommenterade Anna 
Bernmalm, produktchef på Actavis.

I år var Actavis en av sponsorerna av Dagens Medicins 
frukost-tv från Almedalen. Mona Göransson, barnmorska 

och aktuell med boken Kvinnor och alkohol, intervjuades 
om riskfylld alkoholkonsumtion. 

BiogenIdec, på plats i Almedalen för fjärde året, har tidi-
gare samarbetat med aktörer som Läkarförbundet, Svensk 
Neurologisk Förening och Norrlands Universitetssjukhus. 
I år arrangerade företaget ett seminarium tillsammans med 
Neurologiskt Handikappades Riksförbund. 

– Vårt viktigaste mål är att bidra till debatten och därmed 
till utvecklingen av sjukvården i Sverige för personer som 
lider av en kronisk neurologisk sjukdom, berättade Annette 
Andrén, ansvarig för samhällskontakter. Därför har tidiga-
re års seminarier handlat om ojämlik vård och hur vårdga-
rantin påverkar vården av de neurologiskt sjuka.

I år bjöd företaget också in sin högste forskningschef, 
Douglas Williams. Han deltog bland annat i ett rundabords-
samtal med Lars Leijonborg, och som talare på ett semina-
rium med rubriken ”Är svensk sjukvård en attraktiv forsk-
ningsarena för innovatörer och global industri?”

– Den specifika fråga som vi har drivit i Almedalen i år 
är det framtida vårdvalet för specialistsjukvården – natur-
ligtvis med neurologi som exempel, sade Annette Andrén.

Socialdemokraterna mest aktiva
Totalt medverkade 116 förtroendevalda från sju riksdags-
partier i seminarier och debatter inom hälso- och sjukvårds-
området. Det mest aktiva partiet var socialdemokraterna, 
som deltog i inte mindre än 70 olika arrangemang. 

En politiker från moderaterna knep topplaceringen i lis-
tan över mest aktiva förtroendevalda på individplanet. Mats 
Eriksson, regionfullmäktigeledamot i Halland och ordfö-

Fjorton läkemedelsföre-
tag ordnade seminarier 

och debatter, i flera fall i sam-
arbete med andra aktörer.



70   pharma industry nr 3 –12

rande i SKL:s sjukvårdsdelegation, medverkade vid elva se-
minarier. 

På delad andraplats placerade sig två folkpartister, Barbro 
Westerholm och Staffan Werme, som båda deltog i tio semi-
narier. På tredje plats hamnade förra årets mest aktiva häl-
so- och sjukvårdsdebattör, centerpartisten Kenneth Johans-
son. Möjligen avspeglar den lägre aktivitetsgraden det fak-
tum att Kenneth Johansson kommer att lämna posten som 
ordförande i riksdagens socialutskott för att bli landshöv-
ding i Värmland.

Flitiga offentliga aktörer 
Representanter för regeringen och dess departement deltog 
i 48 seminarier, varav socialdepartementet var överlägset 
flitigast. Det innebär att förra årets etta, SKL, med sina 33 
deltaganden i år blev petade till en andraplats. Socialsty-
relsen behöll sin tredjeposition med 22 deltaganden, medan 
två nykomlingar lade beslag på fjärde- och femteplatserna 
– Vinnova som deltog i nio seminarier och Myndigheten för 
vårdanalys som deltog i fem.

När det gäller enskilda myndighetsföreträdare ligger 
SKL alltjämt i topp. Psykiatrisamordnare Ing-Marie Wiesel-
gren hann med elva arrangemang och Göran Stiernstedt, chef 
för avdelningen för vård och omsorg, medverkade vid tio 
seminarier.

Strax utanför topplistan fanns två högaktuella utredare 
med fem engagemang vardera, Johan Assarsson som leder 
patientmaktutredningen och Stefan Carlsson som har utrett 
myndighetsstrukturen inom vården och omsorgen.

Bland organisationerna toppade Sveriges läkarförbund 
med representation på 16 seminarier. Topplistan innehåller 
också två nykomlingar: Cancerfonden och föreningen Hela 
Människan, som är en del av Svenska kyrkans och de tra-
ditionella frikyrkornas sociala arbete.

Fyra av fem organisationsföreträdare på topplistan är 
kvinnor. Reumatikerförbundets ordförande Anne Carlsson 
delar förstaplatsen med Läkarförbundets ordförande Marie 
Wedin. Enligt Almedalskalendariet medverkade de i nio se-
minarier och debatter vardera. Anders Blanck, verkställande 
direktör för LIF, klättrade från en tredjeplacering förra året 
till andra plats i år. På organisationsföreträdarnas topplista 
finns också två nykomlingar, Thérèse Kärrman från Cancer-
fonden och Anna Carlstedt från IOGT-NTO.

Särskilt bra i år – enligt läkemedels branschen
Men var det någon aktör eller person inom vård- och om-
sorgsområdet, som utmärkte sig på ett särskilt bra sätt i Al-
medalen i år? Några företrädare för läkemedelsbranschen 
svarade på frågan efter evenemanget. 

– Det var många bra arrangemang inom vård- och om-
sorgsområdet i år, bland annat LIF som uppmärksammade 
ojämlikheter i vården, sade Kerstin Falck från Pfizer. 

– När det gäller seminariesidan så var bland annat LIF-
seminariet, som AstraZeneca och MSD sponsrade, om inn-
ovationer inom vården intressant med paneldeltagare som 
vågade uttrycka sina personliga åsikter och med en slutdis-
kussion som faktiskt lyfte upp en del nya vinklar och idéer, 
tyckte Anna Cohen från Bayer.

Nicklas Rosendal, Novartis, instämde och lade till att LIF 
hade ett intressant program och att de driver viktiga frågor 
på ett bra sätt.

Annette Andrén från BiogenIdec nämnde BiogenIdecs 
egen forskningschef Douglas Williams, som deltog i ett run-
dabordssamtal om framtiden för svensk klinisk forskning:

– Douglas Williams bidrog till en ytterligare dimension 
och nivå i diskussionen om klinisk forskning.

Anna Bernmalm, produktchef på Actavis, lyfte fram IQ, 
ett dotterbolag till Systembolaget:

– IQ syns och märks. Deras seminarium där det bjöds på 
alkoholfritt alternativ var välkommet. Det känns extra an-
geläget i ett Almedalen där en tredjedel av deltagarna i en 
undersökning anser att det dricks för mycket under denna 
vecka. Inte utan att man undrar huruvida devisen ”bara den 
som dricker mer än jag har problem” påverkar engagemang-
et i alkoholpolitiska frågor.

Cancerdagen med seminariet Vem kan säga nej till nya 
cancerläkemedel?, som ordnades av SKL och Regionala can-
cercentrum i samverkan, fick också beröm.

– Där blev det väldigt tydligt att det krävs samarbeten 

ToppliSTor
Topplistorna är baserade på uppgifter från Almedalsveck-
ans officiella kalendarium, ämnesområdena Vård/omsorg och 
Friskvård/hälsa.

poliTiSka parTier
1. Socialdemokraterna (70 seminarier), 112 mandat i riksdagen
2. Moderaterna (49 seminarier), 107 mandat i riksdagen
3. Folkpartiet (42 seminarier), 24 mandat i riksdagen
4. Miljöpartiet (30 seminarier), 25 mandat i riksdagen
3. Centerpartiet (21 seminarier), 23 mandat i riksdagen
4. Kristdemokraterna (26 seminarier), 19 mandat i riksdagen
7.  Vänsterpartiet (4 seminarier), 19 mandat i riksdagen
8. Sverigedemokraterna (0 seminarier), 19 mandat i riksdagen

FliTiga poliTiker inom vårdområdeT
1. Mats Eriksson, M, ledamot i regionfullmäktige i region Hal-
land, ordförande SKL:s sjukvårdsdelegation (11 seminarier).
2. Barbro Westerholm, FP, riksdagsledamot, riksdagens soci-
alutskott och Staffan Werme, FP, kommunalråd i Örebro och 
ordförande i SKL:s beredning för primärvård och äldreomsorg 
(10 seminarier).
3. Kenneth Johansson, C, riksdagsledamot och ordförande i 
riksdagens socialutskott (9 seminarier).

FliTiga organiSaTioner
1. Sveriges läkarförbund (16 seminarier).
2. Cancerfonden (13 seminarier).
3. Vårdförbundet och Hela Människan (12 seminarier).

FliTiga organiSaTionSFöreTrädare
1. Anne Carlsson, ordförande Reumatikerförbundet och Ma-
rie Wedin, ordförande Sveriges Läkarförbund (9 seminarier).
2. Anders Blanck, verkställande direktör för LIF och Thérèse 
Kärrman, intressepolitisk sakkunnig Cancerfonden (6 semi-
narier).
3. Anna Carlstedt, ordförande för IOGT-NTO (5 seminarier).

politik i industrin
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över gränser och funktioner för att få till förbättringar och 
hållbara åtgärder för att skapa utrymme för innovativ och 
jämlik vård och för att stärka patientens rätt till säkra och 
effektiva behandlingar, sade Carin Landsmer från Eli Lilly.

– Samordning av resurser för cancerbehandlingar – och 
ökad rörlighet vad gäller budgetar mellan olika enheter – 
förbättrar möjligheterna att erbjuda nya, innovativa och in-
dividualiserade cancerbehandlingar, menade Carin Lands-
mer.

Susanne Steen från Sanofi, tyckte att Nätverket mot can-
cer och deras solskola utmärkte sig i Almedalen, liksom 
nätverkets seminarium om riktad cancerbehandling. 

Nästa års Almedalsvecka genomförs den 30 juni till 7 
juli.

ANNIKA SUNDSTRÖM 
seniorkonsult public affairs

Mix Public Relations

PETER LUNDSTRÖM 
medicinsk skribent

Mix Public Relations

Bland våra kunder finns Abbott Scandinavia, 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, 
UCB Nordic och Wellspect.

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 diskutera med 
dig hur det kan 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 
var med och grundade Goss reklambyrå 1996 och bidrog till 
att göra den till en av Sveriges mest kreativt ansedda under 
2000-talet. Sedan början av 2012 har Johan tillsammans 
med de mångfaldigt prisbelönta Gosskreatörerna Mattias 
Frendberg och Elisabeth Berlander valt att fortsätta detta 
arbete på Ellermore genom att kombinera Ellermores breda 
erfarenhet av läkemedelskommunikation med kunskap och 
kreativitet inom snabbrörliga konsumtionsvaror.
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Här följer de ganska många beslut om läkemedelssubvention 
som tagits av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och 
publicerats på webbplatsen under perioden 1 april−22 augusti. 
Eftersom det blivit allt vanligare med ändringar av beslut 
och överklaganden rekommenderar vi – för att få fullständig 
och aktuell information – ett besök på verkets webbsida, 
www.tlv.se.

Bifall och avslag i TLV 

Generell subvention
Mekobalamin AB Unimedic är ett extem-
poreläkemedel (läkemedel anpassad 
för individuell behandling) som an-
vänds vid funktionell vitamin B12-brist 
när cyanokobalamin eller hydroxoko-
balamin inte kan användas. Vitamin 
B12 behövs vid bildandet av röda blod-
kroppar och för nervsystemets funk-
tion. Brist på vitamin B12 kan orsaka 
anemi (blodbrist) samt påverkan på 
nervsystemet.

Revatio (sildenafil), pulver till oral sus-
pension, från Pfizer, för behandling 
av primär pulmonell arteriell hyper-
tension, PAH, eller högt blodtryck i 
lungkretsloppet ingår nu i högkost-
nadsskyddet.

Generiskt atorvastatin, i styrkan 10 mg, 
ingår i högkostnadsskyddet från och 
med den 1 juni 2012.

Inovelon (rufinamid) från Eisaii bered-
ningsformen oral suspension ingår nu 
i högkostnadsskyddet för läkemedel. 
Inovelon är ett läkemedel som används 
för att behandla epileptiska anfall i 
samband med Lennox-Gastaut syn-
drom hos patienter från fyra års ålder. 
Lennox-Gastaut syndrom är en ovanlig 
sjukdom och en svår form av epilepsi. 
Inovelon i form av tabletter finns sedan 
tidigare i högkostnadsskyddet.

Oxikodon från Mundipharma. TLV har 
valt att inte gå vidare med ompröv-
ningen av det smärtstillande läkemed-
let oxikodon. Detta efter att företaget 
sänkt sitt pris till en nivå som innebär 
att kostnaden minskar med 65 miljoner 
kronor per år. Morfin bör dock använ-

das i första hand eftersom effekten är 
likvärdig samtidigt som priset är lägre. 

Förra året startade TLV en ompröv-
ning av alla läkemedel som innehåller 
oxikodon. Bakgrunden till ompröv-
ningen var att substansen oxikodon, 
som inte är en innovation utan har fun-
nits sedan början av 1900-talet, kostade 
långt mer än morfin. TLV bedömer att 
oxikodon och morfin är effektmässigt 
likvärdiga på patientgruppsnivå och 
därmed finns det i princip ingen anled-
ning för priserna att skilja sig åt.

Votubia (everolimus), från Novartis 
ingår nu i högkostnadsskyddet. TLV 
bedömer att kostnaden för läkemed-
let är rimlig jämfört med operation. 
Subependymalt jättecellsastrocytom, 
SEGA, är en förhårdnad som uppträder 
i främre delen av hjärnans vätskefyllda 
hålrum. Tumören i sig är i regel godar-
tad. Växande symptomatisk SEGA som 
uppstår hos en mindre del av SEGA-
patienterna ska observeras noggrant 
eftersom det kan ge upphov till vat-
tenskalle och andra neurologiska sjuk-
domar. Trycket ökar då i hjärnan och 
kan göra att en operation är nödvändig.

Ketobemidon APL 10 mg/ml, infusions-
vätska, Deltec kassett är avsett att an-
vändas vid svåra kroniska smärttill-
stånd med nociceptiva komponenter 
såsom cancer, när fullgod effekt inte 
uppnåtts med lägre styrkor. Läkemed-
let kan ges som subkutan eller intrave-
nös kontinuerlig infusionsbehandling.

Premalex (escitalopram) från Lundbeck 
används för behandling av premen-
struellt dysforiskt syndrom, PMDS, in-
går nu i högkostnadsskyddet. Premen-

struellt dysforiskt syndrom drabbar 
kvinnor i fertil ålder och kännetecknas 
av återkommande irritabilitet och/eller 
nedstämdhet ofta i kombination med 
andra symtom. Premalex tillhör läke-
medelsgruppen selektiva serotoninå-
terupptagshämmare, SSRI. Läkemed-
let är det första i denna grupp som fått 
indikationen PMDS. Premalex har vi-
sats vara kostnadseffektivt i jämförelse 
med ingen behandling alls.

Faktor VIII-preparat kvarstår i hög kost-
nads skyddet efter prissänkningar från 
inblandade företag. Efter prissänk-
ningar från företagen har vi beslutat att 
avsluta omprövningen av de läkemedel 
som används vid blödarsjuka (hemo-
fili typ A). Samtliga preparat kvarstår 
i högkostnadsskyddet. 

TLV anser, i likhet med SBU, att ett 
nationellt kvalitetsregister behöver in-
föras inom området. De företag som 
marknadsför rekombinant framställda 
faktor VIII-preparat har ansökt om nya 
lägre priser. Prissänkningarna ligger 
mellan 3 och 12 procent. Det finns ock-
så preparat som framställs ur plasma. 
Dessa kostar fortfarande mindre än re-
kombinant framställda preparat. TLV 
kommer att följa kostnadsutvecklingen 
för faktor VIII-preparaten och kan star-
ta en ytterligare omprövning beroende 
på hur användningen och kostnaderna 
utvecklas över tid.

Natrumfluorid-Klorhexidin AB Unimedic, 
dentalgel, i form av lagerberedning, 
ingår nu i högkostnadsskyddet. Natri-
umfluorid-Klorhexidin AB Unimedic, 
dentalgel, är avsett för behandling 
vid hög/extremt hög kariesrisk och/
eller kariesaktivitet i kombination 

tlv
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med tandköttsinflammation. Behand-
lingen pågår så länge som tandläkare 
bedömer att risken att utveckla karies 
är hög.

Viramune (nevirapin) i beredningsformen 

depottablett, från Boehringer-Ingel-
heim ingår nu i högkostnadsskyddet. 
Viramune depottablett används i kom-
binationsbehandling av HIV-1-infek-
tion hos vuxna, ungdomar och barn 
från tre år som kan svälja tabletter. 
Läkemedlet ingår sedan tidigare i hög-
kostnadsskyddet i beredningsformerna 
tablett samt oral suspension. TLV bedö-
mer att den nya beredningsformen, de-
pottablett, har likvärdig medicinsk ef-
fekt och behandlingskostnad som den 
redan subventionerade beredningsfor-
men tablett.

Begränsad subvention
Replens från Campus Pharma, är be-
gränsad till behandling av vaginal torr-
het endast för kvinnor med bröstcancer 
som behandlas med aromatashäm-
mare. Campus Pharma redovisat hur 
läkemedlet används. Uppföljningen 
baseras huvudsakligen på data från 
läkemedelsregistret. Följsamheten till 
begränsningen uppmättes med denna 
metod till drygt 60 procent under år 
2011. När utvecklingen av följsamhe-
ten till begränsningen observeras över 
tid framstår det som att den är något 
avtagande. Samtidigt ökar det totala 
antalet patienter som expedierats lä-
kemedel på apotek. 

Företaget inkom i samband med 
handläggningen av ärendet med en an-
sökan om att priset på Replens ska sän-
kas för att korrigera för den nuvarande 
kända felanvändningen. Företaget 
framhåller också att man avser att yt-
terligare informera den berörda för-
skrivargruppen om hur läkemedlet bör 
förskrivas inom förmånerna. 

Mot denna bakgrund bedömer TLV 
att företaget uppfyllt uppföljningsvill-
koret för Replens samt att det inte finns 
anledning att inleda en omprövning av 
produktens subventionsstatus. Företa-
get ska återigen rapportera utveckling-
en av följsamheten till subventionsbe-
gränsningen i maj 2014.

Berinert från CSL Behring och Firazyr 

från Shire är två läkemedel med olika 
verkningsmekanism som används vid 

behandling av akuta anfall av heredi-
tärt angioödem, HAE. Läkemedlens 
subvention baseras på ett antagande 
om att de endast ska användas för 
akut behandling av svåra anfall. Fö-
retagen som marknadsför läkemedlen 
har redovisat hur de används i prak-
tiken. Uppföljningen baseras till stor 
del på data från läkemedelsregistret. 
För Firazyr har även en enkätstudie 
genomförts. 

Sammantaget visar uppföljningsrap-
porterna att vissa av de antaganden 
som gjordes vid ansökningarna för Be-
rinert och Firazyr inte överensstämmer 
med hur användningen ser ut i verklig-
heten. Mot denna bakgrund bedömer 
TLV att företagen uppfyllt uppfölj-
ningsvillkoren för Berinert och Firazyr 
och att TLV bör inleda en omprövning 
av produkternas subventionsstatus.

Prolia (denosumab) från Amgenför be-
handling av benförlust på grund av 
antihormonell behandling hos män 
med prostatacancer som löper ökad 
risk för frakturer ingår nu i högkost-
nadsskyddet. Sedan tidigare ingår Pro-
lia med begränsning för behandling av 
osteoporos hos postmenopausala kvin-
nor som löper ökad risk för frakturer 
där behandling med alendronsyra inte 
är lämplig.

Gardasil, från SPMSD är ett vaccin mot 
humant papillomvirus typ 6, 11, 16 och 
18 ingår nu i högkostnadsskyddet med 
förändrad begränsning. Begränsning-
en innebär att läkemedlet bara ingår 
i högkostnadsskyddet för vaccination 
av unga kvinnor i åldrarna 13−26 år. 
Tidigare var begränsningen kvinnor 
13−17 år. 

I den nya ansökan ingår samma stu-
dier som ingick i den första ansökan 
men med längre uppföljningstid. Stu-
dierna inkluderade kvinnor upp till 
och med 26 år och visade bibehållen ef-
fekt av vaccinet. Många av de äldre 
kvinnorna i studierna hade inte expo-
nerats för de i vaccinet ingående virus-
typerna trots att de var äldre än 17 år. 
Genom en modellsimulering har före-
taget gjort sannolikt att Gardasil är 
kostnadseffektivt även för kvinnor som 
är mellan 18 och 26 år.

Resolor (prukaloprid), från Shire an-
vänds för behandling av kronisk för-

stoppning hos kvinnor där laxativ inte 
fungerar tillräckligt väl, ingår nu i 
högkostnadsskyddet med begränsning.

Esbriet (pirfenidon), från InterMune 
används för behandling av lindrig till 
måttlig idiopatisk lungfibros (IPF), in-
går nu i högkostnadsskyddet med be-
gränsning. Begränsningen innebär att 
läkemedlet endast ingår i högkostnads-
skyddet för patienter med FVC (Forced 
Vital Capacity) under 80 procent. IPF är 
en kronisk sjukdom vid vilken bindväv 
bildas kontinuerligt i lungorna, vilket 
orsakar ihållande hosta, återkomman-
de lunginfektioner och svår andfådd-
het. Detta är ett allvarligt tillstånd där 
överlevnaden efter diagnos är kort.

Detremin (kolekalciferol eller vitamin 

D3), från Renapharma, används för be-
handling av olika former av D-vitamin-
brist och ingår nu i högkostnadsskyd-
det för en begränsad grupp patienter. 
Det mest relevanta jämförelsealter-
nativet i det här fallet är läkemedlet 
Kalcipos-D. Effekten per internationell 
enhet, IE, är densamma för Detremin 
och Kalcipos-D. Kostnaden per IE är 
högre för Detremin. Den högre kost-
naden uppvägs dock av ett minskat 
antal provtagningar för patienter som 
samtidigt ges kalcium. Vid ett behov 
av tillskott med 1000 IE D-vitamin 
blir Determin kostnadsbesparande i 
jämförelse med Kalcipos-D. Detremin 
ingår i läkemedelsförmånerna endast 
till patienter som ska behandlas med ≥ 
1000 IE D-vitamin per dag och som inte 
behöver kalciumtillskott.

Cymbalta (duloxetin), från Lilly ingår se-
dan tidigare i högkostnadsskyddet för 
dem som lider av depression och ge-
neraliserat ångestsyndrom. I samband 
med den omprövning TLV gjorde 2010 
begränsades subventionen av Cymbal-
ta. Begränsningen innebär att Cymbal-
ta endast subventioneras vid behand-
ling av patienter med depression eller 
generaliserat ångestsyndrom och som 
inte nått behandlingsmålet med minst 
två andra antidepressiva läkemedel, 
varav det ena bör vara generiskt ven-
lafaxin om inte särskilda skäl talar mot 
det. Denna begränsning kvarstår men 
behandling av smärtsam diabetesneu-
ropati subventioneras återigen.
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Dexametason Rosemont är ett läkeme-
del som innehåller den aktiva substan-
sen dexametason, en kortikosteroid 
med vid indikation. Dexametason Ro-
semont är dyrare än betametason som 
är den jämförbara kortikosteroiden. Fö-
retaget har inte kommit in med något 
underlag som visar att dexametason 
skulle vara generellt mer kostnadsef-
fektivt jämfört med andra kortikoste-
roider. Det kan dock finnas situationer 
då det saknas alternativ till dexameta-
sonbehandling. Exempel på detta kan 
vara vid screening för Cushings syn-
drom samt vid behandling av återfall 
i multipelt myelom med lenalidimid 
(Revlimid). Mot denna bakgrund be-
slutar TLV att Dexametason Rosemont 
ska vara subventionerat och ingå i hög-
kostnadsskyddet i de fall när andra 
kortikosteroider inte kan användas.

Avslag
Fampyra (fampridin), från Biogen Idec, 
används för att förbättra gångförmå-
gan hos patienter med multipel skle-
ros Biogen har inte visat att nyttan av 
Fampyra motsvarar det pris som före-
taget begär. Studier visar att en grupp 
av patienter kan få en förbättrad gång-
förmåga av Fampyra. Det pågår fortfa-
rande studier som kan ge mer klarhet i 
hur mycket gångförmågan kan förbätt-
ras och hur den påverkar patienternas 
livskvalitet. Baserat på de begränsade 
uppgifter om patientnytta som finns 
har företaget gjort ett antal analyser. 
Utifrån dessa framstår den behand-
lingskostnad som företagets begärda 
pris innebär inte som rimlig utifrån 
medicinska, humanitära och samhälls-
ekonomiska aspekter. 

Mot denna bakgrund beslutar TLV 
att Fampyra inte ska subventioneras 
och därmed inte ingå i högkostnads-
skyddet.

Domperidon Ebb (domperidon), från Ebb 
Medical används för att främja rörlig-
heten i mag- tarmkanalen. Ebb Medical 
har inte visat att nyttan av Domperidon 
Ebb motsvarar kostnaden. Mot denna 
bakgrund beslutar TLV att Domperi-
don Ebb inte ska vara subventionerad 
och kommer därmed inte att ingå i hög-
kostnadsskyddet

Zytiga (abirateronacetat), från Janssen, 
används för behandling av metastase-

rad kastrationsresistent prostatacancer. 
Det pris som företaget begär ger en 
sammanlagd behandlingskostnad som 
inte är rimlig. Prostatacancer är Sveri-
ges vanligaste cancerform och nya lä-
kemedel att behandla sjukdomen med 
är angelägna. 

Zytiga innehåller en ny substans 
som hämmar produktionen av testos-
teron även i binjurarna och i själva can-
certumören. För patienter med metas-
taserad kastrationsresistent prostata-
cancer har Zytiga i en klinisk studie 
visat sig ge en förlängd överlevnad 
med ungefär fyra månader i median 
jämfört med placebo. Patienterna upp-
levde också en förbättrad hälsorelate-
rad livskvalitet och minskad smärta 
under studien. Hälsovinsterna står 
dock inte i relation till den höga be-
handlingskostnad som det pris företa-
get begär innebär. 

TLV anser att kostnaden för behand-
ling av Zytiga inte framstår som rimlig 
utifrån medicinska och samhällseko-
nomiska synpunkter och avslår därför 
ansökan.

Firmagon (degarelix), från Ferring an-
vänds för behandling av prostatacan-

cer. Ferring har inte visat att nyttan av 
Firmagon motsvarar kostnaden. Firma-
gon innehåller substansen degarelix, 
en syntetisk hormonblockerare som 
sänker testosteronnivån snabbare än 
GnRH-analogerna, vilket innebär att 
flareskydd (antiandrogenbehandling) 
inte är nödvändigt. Ferring har inte 
visat att Firmagon har en bättre effekt 
än GnRH-analogen leuprorelin med 
initialt flareskydd. Det begärda priset 
är högre och dessutom är administra-
tionskostnaderna högre än för det jäm-
förda alternativet. 

Mot denna bakgrund beslutar TLV 
att Firmagon inte ska vara subventione-
rat och inte ingå i högkostnadsskyddet.

Sycrest (asenapin), från Lundbeck, an-
vänds för behandling av maniska epi-
soder hos vuxna med bipolär sjukdom 
typ-I. Lundbeck har inte visat att Sy-
crest tillför så mycket nytta att det vä-
ger upp den högre kostnaden jämfört 
med olanzapin och risperidon.

tlv

Niclas ahlberg
chefredaktör 

Produkt/beredning            Behandlingsområde             Företag

Mekobalamin                 Vitamin B12 brist    Unimedic

Revatio      PAH      Pfizer

Generiskt atorvastatin 10mg               Höga lipidvärden    Flera bolag

Inovelon      Epilepsi     Eisai

Oxikodon     Svår smärta                Mundipharma

Votubia     Tuberös skleros    Novartis

Ketobemidon APL    Kroniska smärttillstånd   APL

Premalex     PMDS      Lundbeck

Faktor VIII-preparat               Hemofili typ A                Flera bolag  

Natrium-Klorhexidin               Hög kariesrisk    Unimedic

Viramune     HIV-1-infektion    Boehringer Ingelheim

Replens      Vaginal torrhet    Campus Pharma

Berinert och Firazyr                Akuta anvall vid HAE               CSL Behring och Shire

Prolia      Benförlust vid prostatacancer  Amgen

Gardasil     Humant Papillomvirus   SPMSD

Resolor     Kronisk förstoppning               Shire

Esbriet                 Idiopatisk Lungfibros               InterMune

Determin     D-vitaminbrist                Renapharma

Cymbalta     Depresion      Lilly 

Dexametason                Inflammatoriska tillstånd              Rosemont

Fampyra     Gångstörning vid MS               Biogen-Idec

Domperidon                Främja tarmrörelser               Ebb Medical

Zytiga                 Prostatacancer    Janssen 

Firmagon     Prostatacancer    Ferring

Sycrest     Bipolär sjukdom typ-1   Lundbeck

Generell subvention

Subvention med begränsning

Avslag
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Att produktresumén utgör den 
sakliga utgångspunkten för 
informationen för ett läke-

medel innebär inte att man enbart får 
använda formuleringar hämtade från 
denna och att man aldrig kan ta upp 
förhållanden som det inte sägs något 
om i resumén. Det är således accepta-
belt att uttrycka sig på ett annat sätt 
än vad som sker i resumén så länge 
det sakliga innehållet inte blir ett an-
nat – t ex genom att valören av olika 
egenskaper positiva eller negativa för-
ändras. På grund av rådande rutiner 
vid utformningen av produktresuméer 
för olika slag av läkemedel finns det 
egenskaper eller andra fakta rörande 
ett läkemedel som inte behandlas i re-
sumén för detta. Sådana egenskaper 
och fakta kan många gånger behandlas 
i läkemedelsinformationen så länge det 
sker på ett vederhäftigt och balanserat 
sätt. Med andra ord finns det ibland 
utrymme för tolkning av hur påtaglig 
och tydlig den sakliga grunden i pro-
duktresumén skall vara för att olika 
egenskaper och fakta skall kunna tas 
upp i läkemedelsinformationen.

Av IGMs och NBLs praxis följer dock 
att vissa slag av egenskaper alltid mås-
te ha ett uttryckligt och klart stöd i pro-
duktresumén. Det gäller bland annat 
uppgifter om tid till effekt, särskilt om 

de lämnas i form av preciserade tids-
angivelser. Detta bekräftas av flera av 
de senaste NBL-avgörandena.

Ärende NBL 943/12 gällde reklam för 
McNeils Nicorette Mint sugtabletter 
där det bland annat angavs «få snabb 
lindring av ditt röksug” och produk-
ten beskrevs som «en snabbverkande 
sugtablett». Läkemedelsverket menade 
dock att det i produktresumén saknas 
stöd för uppgifter om tid till effekt ef-
ter intag av Nicorette Mint sugtablet-
ter. NBL höll med och framhöll att det 
inte finns några uttryckliga uppgifter 
om läkemedlets verkningstid i pro-
duktresumé för Nicorette Mint sugta-
bletter. Eftersom sådana uppgifter sak-
nades stred reklamen mot artikel 102.

Ärende NBL 939/12 avsåg en annons 
för Santen Pharmas Lecrolyn riktad till 
allmänheten med texten ”Snabb lind-
ring av ögonbesvär vid pollenallergi…
Snabb och effektiv symptomlindring 
- Effekt inom 15 minuter”. Som stöd 
för påståendet hänvisades till en sär-
skild studie. Läkemedelsverket ansåg 
att produktresumén för Lecrolyn inte 
gav stöd för vare sig påståendet om 
snabb effekt eller påståendet om effekt 
inom 15 minuter samt framhöll att fö-
retaget haft gott om tid på sig att ändra 

produktresumén eftersom studien i 
fråga var från 1994. NBL konstaterade 
kort att det inte finns stöd för något av 
påståendena i läkemedlets produktre-
sumé och att dessa därför stred mot 
artikel 2.

Ärende NBL 938/12 gällde bland an-
nat en reklamfilm för Novartis Vol-
taren Gel där det angavs att Voltaren 
Gel tas upp snabbt och att gelen börjar 
verka inom en timme. Läkemedelsver-
ket framhöll att det inte finns något 
stöd för dessa påståenden i läkemed-
lets produktresumé. Novartis bestred 
anmärkningen och hänvisade till två 
olika studier som enligt företagets upp-
fattning stödde påståendena. Företaget 
framhöll att enligt artikel 108 i LER 
kan referenser från publicerade studier 
användas som stöd för ett läkemedels 
egenskaper och verkningar. Liksom i 
det förra ärendet framhöll dock Läke-
medelsverket att företaget haft gott om 
tid att om man så velat ändra produkt-
resumén eftersom en av studierna var 
från 1987. NBL konstaterade att det i 
produktresumén för Voltaren Gel inte 
finns några uppgifter om tid till effekt. 
Produktresumén innehöll alltså inget 
stöd för påståendena och dessa stred 
därför mot artikel 102.

Genom företagens hänvisning till 

anmälningsärenden

Bekräftad och utvecklad praxis 
enligt artikel 2

I dessa spalter har många gånger framhållits att artikel 2 i Regler för läkemedels-
information är en central bestämmelse i Läkemedelsbranschens etiska regelverk 
(LER) med det grundläggande kravet att den fastställda produktresumén för ett 
läkemedel utgör den sakliga utgångspunkten för all information om läkemedlet.  
Fem av de sex senaste avgörandena av NBL handlar om just detta. I samtliga fall 
stod Läkemedelsverket som anmälare.
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anmälningsärenden

studier som stöd för påståendena och 
Läkemedelsverket kommentar till det-
ta belyser de två senare ärendena tyd-
ligt att artikel 2 är grundläggande och 
i den meningen överordnad andra ar-
tiklar i Regler för läkemedelsinforma-
tion. Även om man har nog så bra stu-
dier, som väl uppfyller kraven enligt 
bland annat artikel 8 (108) och visar att 
ett påstående är vederhäftigt, är detta 
inte alltid tillräckligt. För vissa slag av 
påståenden måste man med stöd av 
studierna låta ändra produktresumén 
innan man gör sådana påståenden i sin 
läkemedelsinformation. 

Genom praxis har alltså framkom-
mit att uppgifter om tid till effekt krä-
ver att det finns ett sakligt stöd i pro-
duktresumén. Detsamma gäller upp-
gifter om att patientens livskvalitet för-
bättras eller bibehålls. Till påståenden 
som kräver stöd i produktresumén kan 
man nu även lägga uppgifter om bio-
tillgänglighet.

Ärende NBL 937/12 gällde en annons 
från Ferring Läkemedel för Testim® 
med testosteron som verksam sub-
stans. Under rubriken «Varför Testim?” 
angavs bland annat ”Hög biotillgäng-
lighet” och ”Få hudreaktioner». Vad 
gäller ”hög biotillgänglighet” konsta-
terade NBL helt kort utan varje annan 
argumentering att det saknas stöd i 
produktresumén för att påstå att Tes-

tim har hög biotillgänglighet. Påståen-
det stred därför mot artikel 2. 

Påståendet ”få hudreaktioner” var 
enligt NBL att uppfattas som att läke-
medlet inte ger särskilt många biverk-
ningar i form av hudreaktioner. I pro-
duktresumén anges dock att rodnad, 
akne och reaktioner på applikations-
stället är vanliga. ”Få hudreaktioner” 
var enligt NBL inte detsamma som att 
sådana biverkningar är få. Nämnden 
ansåg alltså att valören av reklamens 
beskrivning av biverkan hudreaktioner 
hade förändrats på ett oacceptabelt sätt 
och inte överensstämde med vad som 
sägs i produktresumén. Även detta på-
stående stred därför mot artikel 2.

Ärendet NBL 940/12 gällde skyltning i 
form av en s.k. hyllvippa hos apoteks-
kedjan Kronans Droghandel för Gavis-
con från Nordic Drugs där det angavs 
”effekt inom 3 minuter”. Nordic Drugs 
hade tidigare av både IGM och NBL, av 
samma skäl som i ärendena ovan, fällts 
för ett påstående om ”effekt inom 15 
minuter”.  Det intressanta med ärendet 
är dock inte frågan om vilket stöd för 
påståendet som fanns i produktresu-
mén, utan om ansvaret för reklamen i 
fråga. En konkurrent anmälde Nordic 
Drugs och menade att man åsidosatt 
tidigare beslut från IGM/NBL. Nordic 
Drugs invände dock att Kronans Drog-
handel i det aktuella fallet själva svarat 

för utformningen av reklamen och att 
företaget därför inte hade något som 
helst ansvar för denna.

NBL uttalade att det åligger ett läke-
medelsföretag som har fällts för att ha 
marknadsfört läkemedel i strid mot 
LER att omedelbart stoppa den fällda 
marknadsföringen och se till att den 
inte upprepas. Däremot ansvarar före-
taget inte för marknadsföring av före-
tagets produkter som bedrivs – utan 
företagets medverkan – självständigt 
av företag i andra distributionsled. Den 
i ärendet anmälande konkurrenten an-
sågs inte ha visat fog för att marknads-
föringen skulle ha utförts av Kronans 
Droghandel på uppdrag av Nordic 
Drugs eller att Nordic Drugs skulle ha 
utformat eller tagit del i utformningen 
av marknadsföringsmaterialet eller an-
nars medverkat i marknadsföringen. 
Nordic Drugs kunde därför inte hållas 
ansvarigt för marknadsföringen och 
gick således fria från anmärkning.

TorsTen Brink
jur kand

Brilex AB
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branschstatistik

Apotekens Service AB (ASAB) rap-
porterar all försäljning av humanläke-
medel utom viss direktdistribution av 
vacciner samt viss försäljning av re-
ceptfria läkemedel utanför apotek. För-
säljningen rapporteras i antal sålda för-
packningar och i försäljningspris till 
kund. Alla försäljningsvärden i arti-
keln är beräknade utifrån apotekens 
utförsäljningspris. Värdet tar inte hän-
syn till upphandlingar och eventuella 
rabatter. 

De senaste tolv månadernas försälj-
ning (MAT, Moving Annual Total = 
rullande tolv månader, här augusti 

2011−juli 2012) har ökat svagt med 0,32 
procent. Den totala försäljningen för 
årets första sju månader var 30,7 mil-
jarder kronor (SEK). Vidare har försälj-
ningen till och med juli 2012 (YTD, 
year-to-date) minskat svagt med 0,08 
procent. Den totala omsättningen mätt 
i apotekens utförsäljningspris var 17, 8 
miljarder kronor. 

Topp 15-företag
Pfizer behåller sin position som det fö-
retag som inbringar mest pengar från 
läkemedelsförsäljning i Sverige med 
en försäljning på 1,5 miljarder kronor 

under årets första sju månader. Under 
samma period har Novartis avancerat 
från en fjärdeplats till en andraplats 
medan MSD gått till en tredjeplats från 
en femteplats. 

Bland parallellimportörerna var den 
inbördes rankingen vid mätningen i 
mars (första kvartalet): Orifarm (3), 
Medartuum (10), Pharmachim (11). Vid 
mätningen i juli (andra kvartalet) var 
placeringarna: Orifarm (4), Phar-
machim (8) och Medartuum (11). 

De femton största företagen står för 
60 procent av läkemedelsförsäljningen 
i Sverige. 

Försäljningsstatistik för juli
Försäljningen av läkemedel har ökat svagt under de senaste tolv månaderna. Pfizer 
behåller sin position som det företag som säljer bäst i Sverige med Novartis som ny 
tvåa. Här presenteras försäljningsutvecklingen i läkemedelsindustrin för 2012 till 
och med juli månad. Anna Wismenius, kundansvarig på IMS Health har samman-
ställt och analyserat statistiken. 

Topp 15-företag

Top 15 Koncern YTD, kSEK  Andelar  Förändring  MAT, kSEK   Andelar Förändring
   (procent)  i procent   i procent i procent
  MAT YTD   YTD MAT

Pfizer	 1	511	939	 8,50	 -15,29	 2	723	352	 8,86	 -12,70

Novartis	 1	134	746	 6,38	 6,45	 1	947	014	 6,33	 6,61

MSD	 956	935	 5,38	 -5,33	 1	640	728	 5,34	 -6,24

Orifarm	(Orifarm+Orifarm	Generics)	 945	028	 5,31	 27,80	 1	543	124	 5,02	 21,79

Johnson	&	Johnson	
(Jansen	Cilag+Mc	Neil+Life	Scan)	 768	085	 4,32	 16,48	 1	278	706	 4,16	 12,49

AstraZeneca	 645	815	 3,63	 -18,91	 1	150	236	 3,74	 -23,74

Abbott	(Abbott	Scandinavia+Solvay)	 631	476	 3,55	 2,31	 1	095	190	 3,56	 4,44

Pharmachim	 602	308	 3,39	 71,78	 956	115	 3,11	 88,64

Roche	 589	886	 3,32	 -22,56	 1	102	563	 3,59	 -15,15

GlaxoSmithKline	(GlaxoSmithKline
+GSK	Consumer	Health)	 583	232	 3,28	 -7,06	 1	035	375	 3,37	 -8,83

Medartuum	(Medartuum+
Medartuum	Medical)		 575	137	 3,23	 41,08	 965	925	 3,14	 45,47

Meda	 572	873	 3,22	 -2,11	 988	684	 3,22	 -3,79

Novo	nordisk	 488	983	 2,75	 -7,57	 850	273	 2,77	 -6,35

Baxter	 423	462	 2,38	 -7,30	 730	480	 2,38	 -6,59

Behringer-Ingelheim	 327	750	 1,84	 -12,67	 611	731	 1,99	 -4,75

Delsumma	 10	757	655	 60,49	 67,09	 18	619	497	 60,56	 91,32

Total	omsättningen	 17	785	032	 100	 100	 30	743	484	 100	 100

	 	 	 	 	 	 	

(c)	2006,	IMS	Health	all	rights	reserved
Tabellen	visar	försäljningsstatistiken	i	Sverige	för	de	femton	läkemedelsföretag	med	störst	försäljning.	
Siffrorna	visar	att	dessa	företag	står	för	60	procent	av	läkemedelsförsäljningen	i	Sverige	.    
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Topp 15-produkter

Topp 15-produkter  YTD, kSEK  Andel  Förändring  MAT, kSEK  Andel  Förändring
   i procent  i procent    i procent   i procent 
  MAT YTD  YTD MAT	

Humira	 443	488	 2,49	 6,10	 767	787	 2,50	 8,50

Enbrel	 423	285	 2,38	 -5,47	 751	983	 2,45	 -2,26

Symbicort	 393	361	 2,21	 4,28	 672	490	 2,19	 4,57

Remicade	 356	596	 2,01	 9,40	 604	834	 1,97	 9,11

Mabthera	 182	969	 1,03	 4,64	 313	541	 1,02	 9,77

Herceptin	 175	856	 0,99	 -4,47	 316	092	 1,03	 0,35

Spiriva	 170	998	 0,96	 14,75	 285	046	 0,93	 12,99

Atacand	 161	591	 0,91	 -24,00	 319	256	 1,04	 -14,04

Concerta	 151	654	 0,85	 16,80	 254	429	 0,83	 18,43

Lyrica	 151	123	 0,85	 -0,45	 261	634	 0,85	 2,05

Tysabri	 149	403	 0,84	 13,45	 253	621	 0,82	 12,20

Lucentis	 145	475	 0,82	 11,70	 247	989	 0,81	 15,97

Advate	 135	735	 0,76	 -3,21	 236	749	 0,77	 -0,69

Lantus	 129	118	 0,73	 1,62	 220	475	 0,72	 0,44

Lipitor	 126	742	 0,71	 -40,51	 293	163	 0,95	 -18,88

Delsumma	 3	297	393	 19	 5	 5	799	088	 19	 59

TOTAL	 17	785	032	 	 -0,08%	 30	743	484	 	 0,32%	

	 	 	 	 	

(c)	2006,	IMS	Health	all	rights	reserved
Bildtext:	De	15	största	produkterna	stod	för	19	procent	av	Sveriges	totala	försäljning	av	läkemedel.

Sanofi Pasteur MSD som på senare 
tid dalat i listan hamnade vid mätning-
en i juli utanför topp 15-listan medan 
Boehringer-Ingelheim tog sig in på sis-
ta platsen på listan. 

Topp 15-produkter
Det har under en tid varit en kamp 
mellan TNF-α hämmarna Humira från 
Abbott och Enbrel från Pfizer om första 
platsen. Humira behåller förstaplatsen 
som den produkt som inbringar mest 
försäljning under årets sju första må-
nader. Humira har dessutom en posi-
tiv tillväxt både under årets första sju 
månader (YTD) och under de senaste 
tolv månaderna (MAT) vilket inte En-
brel har. I övrigt har det varit små jus-
teringar i listan. De flesta behåller sina 
positioner. 

Allas vår trotjänare Alvedon som 
vid mätningen i mars låg på sjätte plats 
har nu hamnat utanför topp 15-listan. 

Lantus, som används för att behandla 
diabetes hos barn och vuxna har i stäl-
let tagit sig in på listan på en tolfte 
plats. 

Seritide, Glivec och Avonex åter-
finns på platserna sexton till arton. 
Även Abilify och Omeperazol kan ses 
som bubblare utanför listan med fina 
tillväxtsiffror. 

Topp 15-produktgrupper
Produktgruppen tumörer och rubb-
ningar i immunsystemet (L) har för-
staplatsen för försäljning per produkt-
grupp. Försäljningen under årets första 
sju månader (YTD) var 3,9 miljarder 
kronor. Det innebär att produktgrup-
pen nervsystemet (N) har petats ner till 
en andraplats. Denna produktgrupp 
hade en försäljning under årets första 
sju månader (YTD) på 3,1 miljarder 
kronor. Jämfört med mätningen i mars 
har det skett vissa mindre förändring-

ar i topp15-listan för försäljningen per 
produktgrupp. 

Kartlägg din marknad 
Konkurrensen ökar i läkemedelsbrans-
chen och marginalerna minskar. Det 
är viktigt att känna sin marknad. Att 
använda statistisk information om lä-
kemedelsförsäljning kan vara en del 
i detta. 

För receptbelagda läkemedel (Rx-
läkemedel) kan det vara vägledande att 
titta på fördelningen mellan försäljning 
till sjukvården respektive till apoteken. 
Försäljningen till sjukvården sker på 
rekvisition medan försäljningen via 
apoteken kan härledas till receptför-
skrivningar. För att ytterligare kartläg-
ga försäljningen som sker på sjukhus 
respektive förskrivs på recept finns yt-
terligare data. 

För försäljning på apotek kan man 
få veta vilken typ av specialitet de lä-
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kare har som förskrivit produkten. Var-
je läkare har en specialitet kopplad till 
sig i informationen som man kopplar 
till receptet. Detta summeras så man 
på nationell nivå vet vilken specialitet 
som skriver ut en viss produkt.

När det gäller den försäljning som 
sker via rekvisition på sjukhus kan 
man i stället se vid vilken typ av klinik 
som produkten har använts. Samtliga 
Sveriges kliniker är i statistiken grup-

perade med minst tio kliniker i varje 
grupp. Detta summeras sedan så man 
på nationell nivå vet vid vilken typ av 
klinik en produkt har använts. Med 
detta och statistiken från försäljning på 
recept får man en bra bild av sin mark-
nad. 

Ovanstående är exempel på att det i 
dag finns statistisk information med 
hög detaljnivå att tillgå. Med rätt ana-
lys kan man göra en bra kartläggning 

av marknaden och möjliggöra ökad för-
säljning. 

AnnA Wismenius
Kundansvarig

ims Health

Topp 15-terapiområden (ATC)  YTD, kSEK  Andel  Förändring  MAT, kSEK Andel  Förändring
   i procent   i procent   i procent  i procent 
  MAT YTD  YTD MAT

L Tumörer och rubbningar i immunsystemet  3 904 416 21,95 2,39 6 713 828 21,84 2,96

N Nervsystemet 3 139 432 17,65 -5,64 5 564 791 18,10 -2,47

A Matsmältningsorgan och ämnesomsättning  1 689 651 9,50 3,39 2 887 337 9,39 0,81

B Blod och blodbildande organ 1 718 862 9,66 3,40 2 930 254 9,53 3,20

R Andningsorganen 1 632 396 9,18 4,17 2 739 407 8,91 3,65

J Infektionssjukdomar 1 366 495 7,68 2,29 2 349 981 7,64 -0,61

C Hjärta och kretslopp 1 119 097 6,29 -13,40 2 047 038 6,66 -8,80

G Urin- och könsorgan samt könshormoner 852 276 4,79 4,29 1 481 214 4,82 3,23

M Rörelseapparaten 507 701 2,85 0,44 875 812 2,85 -1,77

H Hormoner, utom könshormoner och insulin 482 880 2,72 4,64 828 156 2,69 4,14

S Ögon och öron 474 611 2,67 0,77 813 196 2,65 3,94

D Hud 421 706 2,37 1,96 712 831 2,32 0,25

V Varia 273 422 1,54 -8,92 484 780 1,58 -10,40

P Antiparasitäera, insektsdödande och 
repellerande medel 155 984 0,88 0,66 237 667 0,77 1,90

I Immunologiska medel 46 101 0,26 6,27 77 192 0,25 6,59

TOTAL 17 785 032  0,00 30 743 484  0,32%

Topp Terapiområden

branschstatistik

(c) 2006, IMS Health all rights reserved



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:

Animal Health
Vacciner
OTC
Diabetes
Onkologi
Regulatory
Quality Assurance
Pharmacovigilance
Kliniska prövningar i Indien

Låter det intressant?
Läs mer och registrera ditt CV på www.pharmarelations.se 

Du är också välkommen att kontakta Henrik Alexandersson för yt-
terligare 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.

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 respiratory, dermatologi, 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 3_120828_210x148.indd   1 2012-08-28   16:07:31



Vill du växa med Medhouse?

Förvänta dig mer

Medhouse är ett väletablerat och ledande konsultföretag inom 
Life Science som har bedrivit framgångsrik verksamhet sedan 1999. 
Vi växer starkt inom affärsområdena sälj, marknad och medical. 
Nu söker vi dig som vill utvecklas och bli en viktig del av företaget.
 

Medhouse erbjuder: 

• Utbildning och kompetensutveckling

• En positiv och kreativ arbetsplats

• Spännande tjänster inom sälj, marknad och medical

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

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

Välkommen 
in på vår  

nya hemsida!

We have 23,000  
people on salary. 

But our benefits are 
shared with billions.

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

Job Position Here 

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

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

Sverigeansvarig hematologi
Vi söker dig som ser en stimulerande utmaning i att ansvara för lanseringen av ett nytt innovativt läkemedel inom hematologi. Som 
Sverige/landsansvarig kommer du att organisera, styra och ansvara för marknadsaktiviteter, lanserings- och säljplaner, budget  
m m. Du är ansvarsfull, drivande med en stark entreprenöranda och van att ta strategiska beslut. Vidare har du god kunskap inom 
hematologi eller onkologi och ett aktuellt nätverk. 

MSL Norden hematologi
För samma produktlansering söker vi en MSL (Medical Scientific Liaison Manager). Du bör ha erfarenhet av denna typ av arbete, 
vara vetenskapligt och kliniskt intresserad och drivande i framtagande och presentation av t ex vetenskapligt material. Du förväntas 
identifiera och utveckla starka relationer med KOL:s inom sjukdomsområdet och du kommer att jobba tätt med landsansvarig. Du 
har erfarenhet inom hematologi eller onkologi och en god förståelse för sjukvårdens behov och beslutsvägar.

Produktspecialister
Vi söker Produktspecialister, gärna med erfarenhet av lungsjukdomar för omgående start.
Du har minst några års erfarenhet av försäljning av läkemedel, är självgående med starkt engagemang och kundfokus.

För mer information om tjänsterna kontakta Maith Runebrant, 0768-10 06 18,  
alternativt mail: maith.runebrant@quintiles.com



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

Behöver du rekrytera eller hyra in kompetenta medarbetare inom  
Life Science i Skandinavien? PharmaRelations kontaktnät är väletablerat 
och vi vet var marknadens vassaste kandidater finns. Oavsett om du  
rekryterar eller hyr in från PharmaRelations, får du en samarbetspartner 
med både flexibilitet och kvalitetssäkrade metoder. Hos oss får du som kund 
insyn och hög delaktighet under hela processen. 

Vårt arbete slutar inte då tjänsten är tillsatt. Konsekvent följer vi upp både 
våra kunder och kandidater. Vår drivkraft är att finna de bästa kandidaterna 
samt att få vara med och bidra till våra kunders framgång.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa just ditt företag med olika konsult- 
tjänster eller rekrytering? Ring gärna någon av våra rekryteringskonsulter 
Karin Hård, Ola Gustavsson eller Rikard Lundgren, tel 08-590 745 80.

För mer information www.pharmarelations.se

Söker du välutbildade och kompetenta medarbetare inom Life Science?
Vårt kontaktnät inom branschen är gediget och vi har ett av marknadens 
vassaste webbaserade IT-verktyg för kandidathantering. När du samarbetar 
med oss får du en kontaktperson som verkligen lär känna ditt företag på 
djupet. Ju mer vi vet om er, desto träffsäkrare blir vi. Givetvis ställer vi  
höga krav på våra konsulter och kandidater – det vet vi att du också gör.  
Vi lämnar gärna referenser till nuvarande och tidigare uppdragsgivare.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa just ditt företag med olika konsulttjänster  
eller rekrytering? Ring gärna någon av våra rekryteringskonsulter Karin Hård,  
Ola Gustavsson eller Anna Maria Lindqvist, så berättar de mer, tel 08-590 745 80.
 
För mer information www.pharmarelations.se

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

Alla befattningar inom Life Science 
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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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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”Alla ledningsgrupper 
kan bli effektivare”

Det är kvinnor 
som tar besluten i 
hälsosammanhang 

Svensk läkemedelsindustri 
2012 – branschen och 
allmänheten tycker till

Chefens nya uppgift 
- att mobilisera gruppens kunskap




