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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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...och läkare skriver vanligtvis inte reklamtexter.

Lindh & Partners är en integrerad fullservicebyrå inriktad 
på medicinsk marknadsföring. Vi är en flock specialister 
som förenar djup medicinsk kunskap med kreativitet och 
strategiskt tänkande. 

Marknadsföring av läkemedel regleras hårt – en utmaning 
som banar väg för stark kreativitet. Det gäller bara att 
veta hur.

www.lopgbg.se · 031-779 99 90

Lindh & Partners har copywriters som är läkare och forskare, projektledare 
från läkemedelsindustrin, formstarka kreatörer som jobbar integrerat 
samt erfarna produktionsledare. Samtidigt som vi söker de mest effektiva 
budskapen söker vi också de mest effektiva kanalerna för att nå din målgrupp. 

Words don´t
come ea y...

Vi vet. Vi kan! 

Lindh & Partners har copywriters som är läkare och forskare, projektledare 

Scanna QR-koden med din smartphone för mer info. Ladda ner QR-reader från Appstore eller Androidmarket.
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ledare
Våga satsa nu och stå upp för 
den lokala marknaden!
Läkemedelsindustrin befinner sig i ett tufft läge med hårdare krav från 
myndigheter, betalare, läkare, patienter. Dessa hårda marknadsvillkor kan 
man möta på flera sätt. All sund marknadsteori säger att man ska investera 
och våga satsa när det tar emot. Tanken är att man i ett mindre brus kan köpa 
sig billigare marknadsandelar som sen ger rejäl avkastning när konjunkturen 
vänder eller marknadsvillkoren blir bättre. När man sitter på läktaren som jag 
är det ju såklart lätt att se hur det ska göras. Man ser läkemedelsindustrin från 
ett annat perspektiv än ni själva som sitter på bolagen. För mig ser det ofta ut 
som att marknadsbesluten kommer hastigt, ryckigt och kanske inte alltid väl 
underbyggda. Jag blir oerhört förvånad när även en produkt i lanseringfas helt 
plötsligt får sin budget neddragen efter några månader. Detta trots att man 
bara har en chans att göra en bra lansering. Eller när en ny produkt ansöker 
om ett pris som är högt över det som av många uppfattas som max kostnad 
per QALY och rimligen är helt chanslös att gå igenom TLVs nålsöga. Trots 
att man rimligen borde ha koll på detta. Nu sitter många av er förhoppningsvis 
och nickar medhållande och säger uppgivet att det är huvudkontorens fel. 
Det är säkert så det ofta är. Att Sveriges mandat är för svagt i den stora 
koncernens riksdag, men jag tror det är viktigt att man som marknadsbolag 
står på sig och försvarar sund marknadsteori som visar att de som vågar satsa 
och bita i när det tar emot går som segrare i slaget om marknadsandelarna 
och att man försvarar sin överlägsna kännedom om den lokala marknaden. 
Är det så att marknadsbolagens roll håller på att muttras ned till någon form 
av representationskontor eller konsulat helt utan egen vilja. Återigen vill jag 
säga att jag kanske är helt ute och cyklar och tolkar saker helt fel från mitt lilla 
fönster i Gustavsbergs hamn. Men det är åt det hållet som det ibland känns 
som vi är på väg. Det är som anställd såklart mycket roligare att arbeta i ett 
bolag där det alstras positiv energi och kämpaglöd än ett bolag som tar bort 
kakorna från fikarummet och har sin kick-off i källaren.  Säg gärna emot eller 
upplys mig om hur det egentligen är, t ex på Linkedin.

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

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

Börja leta här:

mimerex.com/ad

info@mimerex.com

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

annons_Mimerex_A4_nya_tankar.indd   1 2012-04-18   13:43
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positiva till läkemedelsbranschen 14
Cecilia Kennerfalk

KlinisKa prövningar
Monitorer – de osynlig men viktiga 
människorna i kliniska prövningar 16
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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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Pfizer får internationellt erkännande för sitt miljöarbete

Pfizer prisas av the Carbon Disclosure Project (CDP) för de åtgärder som företa-
get vidtagit för att minska utsläppen av växthusgaser och dämpa klimatriskerna. 
CDP är en oberoende ideell organisation som bygger upp världens största data-
bas med klimatrelevant information från företag och som bidrar till att utveckla in-
ternationella standarder för redovisning av koldioxidutsläpp. CDP har nu inklude-
rat Pfizer i sitt Carbon Performance Leadership Index (CPLI) som lyfter fram fö-
retag som i sina enkätsvar till CDP uppvisat ett starkt engagemang för klimatstra-
tegi och utsläppsminskningar. Pfizer rankas som ett av de tre bästa bolagen 
inom hälsovårdssektorn.

– Vi välkomnar denna uppmärksamhet för vårt arbete med klimat- och energi-
frågan. Sedan millennieskiftet har Pfizer arbetat mycket fokuserat och framgångs-
rikt med att minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Vi har minskat 
våra utsläpp med cirka 40 procent sedan 2000. Pfizer Sverige har varit bidragan-
de i detta arbete, dels genom kontoret i Silverdal i Sollentuna, som 2008 erhöll 
EU:s Green Building Award som en av Europas energieffektivaste fastigheter, 
dels genom en nästan 80-procentig minskning av utsläppen av fossil koldioxid 
från vår moderna och världsledande bioteknikanläggning i Strängnäs, säger 
Bengt Mattson, CSR och miljöchef Pfizer AB. 

(Källa: Pfizer)

Humira godkänt för behandling av reumatisk ryggsjukdom
Humira är det första och enda godkända läkemedlet för behandling av svår, icke 
radiografisk axial spondylartrit hos vuxna. Abbott meddelar att Europeiska kom-
missionen har godkänt Humira® (adalimumab) för behandling av vuxna med axial 
spondylartrit som inte uppvisar strukturell skada på lederna vid röntgenundersök-
ning så kallad icke-radiografisk axial spondylartrit (ir-axSpA). Icke-radiografisk 
axial SpA ingår i en grupp av likartade sjukdomar som kallas axiala spondylartri-
ter, där även Ankyloserande spondylit (AS) ingår. Symtomen för ir-axSpA påmin-
ner om dem för AS, bland annat inflammation i rygglederna vilket kan leda till all-
varlig, kronisk smärta och stelhet. Till skillnad från patienter med AS, uppvisar 
inte patienter med ir-axSpA strukturell skada på lederna vid röntgenundersök-
ning. Det innebär att patienten med sjukdomen ofta går länge utan diagnos vilket 
fördröjer behandling och möjligheten till lindring. 

(Källa: Abbott)

Branschfest för elfte året i rad

För elfte året i rad blir det branschfest i sam-
band med Medicinska Riksstämman! Pharm-
exx är som vanligt arrangör. Kom till Caféet 
för en kul kväll med dina gamla LIF-kursare 
och andra kollegor i branschen. 

När: Torsdagen den 29 november
Var: Café Opera
Tid: 21:00–03:00

OSA: Direkt till Café Operas VIP-lista senast 
den 28 november. För att komma till inbjudan 
och anmälningssidan skriv in länken http://par-
tynews.se/reply/mail/1172 i din webbläsare och 
klicka dig vidare. Du kan anmäla dig själv och 
högst tre personer i ditt namn. Har du frågor 
om branschfesten är du välkommen att kontak-
ta Kerstin Dahlgren på kerstin.dahlgren@
pharmexx.se eller 08-614 34 06.

(Källa: Pharmexx)

Johan Thor – ny Europachef för 
Government Affairs hos GSK

Johan Thor, i dag kommersiell direktör för Glaxo 
SmithKline i Sverige, tar klivet upp på Europa-
nivå där han blir ansvarig för Government 
Affairs. Han tillträder den nya tjänsten den för-
sta december. I sin nya roll ska han förse 
GSK:s Europaledning och kommersiella team 
med strategisk rådgivning i frågeställningar 
som rör politik, policy, samt hälso- och sjuk-
vårdssystem. (Källa: GSK)

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
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notiser och pressklipp

LIF negativa till apoteksutredningen 

– Det finns två problem med tillgången till läkemedel i Sverige, säger Anders 
Blanck, verkställande direktör vid Läkemedelsindustriföreningen, LIF. Ett är till-
gängligheten på apotek, att patienterna enkelt och utan dröjsmål kan få sina 
receptförskrivna mediciner på apoteket. Det problemet hanterar utredningen, 
med många relevanta förslag.

– Det andra och allvarligare problemet är att svensk sjukvård inte längre an-
vänder de nyaste och mest effektiva läkemedlen. Detta noterar utredningen 
som ett problem, men den har inga som helst konkreta förslag för att göra nå-
got åt det. Det är en missad chans som i slutänden drabbar svenska patienter 
som får sämre behandling än de skulle kunna få.

– Ett annat allvarligt problem är att utredningsförslaget går stick i stäv med 
regeringens politik för att Sverige ska återta sin ställning som ett starkt land för 
forskning och utveckling av läkemedel. Regeringen har under sommaren och 
hösten presenterat omfattande och lovvärda satsningar för forskning och inno-
vation (FoI) och dessutom med speciellt fokus på livsvetenskaperna. De reger-
ingsförslagen går inte ihop med utredningens förslag som kommer att ge 
svenska läkemedelspriser som blir bland de lägre i Europa.

– Förslagen ger inte den forskande läkemedelsindustrin förutsättningar att 
aktivt delta i en satsning på att återta svenska positioner inom forskning och 
innovation, utan försvagar i stället allvarligt denna möjlighet. Det kan inte vara 
rätt väg att gå när regeringen så tydligt markerat vikten av forskning och innova-
tion för Sverige. Utredningens förslag om prisbildningen är kontraproduktiva 
och bör inte genomföras, säger Anders Blanck.

– Det bästa sättet att stödja innovation och skapa ett innovationsvänligt kli-
mat är att använda innovationer och betala rimliga priser för det mervärde de 
skapar för individ och samhälle.

– De allvarliga negativa konsekvenser utredningens förslag skulle leda till för 
den forskande läkemedelsindustrin i Sverige gör att LIF omedelbart begär 
överläggningar med forskningsminister Jan Björklund och socialminister Göran 
Hägglund, avslutar Anders Blanck.

(Källa: LIF)

Positiva fas-III resultat för Bayer 
Förhöjt tryck i blodkretsloppet i lungorna är en invalidiserande progressiv sjuk-
dom som kan bero på olika underliggande orsaker. Bayer Healthcare presen-
terar nu de första resultaten från fas III-undersökningar med riociguat, som är 
den första kliniska substans i en ny klass av läkemedel som är en direkt stimu-
lerare av sGC-molekylen som genererar cGMP i celler och detta leder till en 
vidgning av blodkärl i lungorna hos patienter med pulmonell arteriell hyperten-
sion (PAH) och kronisk trombo-embolisk pulmonell hypertension (CTEPH). 

(Källa: Bayer)

Apoteket AB får miljonvite
Ett par sekunders visning i ett filmklipp på Youtube 
kostar Apoteket AB en miljon kronor efter beslut av 
förvaltningsrätten i Uppsala. Apoteket hade vid ett 
par tillfällen under 2011 missat att tydligt ange att 
produkten är ett läkemedel samt att uppmana konsu-
menten om att ta del av produktinformationen. Följ-
den blev att Läkemedelsverket (LMV) hotade med 
vite på en miljon kronor om saken upprepades. Trots 
viteshotet hände samma sak igen. Läkemedelsverket 
noterade att Apoteket AB lagt ut en film på Youtube 
med reklam för läkemedlet Iberogast. Även den här 
gången saknades uppmaningen till kunderna att läsa 
informationen om produkten. LMV vände sig till för-
valtningsrätten och krävde att vitet på en miljon kro-
nor skulle dömas ut. Apoteket AB invände att det 
handlade om ett kort filmklipp där den kritiserade 
produkten bara visades under några sekunder. För 
de övriga läkemedel som förekom i reklamfilmen 
fanns den begärda informationen med. Filmen på 
Youtube hade bara visats 1 034 gånger och därmed 
tyckte Apoteket AB att en straffavgift på en miljon 
kronor var alldeles för högt. 

Förvaltningsrätten menar att det ska till mycket 
starka skäl för att ett vite ska krympas, i annat fall 
skulle viteshotet förlora sin effekt. Det medför att 
domstolen fastställer vitesbeloppet till en miljon kro-
nor. 

(Källa: UNT)

KI Science Park skapar nytt verktyg för läke-
medelsutveckling

En ”kompass” som ska hjälpa små forskande bolag 
att navigera genom läkemedelsutvecklingens många 
blindskär. Så kan man beskriva det webbaserade 
verktyg som håller på att tas fram vid KI Science 
Park.

– Målet är att erbjuda små forskande företag till-
gång till strukturerat stöd för att bedriva läkemedelsut-
veckling på ett effektivt sätt, säger Märit Johansson, 
verkställande direktör vid KI Science Park. Det är en 
omöjlighet för företag med bara ett fåtal anställda att 
själva ha den nödvändiga kompetensen för att få allt 
på plats på den snirkliga vägen från idé till klinisk 
prövning, så nu utvecklar vi en webbaserad guide 
som kan spara både tid och pengar, fortsätter hon. 

Kompass-projektet inleddes 2011 med finansiellt 
stöd från EU och fokus ligger tills vidare på de prekli-
niska faserna. Under våren 2013 planeras en första 
version av verktyget göras tillgängligt på webben.

– Tanken är att kompassen ska vara ett levande do-
kument där vi implementerar best practice-exempel 
löpande, säger Märit Johansson. Så att vi kan lära av 
varandras misstag och slippa uppfinna hjulet gång ef-
ter annan. 

(Källa: KI Science Park)
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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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Nytt Vaccin mot malaria inom räckhåll

Resultaten från en ny storskalig nyckelstudie i fas III, som publi-
ceras i New England Journal of Medicine i dag, visar att GSKs 
malariavaccinkandidat RTS,S kan bidra till att skydda afrikans-
ka spädbarn, sex och tolv veckor gamla, mot malaria. I jämförel-
se med kontrollgruppen hade en tredjedel färre fall av såväl 
okomplicerad som svår malaria.

Andreas Heddini, läkare och medicinsk rådgivare på GSK, 
säger: “Effekten är lägre än vad vi såg för ett år sedan i gruppen 
barn 5 till 17 månader gamla. Vi är dock alltjämt övertygade om 
att RTS,S kan utgöra en betydande hjälp för dessa barn i kam-
pen mot malaria, en sjukdom som utgör ett stort hinder för so-
cial och ekonomisk utveckling i Afrika.” Elva afrikanska forsk-
ningscenter i sju afrikanska länder medverkar i studien tillsam-
mans med GlaxoSmithKline och PATH Malaria Vaccine Initiative 
(MVI), med bidrag från Bill & Melinda Gates Foundation till MVI. 
WHO har indikerat att en rekommendation för RTS,S är möjlig 
redan under 2015, vilket bereder vägen för ett beslut hos afri-
kanska länder angående en storskalig implementering av vacci-
net i de nationella vaccinationsprogrammen. GSK och MVI har 
åtagit sig att göra vaccinet tillgängligt för dem som behöver det 
mest. 2010 tillkännagav GSK att priset på RTS,S, den dag det 
blir godkänt, kommer att täcka tillverkningskostnaderna samt en 
liten avkastning på fem procent, som då kommer att återinveste-
ras i forskning och utveckling av nästa generations malariavac-
cin eller vacciner mot andra försummade tropiska sjukdomar

(Källa: GSK)
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notiser och pressklipp

JAK-hämning – nytt vapen mot ledgångsreumatisk
Nya studier visar att JAK-hämning är lika effektivt som TNF-alfa-
hämmare. Tofacitinib är en tablett och är den första JAK-3-hämma-
ren som har visat effekt mot reumatoid artrit i en fas III-studie. 

Tre olika studier där tofacitinib prövas vid inflammatoriska sjukdo-
mar har nyligen publicerats i New England Journal of Medicine. 717 
patienter från sju länder medverkade i studien där JAK-hämmaren 
tofacitinib jämfördes med TNF-alfahämmaren adalimumab. Patien-
terna delades in i tre grupper. En grupp fick JAK-hämmaren tofaciti-
nib i två olika doser, den andra gruppen fick TNF-alfahämmaren 
adalimumab och den tredje gruppen fick placebo . 

Samtliga patienter behandlades dessutom med metotrexat. Syf-
tet var att efter sex månaders behandling mäta de sjukdomssymtom 
som patienterna upplever enligt ACR 20 som är ett etablerat sätt att 
utvärdera förbättring av ledgångsreumatism. ACR20 är en upp-
skattning av antal ömma och svullna leder, hur patient och läkare 
bedömer aktiviteten samt sänka och hur patienten klarar vardagliga 
sysslor. 

De patienter som fick behandling med tofacitinib visade störst 
förbättring. 50 procent av dem upplevde förbättringar, jämfört med 
47 procent av de som fick adalimumab och 28 procent för dem som 
fick placebo. Tofacitinib är en tablett medan TNF-alfahämmare tas 
som injektioner hemma eller som intravenös behandling på sjukhus. 

De biverkningar som rapporterades bland patienter som behand-
lades med tofacitinib var mag-tarm-besvär, leverpåverkan, höjda ko-
lesterolvärden, ökad infektionskänslighet samt minskade vita och 
röda blodkroppar. Biverkningarna var få och jämförbara med de bi-
verkningar som patienter får vid behandling med TNF-alfahämmare. 

(Källa: Pfizer)

Ny indikation på gång för Signifor i USA
FDAs endokrinologiska expertgrupp (EMDAC) har enhälligt röstat 
för ett godkännande för användning av Signifor (pasireotide) på pa-
tienter med Cushing’s Syndrom i behov av läkemedelsbehandling.

Rekommendationen baseras på data från kliniska prövningar 
som inkluderar PASPORT-CUSHINGS (PASireotide clinical 
PORTfolio - CUSHING’S disease), den största randomiserade Fas-
III studien som gjorts för att utvärdera läkemedelsbehandling på pa-
tienter med Cushings Syndrom. FDA är inte tvungna att följa rekom-
mendationen men har bett om en rekommendation i detta fall. 

(Källa: Novartis)
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Svaren ges i en undersökning nyligen genomförd av 
Läkemedelsindustriföreningen, LIF, med hjälp av 
Gullers Grupp. Genom ett stort antal djupintervjuer 

med beslutsfattare på de nationella och regionala nivåerna 
har man samlat in och analyserat svaren. 

De tre undersökningarna stämmer väl överens i sina 
grundteman. Allmänhet, bransch och offentliga maktha-
vare delar på många punkter samma syn: Industrin är vik-
tig för Sverige, men samtidigt finns en oro inför framtiden 
- kommer Sverige även framöver vara en ledande forsk-
ningsnation? Dilemmat med att ha råd med nya, sofistike-
rade läkemedel samtidigt som vården står inför utmaning-
ar kopplade till allt fler äldre är också tydlig. Man ser alltså 
en hårdare marknad framför sig. 

Samtidigt är uppfattningen om hur läkemedelsbranschen 
uppträder i dag i grunden positiv. 

Under en följd av år (LIF har genomfört dessa undersök-
ningar varje år i snart tio år) har LIF befunnit sig i snabb 
utveckling. Inledningsvis var bilden av LIF och dess med-
lemmar negativ. Efter etikavtalet svängde bilden i positiv 
riktning – LIF började uppfattas som en ansvarstagande 
organisation. Samtidigt förknippades LIF under en följd av 
år med förändring. Intervjuade beslutsfattare ansåg när-
mast unisont att branschorganisationens snabba förändring 
gick i rätt riktning. 

För något år sedan togs nästa steg som gäller även i dag: 
LIF uppfattas som en fullvärdig aktör och en naturlig del-
tagare i sammanhang där framtidens sjuk- och hälsovård 
diskuteras och avgörs. Den uppfattningen har förstärkts yt-
terligare under senare år.

En likartad, positiv, utveckling kan noteras avseende bil-
den av LIF:s medlemsföretag i dessa undersökningar. Från 
att för cirka tio år sedan ha klumpats ihop och beskrivits i 
kritiska ordalag av typen ”mest intresserade av kortsiktiga 
vinster” och med ifrågasatt etik började man för några år 
sedan göra skillnad mellan olika företag. Vissa ansågs ligga 
längre fram i fråga om förståelse för vårdens villkor och 
långsiktigt tänkande än andra. Det var första steget i ut-
vecklingen.

I nästa steg noterade beslutsfattarna förändringar i före-
tagens strategi mot att vara mer samhällstillvända och upp-
visa ett ökat intresse för samspel med beslutsfattarna och 
inte enbart med läkare. Den uppfattade strategiförändring-
en uppskattas. Man ser positivt på att industrin har ambi-
tionen att tala med politiker och tjänstemän.

Samtidigt efterlyses ytterligare steg i den nya riktningen. 
Läkemedelsföretagen behöver lära sig mer om hur politiskt 
beslutfattande går till och vilka villkoren är i samhällspro-
cesserna. Det duger inte, som vissa uttrycker det i intervju-
erna, att uppträda som en säljare när man träffar politiker 
och höga tjänstemän. 

Cecilia Kennerfalk
kommunikationschef

Läkemedelsindustriföreningen, LIF

Offentliga makthavare
 allt mer positiva till 
läkemedels branschen

I förra numret av PI (3/12) redovisade 
vi undersökningar om hur allmänheten 
och läkemedelsbranschen ser på forsk-
ning, framtidens läkemedel och LIF. 
Nu har en motsvarande undersökning 
gjorts med ledande beslutsfattare på 
nationell och regional nivå.
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kliniska prövningar
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Monitorer, som för företagets (sponsorns) räkning 
arbetar närmast sjukvården (prövningsstället) 
med företagets kunder (prövarna), har en viktig 

roll men tyvärr en oförtjänt dålig status inom företaget. 
Man kan jämföra det med de traditionella läkemedelskon-
sulenternas jobb som många nyexaminerade tog för att 
över huvud taget komma in i läkemedelsbranschen, med 
planen att så snabbt som möjligt avancera till produktchef 
eller annan högre position. En annan jämförelse kan göras 
med apotekspersonal där det anses vara minst fint att ar-
beta framme vid disken med direkt kundkontakt och finare 
och ha högre status att arbeta i apotekets bakre regioner. 

Det kan tyckas märkligt med tanke på att en av de vik-
tigaste arbetsuppgifterna, om inte den absolut viktigaste, 
för ett företag måste vara kontakten med kunderna. Varför 
har då dessa positioner sämst status? Det spelar ingen roll 
om man arbetar med försäljning av tjänster eller produkter, 
finns det inga kunder gör man inga affärer. 

Ett gott intryck av anställda och god erfarenhet från sam-
arbete kring kliniska prövningar kan aldrig vara till nack-
del för ett företags affärer. Genom att delta i företagsspons-
rade kliniska prövningar får sjukvårdspersonalen kunskap 
och egen erfarenhet av produkten på ett sätt som ingen kon-
sulent kan erbjuda. 

Klara och tydliga avtal krävs
I dag ersätter de globala läkemedelsföretagen allt oftare 
de egenanställda monitorerna med tillfällig personal från 
CRO-företag (kontraktsforskningföretag) som får sköta 
kontakten med studiepersonalen på kliniken, det vill säga 
de blivande kunderna. Dessa monitorer kan självklart inte 

Monitorer – de osynlig men 
viktiga människorna i kliniska prövningar

Monitorer eller som de också kallas monitorerare är de personer som kvalitets-
säkrar insamlad patientdata ute på klinikerna vid en klinisk läkemedelsprövning. 
Titeln låter stelbent och tråkig och för tankarna till en ”hubbot” − en korsning 
mellan människa och robot – vars enda uppgift vid läkemedelsprövningar är att 
hitta fel och påtala dessa för studiepersonalen. Men det är absolut inte sanningen.

I dag ersätter de globala 
läke medelsföretagen allt 

oftare de egenanställda moni-
torerna med tillfällig personal 
från CRO-företag (kontrakts-
forskningföretag) som får skö-
ta kontakten med studieperso-
nalen på kliniken, det vill säga 
de blivande kunderna.
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ha den gedigna kunskap om en produkt i utveckling som 
en egen anställd monitor har. CRO-monitorerna snabbut-
bildas ofta med fokus på företagets arbetsrutiner (Standard 
Operating Procedure, SOP) snarare än i protokoll och pro-
duktkunskap. 

Frågan är om och i så fall hur det påverkar läkemedels-
företagets kundkontakter och kvaliteten på kliniska pröv-
ningar? Prövare och forskningssköterskor har berättat att 
de många gånger upplever att personal från CRO-företag 
har mindre befogenheter, mindre kunskap om prövningen 
och att det oftare blir kommunikationsproblem när CRO-
företag är inblandade än när personal från sponsorföretaget 
själva genomför studien. 

För att ett samarbete ska fungera optimalt krävs det att 
det finns förtroende mellan parterna och det försvåras av 
att det finns en aktör mellan sponsorföretaget och sjukvår-
den. En aktör som inte har de befogenheter den behöver och 
dessutom ofta saknar kunskap för att ta beslut. Det kan 
fungera väldigt bra men att det finns utrymme för förbätt-
ringar och anpassningar är jag övertygad om. Det måste 
vara tydligt kommunicerat och avtalat mellan sponsorföre-
tag och CRO-företag vad som gäller för den specifika stu-
dien så inte sjukvården kommer i kläm i onödan. Inte minst 
måste monitorn få förutsättningar att göra ett bra jobb, med 
andra ord att få en gedigen utbildning i prövningen sna-
rare än i företagets arbetsrutiner. 

Önskas – mer erfarenhet och sunt förnuft
Tyvärr är det en stor omsättning på monitorer då de erfar-
na monitorerna efter en tid avancerar till högre positioner 
inom företagen. Många av de monitorer som är ute på kli-
nikerna i dag är nya och oerfarna och håller sig strikt till de 
regelverk som finns. Pekpinnefasoner och drösar av gula 
post it-lappar med olika påpekanden främjar dock inte sam-
arbetet. De nya monitorerna saknar ofta, helt förståligt, det 
berömda sunda förnuftet i sin yrkesroll. Det är en egenskap 
som är nog så viktig i arbetslivet, inte minst om man arbetar 
i en sådan lagreglerad bransch som läkemedelsindustrin. 

Sunt förnuft kommer med den erfarenhet och den kun-
skap man får efter en tid som yrkesmänniska. Att man vå-
gar ta egna initiativ och situationsanpassa lösningar på kli-
niken, men förstås inom ramen för regelverken, kräver lång 
erfarenhet. Att förstå varför och inte bara att man ska göra 
på ett visst sätt för att någon har sagt så eller att det står så 
skrivet i en text. Att kanske till och med ibland våga ut-
mana och ifrågasätta de tolkningar som finns av regelver-
ken hos sponsorföretaget. En person med sunt förnuft vågar 
ge plats för ett tolkningsutrymme. 

I kliniska prövningar måste man först och främst se till 
patientens bästa och tillåta situationsanpassade lösningar 
i verkligheten vilket i praktiken ibland kan leda till att man 
måste bryta mot företagets detaljerade arbetsbeskrivningar 
(till exempel övertolkningar av regelverken). Det handlar 
också om att ge praktiska förutsättningar för dem man sam-
arbetar med i sjukvården. Det finns inga lagar och regler 
som är fullt anpassade och som styr alla de situationer som 
uppkommer varken i det verkliga livet eller i en klinisk 
prövning. Läkemedelsföretagen är väldigt duktiga på att 
skriva detaljerade arbetsrutiner och sätta upp olika kvali-
tetssystem för att säkra processer, men sämre på att förstå 
att dessa system också måste passa in i arbetet i den kli-
niska vardagen på sjukhuset. 

Tips på förbättringar
Hur kan man då förbättra situationen? Att dotterbolagen 
i Sverige måste följa de system och regler som det globala 
huvudkontoret hittar på är inte så mycket att göra någon-
ting åt. Att tro att vi i lilla Sverige kan ändra internationella 
företagskrav är befängt. Men det går att underlätta arbetet 
på kliniken, på centret där allt det viktiga i en klinisk pröv-
ning händer, det vill säga att hämta in patientdata. Det är 
på kliniken som läkare, sjuksköterskor, patienter och moni-
torer möts. Att lita på varandra är en grund för samarbete 
med hög kvalitet och bra resultat. Därför måste båda parter, 
sjukvården och sponsorn, vara ärliga i förhandlingarna med 
hur mycket tid och resurser den planerade studien beräk-
nas ta. Kan man till exempel tillsätta en särskild person på 
kliniken för att mata in data?

För att förbättra samarbetet med sjukvården vid moni-
torering finns det mer att göra både från läkemedelföreta-
gens och CRO-företagens sida. Ett tips är att inte spara på 
utbildning och mentorer för dessa nya personer. Att för-
säkra sig om att monitorerna är kompetenta för sin uppgift 
oavsett om de kommer från CRO-företag eller är sponsorns 
egen personal − alla ska de representera företaget utåt. 

Allt man lär sig genom att ”gå bredvid” en person med 
längre erfarenhet kan inte underskattas nog. En monitor 
måste − förutom att ha kunskap om gällande regelverk, ak-
tuellt studieläkemedel och studieprotokoll − även ha kun-
skap om hur sjukvården arbetar eftersom det skiljer sig vä-
sentligt från företagets sätt att arbeta. 

Sjukvårdens främsta uppgift är att vårda och behandla 
sjuka människor − inte att fylla i e-CRF (Case Report Form) 
eller ringa efter randomiseringsnummer, det är något som 
läkemedelsföretagen måste hålla i minnet. Även om forsk-
ning och utveckling ingår i sjukvårdens uppdrag saknar 
sjukvården ett liknande fokus på kliniska prövningar som 
ett forskande läkemedelsföretag har. För sjukvården inne-
bär det tuffare krav på resurser och tid att genomföra en 
klinisk läkemedelsprövning för ett företag än vad en aka-
demisk studie gör. Sjukvården i sin tur kan förbättra sig 
genom att hålla ingångna avtal och ge den tid och hjälp som 
monitorn behöver och efterfrågar på kliniken. 

Ny certifiering ger säkrare kunskapsnivå
Ett initiativ för att höja statusen och säkerställa kunskaps-
nivån inom monitorering är den certifiering som Sektionen 

De nya monitorerna 
saknar ofta, helt för-

ståligt, det berömda sunda 
förnuftet i sin yrkesroll.
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för klinisk prövning inom Apotekarsocieteten startade un-
der våren. Även om jag är jävig, eftersom jag varit med i 
den arbetsgrupp som tagit fram utbildningen, tror jag på att 
certifieringen är ett bra sätt att uppmärksamma monitorns 
arbete och också få en kvalitetsstämpel på yrket. Liknande 
utbildningar finns i de andra nordiska länderna. 

Utbildningen är internetbaserad och innehåller en fråge-
enkät med både teoretiska och praktiska situationsanpas-
sade frågor där man måste använda sitt sunda förnuft. En 
handledare går i god för att den som ansöker om certifiering 
har de praktiska kunskaper som krävs. Mer information om 
ansökan och certifiering finns på www.lakemedelsakade-
min.se.

Lite klichéartat pratar man ibland om den så viktiga 
”spindeln i nätet” eller ”kuggen i hjulet” men den beskriv-
ningen stämmer faktiskt när det gäller monitorn vars upp-
gift är att få ihop företagets strikta krav på dokumentation 
och processer med den mer oförutsägbara kliniska vardag 
som sjukvården arbetar i. 

Monitorn ska säkra kvaliteten på insamlad patientdata 
men även vara den som representerar det läkemedel före-
taget testar. Det är ingen lätt uppgift och monitorernas ar-
bete förtjänar högre status än vad de har i dag. Certifie-
ringen ser jag som ett första steg till att råda bot på detta 
och lyfta fram monitorns viktiga arbete i ljuset.

Läkemedelsföretagen 
är väldigt duktiga på 

att skriva detaljerade arbets-
rutiner och sätta upp olika 
kvalitetssystem för att säkra 
processer, men sämre på att 
förstå att dessa system också 
måste passa in i arbetet i den 
kliniska vardagen på sjuk-
huset.
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ledarskap

I dag sker en omfattande genera-
tionsväxling på arbetsmarknaden. 
En stor andel av de chefer och le-

dare som byggt upp våra företag och 
offentliga förvaltningar är på väg mot 
pension och på arbetsmarknaden finns 
den yngre generationen redo att hitta 
sin plats i arbetslivet. En generation 
som har andra förväntningar på arbete, 
karriär och utveckling än sina företrä-
dare. Denna generationsväxling påver-
kar självklart både organisationerna 
och de chefer som ska leda dem. 

Som chef och arbetsgivare kan man 
betrakta generationsväxlingen både 
som ett hot och som en möjlighet. Viktig 
kompetens lämnar organisationen vil-
ket medför förluster av olika slag. Sam-
tidigt ger växlingen en möjlighet till 
förnyelse och förändring av verksam-
heten. Att arbeta långsiktigt och strate-
giskt med kompetensförsörjning inne-
bär att säkerställa att organisationen 
har rätt kompetens på alla nivåer, både 
när det gäller chefer och andra medar-
betare. Det handlar om att attrahera, re-

krytera, behålla, utveckla och avveckla 
kompetens. Och frågan är hur man kan 
skapa en bra process för ledarförsörj-
ning. I dag betraktas vanligen ledarut-
veckling som en del i den strategiska 
och affärsmässiga utvecklingen och inte 
bara något personalavdelningar sysslar 
med. Ändå är det inte givet att det leder 
till en bättre ledarförsörjning.

Några fallgropar:
• Vid chefsrekryteringar – både interna 
och externa – startar man rekrytering-
en utan att börja med en ordentlig ana-
lys av vad verksamheten behöver och 
viken kompetens och vilka beteenden 
rollen kräver.

• Den organisation som alltid väljer 
att rekrytera chefer utifrån riskerar att 
missa duktiga interna kandidater och 
samtidigt signalera att medarbetare i 
företaget inte duger. Det företag som 
alltid rekryterar internt riskerar att bli 
väldigt introverta och går miste om nya 
perspektiv utifrån.

GenerationsväxlinGen av chefer: 

En möjlighet att förtydliga 
och förbättra rekryteringen
En stor andel av de chefer och ledare som byggt upp 
våra företag och offentliga förvaltningar är på väg 
mot pension och på arbetsmarknaden finns den yngre 
generationen redo att hitta sin plats i arbetslivet. Se 
det som ett tillfälle till att tydliggöra behovet av kom-
petens och beteenden på företagets olika chefsnivåer 
och därmed förbättra rekryteringsprocessen. Det 
menar organisationskonsulterna Anna Gulliksen 
och Kristina Vejbrink i den här artikeln.
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GenerationsväxlinGen av chefer: 

En möjlighet att förtydliga 
och förbättra rekryteringen

Det handlar bland 
annat om att tydlig-

göra vilka krav som ställs 
på olika chefsnivåer och 
se till att man har chefer 
med rätt kompetens och 
beteenden för varje nivå.
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Ett klassiskt exempel är säljorgani-
sationen som befordrar den bästa säl-
jaren till försäljningschef, och därmed 
riskerar att göra ett stort misstag. För 
det som gör en säljare till en stjärnsäl-
jare - mod, självständighet och täv-
lingsinstinkt - är kanske inte egenska-
per man önskar hos en försäljnings-
chef. Troligen vill ingen organisation 
ha en chef som går sin egen väg, som 
hellre sätter sitt eget resultat före grup-
pens, som agerar självständigt och säl-
lan involverar andra och som tar risker, 
kanske på företagets bekostnad. Men 
det är stor risk att just detta händer om 
man befordrar den duktiga försäljaren 
till chef utan att säkerställa vilka krav 
och beteenden som är önskvärda för 
tjänsten.

Att arbeta med ledarförsörjning
Det ställs stora krav på chefer och le-
dare i dag från många olika håll, till 
exempel från överordnade chefer, 
medarbetare, kunder, politiker, aktieä-
gare och andra. För att säkerställa att 
man rekryterar chefer som kan han-
tera dessa, ibland motstridiga, förvänt-
ningar behöver man i varje organisa-
tion utveckla ett sätt att systematiskt 
arbeta med sin ledarförsörjning. Det 
handlar bland annat om att tydliggöra 
vilka krav som ställs på olika chefs-
nivåer och se till att man har chefer 
med rätt kompetens och beteenden för 
varje nivå.

En viktig utgångspunkt för den som 
ska bygga en ledarförsörjningsprocess 
är att förstå hur organisationer funge-
rar hierarkiskt. Modellen The Leader-
ship Pipeline visar att olika chefsnivå-
er i en organisation ställer olika krav 
på chefernas kompetens och beteen-
den. Enligt modellen har de flesta or-
ganisationer mellan tre och sex ledar-
nivåer beroende på hur stort företaget 
är och hur platt organisationen är.

Modellen består av sex olika passa-
ger som en ledare måste passera för att 
avancera uppåt i en organisation. Det 
handlar om att förflytta sig från

1. att leda sig själv till att leda andra, 
2. att leda andra till att leda chefer, 
3. att leda chefer till att bli funktions-

chef, 
4. att vara funktionschef till att bli af-

färsområdeschef, 
5. att vara affärsområdeschef till att bli 

direktör i högsta ledningen, 
5. att vara direktör till att bli verksam-

hetsansvarig chef, till exempel verk-
ställande direktör.  

När teamledaren blir chef  
Här är ett exempel som visar hur det 
kan gå när en duktig teamledare be-
fordras till chef över chefer. 

Ett företags affärsområdeschef kom-
mer att gå i pension och ledningen ska 
utse hans efterträdare internt. Valet 
står mellan Lena och Per som båda ar-
betat under honom som ledare för var 
sitt team. Ledningen väljer Lena efter-
som hon är erkänt duktig på att stötta 
sina medarbetare, inte är inte rädd att 
hugga i och hennes team har nått goda 
resultat. Lena går in i uppdraget som 
affärsområdeschef och en ny person, 
Christer, tar över hennes tidigare roll 
som teamledare. 

Efter en tid upplever Lena en viss 
frustration. Hennes tidigare medarbe-
tare fortsätter att komma till henne 
med frågor och hon upplever att hon 
behöver gå in och lösa problem med 
missnöjda kunder. Men hon känner 
också en viss tillfredställelse med att 
kunna lösa kundproblemen enkelt och 
effektivt i den verksamhet hon känner 
så väl sedan tidigare.  

Hennes efterträdare Christer känner 
sig olustig eftersom de beslut han fattar 
ofta ändras då medarbetarna går direkt 
till Lena om de är missnöjda. Han upp-

lever att Lena fortfarande har direkt-
kontakt med många kunder vilket gör 
att det blir svårt för honom att agera 
gentemot kunden och det är otydligt 
vem som är ansvarig. Samtidigt är Le-
nas chef missnöjd då han inte ser de 
resultat eller framsteg han förväntade 
sig att se nu när Lena tagit över.  

Vad är det som har hänt? Lena har 
alltså blivit befordrad på sina meriter 
som teamledare, det vill säga att vara 
nära verksamheten och arbeta opera-
tivt tillsammans med sin grupp. Hon 
har fått återkoppling på att hon är duk-
tig i den rollen, nått erkända resultat 
och också fått veta att det är anledning-
en till att hon befordrats som chef. Här 
känner hon sig bekräftad, bekväm och 
trygg i sin roll.

Men konsekvensen av hennes bete-
ende när hon fortsätter att agera som 
teamledare gör hon det svårt för Chris-
ter att lyckas med sitt uppdrag. Han 
upplever att hon tar arbetsuppgifter 
från honom och han får svårt att vara 
trovärdig i sin roll som teamledare. Det 
blir otydligt för medarbetarna vem som 
egentligen bestämmer. Lena lyckas inte 
heller i sin roll som affärsområdeschef. 
Hon klarar inte av att lyfta blicken från 
operativa uppgifter och lyckas därmed 
inte utveckla funktionen som affärsom-
rådeschef.

Olika krav på olika nivåer
Att bygga en ledarförsörjningsprocess 
kräver att man definierar vilka krav 
och förväntningar som finns på chefer 
på olika nivåer. I modellen The Leader-
ship Pipeline ser man tydligt hur che-
fens beteenden, värderingar och tids-
hantering behöver förändras när man 
går från en nivå till en annan.

1. Från att leda sig själv till att leda 

andra. 

Det första ledaruppdraget som en 
medarbetare får handlar oftast om att 
bli arbetsledare för ett team nära pro-
duktionen. Från att endast ha ansvar 
för sina egna arbetsuppgifter blir upp-
draget nu att få arbetet gjort genom 
andra. Ansvaret innebär att gruppen 
som helhet ska utföra sitt uppdrag med 
kvalitet och i tid. En av alla utmaningar 
blir att hantera sin egen tid som nu be-
höver delas mellan att utföra operativa 
uppgifter och att lägga tid på medarbe-
tarna i gruppen.

Att arbeta 
långsiktigt 

och strategiskt med 
kompetensförsörj-
ning innebär att 
säkerställa att orga-
nisationen har rätt 
kompetens på alla 
nivåer, både när det 
gäller chefer och 
andra medarbetare.
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www.moveup.se

PS! Nu kan du prenumerera på 
lediga tjänster.
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2. Från att leda andra till att leda 

chefer.

Att leda chefer är ofta ett större steg för 
individen och ett steg som företag ofta 
undervärderar. I den här övergången 
måste chefen koncentrera sig på att 
leda genom andra chefer och på att 
lämna de operativa arbetsuppgifterna. 
En utmaning för många är att kunna 
släppa tidigare uppgifter och visa på 
en förmåga att delegera chefsuppgifter 
till de underordnade cheferna. På den 
första chefsnivån finns det fortfarande 
utrymme att arbeta operativt, men det 
försvinner i nivå två. Det handlar om 
att kunna vägleda och coacha andra 
chefer i deras ledarskap.

3. Från att leda chefer till att bli 

funktionschef.  
På den här nivån handlar det om att 
samarbeta med andra funktionschefer 
och att arbeta strategiskt med en större 
del av organisationen i fokus. Utma-
ningen blir att leda obekanta områden 
som ligger utanför det egna expertom-
rådet och att förstå andra funktioners 
uppdrag. Det som skiljer nivå tre från 
nivå två är framför allt den strategiska 
delen. Nu förväntas man delta i nya 
möten och samarbeta med andra funk-
tionschefer.

4. Från att vara funktion chef till att bli 

affärsområdeschef. 

Det strategiska tänkandet på den här 
nivån har en större bredd med en 
mängd faktorer som måste beaktas 
vilket innebär att uppdraget är mer 
komplext än på den tidigare nivån. För 
att klara steget till denna nivå behöver 
chefen sätta av mer tid för analys och 
reflektion. Chefen får ofta en större fri-
het att planera och lägga upp sitt eget 
arbete. Den stora utmaningen är att ha 
tillit till sina underordnade chefer och 
att acceptera att inte ha kontroll över 
detaljer.

5. Från att vara affärsområdeschef till att 

bli direktör i ledningen. 

Den här nivån handlar om att gå från 
att ansvara för ett eget affärsområde, 
med andra ord från att driva en egen 
affär till att ansvara för flera affärer el-
ler verksamheter och att vara chef över 
affärsområdeschefer. Ansvarsområdet 
är mycket stort och det är helt nödvän-
digt att hålla sig på en hög strategisk 

nivå där hela företagets utveckling står 
i fokus. Det kan handla om att utveckla 
nya affärsområden, bedöma marknads-
förutsättningar, se synergier mellan 
olika verksamheter, diskutera förvärv, 
neddragningar och delta i avgörande 
beslut för hela företaget.

6. Från att vara direktör i ledningen till 

verksamhetsansvarig chef - verkstäl-

lande direktör. 
Här har chefen avancerat till att vara 
chef och ledare i toppen, med andra 
ord ytterst ansvarig för verksamheten. 
Det handlar om att fastställa företa-
gets inriktning och långsiktiga stra-
tegi. Chefen på den här nivån måste 
vara både strategisk och visionär samt 
kunna förmedla och kommunicera sin 
vision. Ofta handlar det om att förflyt-
ta sig från ett nationellt till ett globalt 
perspektiv.

Olika beteenden på olika nivåer
Inblicken i dessa nivåer och passager 
visar att chefer som förflyttar sig från 
en nivå till en annan behöver lära sig 
nya saker och förändra sitt beteende 
men också sluta upp att göra vissa sa-
ker. Ofta är det lätt att lägga på nya 
uppgifter eller krav. För att klara av att 
ta steget från en nivå till en annan är 
det också viktigt för chefen att förstå 
skillnader i tidfördelning och syn på 
chefsrollen.

Chefer på alla nivåer behöver kunna 
fatta beslut men på olika sätt beroende 
på nivå. På de lägre chefsnivåerna 
handlar det om att kunna verkställa be-
slut som fattats på högre nivåer. De hö-
gre chefsnivåerna behöver man kunna 
delegera beslut till underställda chefer 
men också fatta beslut baserade på an-
dras information. Kompetensen att fat-
ta beslut krävs på alla nivåer men själ-
va beteendet ser annorlunda ut bero-
ende på nivå. 

Samma sak är det med kompetensen 
att leda. Chefer på alla nivåer behöver 
kunna leda men hur det görs är annor-
lunda. Första linjens chefer behöver 
vara nära verksamheten och operativa 
i sitt ledarskap. Högre upp i hierarkin 
handlar ledarskapet om att delegera 
ansvar, ha tillit till andra och leda ge-
nom andra chefer.

En slutsats av ovanstående resone-
mang är att varje organisation som vill 
arbeta långsiktigt och strategiskt med 

sin ledarförsörjning behöver tydliggö-
ra de olika chefsnivåerna, både vad gäl-
ler vilken kompetens som krävs samt 
vilka beteenden som är önskvärda. Det 
är också viktigt att kommunicera detta 
i organisationen så att det blir tydligt 
både för cheferna själva och för deras 
medarbetare.

ANNA GULLIKSEN
seniorkonsult

 Gulliksen Consulting

KRISTINA VEJBRINK
 organisationskonsult och partner 

Lyhra Kommunikation och Förändring

KÄLLOR:
Ram Charan, Stephen Drotter och James 
Noel, Jossey-Bass, 2011:The Leadership 
Pipeline: How to Build the Leadership-
Powered Company.

Att reflektera över
• Hur arbetar din organisation med 
chefs      rekrytering – är det vanligare 
med interna eller externa rekrytering-
ar? Vilka konsekvenser får den ena el-
ler den andra strategin? 

• Hur arbetar ni med att identifiera 
framtida chefer och hur utvecklas de-
ras ledarkompetens? 

• Hur många chefsnivåer finns det i 
din organisation? 

• Har ni definierat krav och förvänt-
ningar på varje  chefsnivå? 

• Hur följer ni upp att era chefer lever 
upp till förväntningar och krav på res-
pektive nivå? 

Artikeln om ledarförsörjning ingår i Bon-
niers chefshandbok Praktiskt Ledar-
skap, maj 2012. 

ledarskap



Oavsett om du behöver hyra ett team för en viktig lansering, fylla  
tomrummet efter en föräldraledig försäljningschef eller behöver 
hjälp med att spetsa en strategiplan, så har vi lösningen inför 2013.

På Medhouse kräver vi mer av våra konsulter. Tack vare vår löpande 
utbildning och utvärdering erbjuder vi ditt företag konsulter som 
inte bara löser uppgiften. Du kan förvänta dig mer av Medhouse.

Vill du komma i kontakt med oss? Ring Åsa Rune, Per Öberg eller 
Tomas Ludvigsson på 08-411 12 20. Du kan även gå in på  
www.medhouse.se eller e-maila info@medhouse.se

Förvänta dig mer 2013!

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

God Jul & Gott nytt samarbete 2013!

Förvänta dig mer.
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marknadsföring

Virtuella globala team 
– en utmaning
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I gamla tiders lokala företag kände alla varandra och 
träffades i stort sett varje dag. Med exportföretagen 
kom den internationella handeln, där försäljarna hade 

telefonkontakt med sina utländska kunder och reste någon 
gång om året. I dag har vi globala företag med internationell 
verksamhet (genom företagssammanslagningar, utländsk 
aktiemajoritet, en balans mellan företagets olika geogra-
fiska områden med produktion och utveckling på flera 
kontinenter där hemmamarknaden inte dominerar), och 
partnerskap (med underleverantörer som utvecklar hela 
system och inte bara levererar komponenter). 

Dagens slimmade organisationer och den lika röriga som 
snabbrörliga omvärlden innebär att man arbetar med tvär-
gående, tillfälliga och flexibla projektorganisationer. Detta 
ger ständiga nya team med varierande konstellationer av 
specialister och chefer. Teamens medlemmar väljs på basis 
av kompetens, inte geografi.

Eftersom det är ont om både tid och pengar skärs företa-
gens resande ner till ett minimum. Visst flyger toppche-
ferna fortfarande i en uppskruvad karusell jordklotet runt, 
men mellancheferna har vare sig budget eller lust till sam-
ma fysiska slit och fläng. 

I stället är det kommunikationsteknologierna som ut-
vecklats. Vi kommunicerar allt mer via e-post, chatt, socia-
la medier, telefonkonferenser, bloggar, kollaborativa mjuk-
varor, där olika medarbetare enkelt kan arbeta tillsammans 
med dokument, som dessutom genom datamolnet kan han-
teras på många olika dataterminaler. Skype, mobila video-
samtal och dyrt videoutrustade konferensrum. Till viss del 
är det en generationsfråga hur mycket dessa hjälpmedel an-
vänds och med vilken komfort. Yngre är uppfödda med att 
ha relationer genom teknologi, men teknikerna uppdateras 
kontinuerligt och för alla gäller att man måste vara öppen 
för att använda ständigt nya metoder. 

Den kanadensiske filosofen Marshall McLuhan myntade 
redan 1967 uttrycken att ”mediet är budskapet” och att vi 
lever i ”den globala byn”. Den globala byn är i dag, tack vare 
internet, en närmast banal realitet. Att det vi vill förmedla 
uppfattas olika beroende på vilket medium och vilken tek-

nik vi använder är också del av vardagen. Och visst kan 
man ”känna av” en personlighet och ett temperament via 
ett utbyte av e-post med en okänd. Men det sker på annat 
sätt än vid ett telefonsamtal.

Videoskepsis
Men även om teknikerna utvecklas till allt mer avancerade 
system för att arbeta på avstånd – till exempel Ciscos WebEx 
och TelePresence samt Microsofts Lync, finns det ofta kvar 
en viss skepsis och tvekan inom företag vad gäller en ru-
tinmässig användning av teknikerna. Att man måste pussla 
ihop olika globala tidzoner, gör det inte enklare att sätta 
upp en mötestid som passar alla. Man använder systemen 
för sällan för att känna sig helt hemmastadd med dem. Kan-
ske minns man med skräck videokonferensanläggningar i 
systemens barndom med dålig bildkvalitet och osynkro-
niserat ljud. 

Faktum är att - om man använder dagens system rätt - 
kan de ge möjlighet att både diskutera och dela dokument 
på ett sätt som knappt ens ett fysiskt möte mellan två per-
soner har. Vi vet att den verbala kommunikationen är bara 
en mindre del av vårt budskap. Ungefär 60-70 procent av 
det vi tar in av budskapet kommer från icke-verbala signa-

Virtuella team är i dag en självklar del av dagens både internationella och slimma-
de organisationer. Men det gäller att använda de nya sätten att kommunicera och 
framför allt att hålla sig till vissa regler om man vill lyckas kommunicera och sam-
arbeta virtuellt. Det skriver Anders Fogelström, senior partner i det parisbaserade 
nätverket ICIMA. 

Faktum är att - om man 
använder dagens system 

rätt - kan de ge möjlighet att 
både diskutera och dela doku-
ment på ett sätt som knappt 
ens ett fysiskt möte mellan 
två personer har.
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ler. Det handlar om gester, tonfall, personlighet, klädsel och 
förväntningar som skapar sammanhang och som ger kom-
pletterande och ofta avgörande budskap. Inte minst på ett 
intuitivt, för oss omedvetet sätt. 

Oskrivna regler eller raka besked
Antropologen Edward T Hall myntade 1976 begreppen hög-
kontext-kulturer och låg-kontext-kulturer. De förstnämnda 
utgörs av de nationella kulturerna i till exempel Italien, 
Frankrike, Japan, Thailand och Kina. I Asien är detta den 
dominerande kulturen. Låg-kontext-kulturer finns i till ex-
empel Tyskland och Skandinavien. Där är det i huvudsak 
innehållet i vad som sägs som räknas, utan tolkningar och 
gömda dubbelmeningar och utan att färgas av sammanhang 
och komplicerade etikettsregler. 

I hög-kontext-kulturerna kan en utomstående ha svårt 
att förstå alla de oskrivna regler som kringgärdar mänsk-
liga interaktioner. Den nederländske kulturspecialisten Fons 
Trompenaars säger att Japan och Frankrike (Fons har en 
fransk mor) är de kulturer som det är svårast för en utom-
stående att komma in i. Bosatt i Frankrike kan jag inte annat 
än hålla med honom. Det tar tid.

Outsagda regler finns i vad som är tabu, vad som är oar-
tigt, i vad som anses lustigt eller inte.  En utomstående gör 
hela tiden fel. I början utan att ens märka att man gjort bort 
sig. I dessa kulturer måste det ta tid att lära känna varandra 
– via samtal om ditt och datt, via gemensamma måltider 
där etiketten är minst lika viktig som maten och genom att 
tiden generöst tillåts flyta på. Just den processen är en helt 
avgörande ouvertyr innan man kan börja ”tala affärer”. 

Man måste också skapa tillit innan man kan påbörja ett 
samarbete. Generellt sett är just begreppet tillit en av de 
viktigaste i all kommunikation – och inte minst i den vir-
tuella världen, där man inte har de vanliga metoderna för 
att se om den man talar med går att lita på. 

I vår egen svenska kultur är budskapen relativt enkla 
och för oss inom samma kultur klara. Vi skickar e-postmed-
delanden som ordkargt ger enbart den enklaste informatio-
nen och utan krusiduller. Detta kan uppfattas som brutalt 
och ociviliserat i andra mer indirekta kulturer. 

Svenskar har inte behov av mycket småprat, det uppfat-
tar vi som slöseri med tiden. Vi litar på alla, tills vi fått kan-
ske plågsamma bevis på motsatsen. 

Men samtidigt kan reservationer och konsensusbyggan-
de hos oss svenskar ske genom för andra nästan omärkliga 
mumlanden, nickanden, skiftningar i ansiktsuttryck – ett 
höjt ögonbryn - och ett slags ”rituell dans runt kaffemaski-
nen”. Hur ska alla dessa subtila ting kunna komma med i 
ett videosamtal med en kines?

Ett annat hinder är användandet av affärsengelskan - ett 
artificiellt och förenklat språk som olika individer och na-
tionaliteter behärskar mer eller mindre väl. Det är ett språk 
som är helt artskilt från de varierande engelska uttryckssätt 
som taxichaufförer och lorder använder i England. Det in-
ternationella kodspråket - som ju affärsengelskan är - är så 
rustikt att det kan bli ett trubbigt instrument där nyanser 
försvinner. Något som är extra viktigt i mycket verbala kul-
turer. ”Man vet aldrig vad man sagt, innan man får veta hur 
det uppfattats”.

Fyra regler för effektiv virtuell kommunikation
Som i de flesta interkulturella sammanhang är själva med-
vetenheten om att detta är en speciell fråga som kräver 
uppmärksamhet, självinsikt, takt, känslighet och kunskap 
ett stort steg mot att förbättra samarbetet och göra det mera 
produktivt. Man kan dock ha följande regler i åtanke om 
man vill skapa en effektiv virtuell kommunikation:

1. Skapa tillit. Om teamet kan träffas fysiskt för en kickoff är 
detta naturligtvis det bästa. Den personliga kontakten un-
derlättar virtuella digitala kontakter i framtiden. Om detta 
inte är möjligt, måste deltagarna ändå lära känna varandra 
mer personligt. Att var och en presenterar sig är viktigt. 
Man kan ta informella kontakter även bortom ett schema-
lagt tidsbestämt möte, det kan ge liv åt personligheterna. 
Kanske räcker det med att skicka ett e-postmeddelande med 
en önskan om en trevlig helg, ställa en fråga, skicka en länk 
eller göra en kommentar runt det gemensamma projektet. 
Kort sagt allt som kan ge ”kött på benen”, som kan visa att 
det finns en person bakom funktionen, är bra.

2. Presentationer måste arbetas igenom mer än vanligt. Om 
man inte lyckas fånga intresset, finns det en omedelbar risk 
för att många av deltagarna i en telefonkonferens gör sa-
ker som inte har med mötet att göra i stället för att mentalt 
delta i konferensen - arbetar med sin dator, svarar på e-post 
eller gör annat. Det är viktigt att också kontinuerligt enga-
gera deltagarna – ställa frågor, be om kommentarer till det 
man presenterat, skapa engagemang och inte acceptera ett 
passivt deltagande där deltagarnas tankar kan glida iväg. 
Betrakta hela videokonferensen som ett framträdande. Och 
kom ihåg att ”allt kommunicerar” - klädsel, bakgrund och 
inte minst belysning. Allt ska ske i rappt tempo och med 
engagemang.

3. Undvik att skapa utanförskap. Favorisera inte parallella 
informella kontakter med kollegor som arbetar nära el-
ler som kommer från samma kultur som du. Detta skapar 
grupper med flera olika koncentriska cirklar och de som 
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läkemedelsbranschens 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.
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LÄS MER OM VIRTUELLA GRUPPER
Konstigt nog finns det inte så mycket forskning om det speci-
fika för virtuella grupper. Vissa – främst nordamerikanska fors-
kare, konsulter och skribenter - börjar få fram empiriska studier 
och rekommendationer vad gäller effektiva arbetsmetoder. En 
av dessa är Jaclyn Kostner, en konsult baserad i Denver, som 
specialiserat sig i coaching och träning för effektivt arbete i 
virtuella team. Hennes företag Bridge the Difference har en 
instruktiv hemsida (http://www.distance.com/index.html).
Två böcker är:
• Virtual Team Success, A Practical Guide for Working and 
Leading from a Distance, av Richard Lepsinger och Darleen 
Derosa, John Wiley & Sons, 2010.
• A Manager’s Guide to Virtual Teams, Yael Zofi, Amacom, 2011.

känner sig uteslutna kommer snabbt att tappa engagemang 
och intresse. Det kan också till och med skapa en opposi-
tionell grupp. ”Allt är ändå redan bestämt när våra video-
konferenser startar.”

4. Organisation är väsentligt. Det måste finnas klara agendor, 
precisa ansvarsområden, en ansvarig person, entydiga och 
explicita beslut, protokoll och uppföljningar. Detta eftersom 
hela den informella sidan med diskussioner före och efter 
mötet för att anpassa och komplettera inte finns. Allt måste 
vara inlagt i strukturen och i mötesorganisationen. Detta 
är något som oftast kommer naturligt inom nordisk affärs-
kultur, men behöver tränas när det gäller andra kulturers 
sätt att arbeta mera informellt.

De fyra reglerna ovan gäller för virtuella grupper i alla 
sammanhang. Även i grupper inom samma land och samma 
företag kan likartade problem uppstå som mellan länder 
och kontinenter. Samma metoder behövs alltså generellt för 
att få samarbetet att flyta väl.

ANDERS FOGELSTRÖM
senior partner

ICIMA, International Consulting & Interim Management
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LIF:s kontor ligger intill den livligt trafikerade gatu-
korsningen Götgatan/Ringvägen i Stockholm. Un-
der rusningstid en normal vintervardag görs runt 

70 - 80 000 på- och avstigningar på bussar och tunnelbana 
i den här delen av stadsdelen Södermalm. Till detta kom-
mer den täta biltrafiken liksom det raskt ökande antalet 
pendlande cyklister.

Strategiskt placerad, högt upp på kontorsbyggnadens fa-
sad, tronar LIFs logotyp, väl synlig för omgivningen.

Man kan betrakta detta ur ett symboliskt perspektiv. Da-
gens LIF satsar hårt på att just synas – och höras. Det berät-
tar Anders Blanck, som är verkställande direktör för LIF 
sedan snart ett och ett halvt år.

– Det fanns ett medskick från styrelsen till mig som ny 
verkställande direktör, där det gällde att först förbättra 
kommunikationen och göra LIF tydligare internt och ex-
ternt.

Efter att ha varit verksam som vice verkställande direk-
tör vid LIF sedan 2005 och tillförordnad vd under några 
månader, tog han över rodret efter Richard Bergström den 1 
juli 2011. 

– Det är en otroligt spännande bransch, säger Anders 
Blanck, man arbetar med frågor som betyder så mycket för 
så många människor. Både vad gäller välfärden i form av 
nya behandlingsmetoder. Men också för näringslivet och 
forskningen i Sverige. Dessutom tycker han att det är roligt 
att arbeta i gränslandet mellan näringsliv och politik. Väl-
digt mycket av det som händer i läkemedelsbranschen styrs 
av politikernas beslut. Anders Blancks yrkesbana började 
för snart 20 år sedan som handläggare på Socialdeparte-
mentet. Därefter har karriären gått bland annat via tjänster 
som departementsråd och chef för avdelningen för hälso- 
och sjukvård på Socialdepartementet.

I ett pressmeddelande från LIF i samband med utnäm-
ningen av ny verkställande direktör för LIF, gjorde LIF:s 
styrelseordförande Steinar Höeg följande uttalande:

Hög puls hos LIF
Nu ska personal på medlemsföretagen tävla i kunskap, det omfattande och 
viktiga kommittéarbetet stöps om, och kansliet har fått en ny, tydlig profil. 

När Anders Blanck tog över som verkställande direktör för Läkemedelsindustri-
föreningens Service AB, väntade en pulshöjande rivstart för att sätta 

LIF och branschen på kartan.

reportage

Anders Blanck
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– Anders Blancks erfarenhet från Socialdepartementet 
och hans djupa kunskap om svensk hälso- och sjukvård har 
varit avgörande för styrelsens beslut. Han är mycket väl 
lämpad att ta över och leda LIF i en period av stora föränd-
ringar och utmaningar för den forskande läkemedelsindu-
strin.

En rivstart väntade. Redan tre månader efter att Anders 
Blanck tillträdde sin post, var den första stora synbara för-
ändringen genomförd vid LIF. Den 1 oktober 2011 började 
organisationen arbeta i ny skepnad.

Kansliet har fått tydlig profil
Det man gjorde var att organisera verksamheten i fyra av-
delningar. Tidigare var organisationen ganska platt, alla 
rapporterade direkt till verkställande eller vice verkstäl-
lande direktör.

I dag är medarbetarna uppdelade i följande avdelningar:
• FASS (var redan förut en egen verksamhet, men under

LIF:s paraply)
• Ekonomi och administration
• Policy
• Kommunikation 

– Vi gjorde den här enkla omorganisationen på kansliet 
för att framför allt öka tydligheten mot våra medlemmar, 
berättar Anders Blanck.

Inom dessa fyra avdelningar har LIF främst satsat på att 
utveckla arbetet med policys och kommunikation.

– För att ha något att kommunicera, måste vi ha en tydlig 
policyutveckling.

Om resultatet av den relativt färska omorganisationen, 
säger han:

– Det tar alltid tid när man gör om saker, men jag upple-
ver att vi har ökat farten och att det finns arbetsglädje. Jag 
märker absolut en ökad förståelse bland medlemmarna och 
styrelsen för vad vi faktiskt gör och varför.

När Anders Blanck började på LIF var verksamheten yvi-
gare och sysselsatte cirka 60 personer, till exempel ägde LIF 
vid den tidpunkten ett statistikbolag som såldes.

– LIF har fokuserat och genomgått en transformering från 
branschkontor i vid bemärkelse till att vara mer av en lob-
byorganisation med påverkansarbetet i fokus, summerar 
Anders Blanck, men understryker i samma andetag:

– Vår starka position som myndighetsliknande bransch-
förening måste vi fortsätta att förvalta, även om det helt 
klart sker en förskjutning från det förvaltande till det på-
verkande arbetet.

Omstrukturerar kommittéarbetet 
LIF låter inte omorganisationen stanna innanför kansliets 
väggar. Den inbegriper också det omfattande kommittéar-
betet som nu struktureras om.

Traditionellt har kommittéarbetet skett utifrån sakområ-
den såsom forskning, etik och regulatoriska frågor. Efter-
hand har verksamheten vuxit och blivit mer komplex. För 
ett antal år sedan tillkom fokusgrupper som arbetar med 
specifika terapiområden. Regionala grupperingar har bil-
dats för en dialog med bland annat landsting och läkeme-
delskommittéer. 

Den hårda specialiseringen har självklart poänger, sam-
tidigt innebär den en fara när arbetet vuxit sig så stort, me-
nar Karolina Antonov, policychef på LIF, och den som håller 
i arbetet att stöpa om kommittéverksamheten:

– Risken är att man tappar den övergripande höjden i 
diskussioner och i policyarbetet och vi har fått klartecken 
från styrelsen att bygga en liten hierarki i den här struktu-
ren.

Så kallade strategiska kommittéer bildas nu för följande 
områden:
• FASS
• Patientsäkerhet
• Ansvarsfullt företagande
• Forskning och utveckling
• Hälso- och sjukvårdens kvalitet och finansiering
• Egenvård
• Veterinära marknaden

– De strategiska kommittéerna ska leda till både ökad foku-
sering och större bredd på diskussionerna och policyarbe-

Karolina Antonov
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tet. Samtidigt behåller vi kommittéerna vi redan har, men 
döper om dem till expertgrupper för att signalera att de ska 
vara ett nätverk för specialister inom särskilda områden, 
berättar Karolina Antonov.

– Expertgrupperna sorterar vi in under de strategiska 
kommittéerna. De ska stå för den verkliga sakkunskapen 
på smalare områden och kunna serva den övergripande dis-
kussionen med detaljkunskap. 

Fokusgrupperna avvecklas som ett stående inslag och 
kommer i stället att bildas allteftersom det uppstår behov. 
Arbetsformen är ny och kallas taskforces (specialistgrup-
per), där en grupp under begränsad tid ansvarar för en ex-
tern process av stor vikt för branschen. Fokusgrupperna för 
cancer och särläkemedel ombildas nu till taskforces medan 
andra grupper fokuserar på ordnat införande inom Natio-
nella läkemedelsstrategin och det nya direktivet för e-veri-
fikation.

– Vi hoppas att omorganisationen, som ska vara klar un-
der första kvartalet 2013, ska leda till att medlemmar och 
andra lättare ska kunna ta till sig vad LIF arbetar med, säger 
Karolina Antonov.

Tar plats på internet
Vid sidan av traditionella metoder som att informera och 
påverka via exempelvis pressmeddelanden och debattartik-
lar, engagerar sig LIF och framför allt Anders Blanck livligt 
i debatter och andra liveforum. Men det är på internet som 
LIF nu tar de nya och stora greppen, enligt Cecilia Kennerfalk, 
kommunikationschef och huvudansvarig för arbetet med 
extern och intern kommunikation.

– Om vi är en modern organisation så måste det också 
avspegla sig i vår kommunikation, menar hon.

I mars sjösattes LIFe-time, som är ett nyhetsbrev med 
tillhörande e-tidning (tillgänglig för alla på www.life-time.
se) och debattseminarier med hög mingelfaktor. Målgrup-
pen är framför allt politiker och chefer inom landsting och 
regioner samt ledamöter i berörda riksdagsutskott.

LIFe-time är samtidigt ett sätt att profilera LIF även bort-
om huvudstadens horisont. 

– Kommer vi utanför Stockholm har vi stora problem 
med närvaro och förtroende, konstaterar Cecilia Kenner-
falk.

Parallellt med LIFe-time lanserade LIF webbplatsen 
vårdfrågan.nu, som tar pulsen på svenska folkets syn på 
vården.

– Problemet är att man ofta talar om vad svenska folket 
ska tycka. Vi har vänt på det och frågar svenska folket vad 
man tycker.

Dagens LIF satsar hårt på 
att just synas – och höras.

Erik Fredholm
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Vårdfrågan.nu produceras i samarbete med analys- och 
konsultföretaget Novus. På webbplatsen kan vem som helst 
ta del av svenska folkets åsikter i oredigerad form och har 
möjlighet att ladda ned rådata och diagram. En guldgruva 
för exempelvis journalister och debattörer. En stor årlig un-
dersökning kombinerad med mindre, kvartalsvisa, är pla-
nen för vårdfrågan.nu.

Många är utbildningarna som LIF ordnar i egenskap av 
branschförening. Det rör sig om allt från konsulent- till spe-
cialistutbildningar. Nu har man samlat samtliga i ett kon-
cept man kallar LIFe-learn. Inom ramen för konceptet lan-
serar LIF en nyhet för medlemmarna till våren 2013: UpTo-
Date. 

– Det här är något som jag hoppas våra medlemmar tyck-
er är kul, säger Cecilia Kennerfalk, och berättar att det rör 
sig om ett branschspel som ska dyka upp en gång i halv-
året (självklart på internet) där man fokuserar på tre områ-
den som berör aktuella omvärldsfrågor, till exempel miljö 
och etik. Kunskaperna i de olika ämnena ställs på prov och 
poäng delas ut.

– Syftet är att man ska kunna hålla sig uppdaterad på ett 
roligt sätt, samtidigt ska man kunna tävla mot sina kollegor 
och företaget man jobbar på ska kunna tävla mot ett annat. 

– Vi vet att företagen har svårt att skicka folk på den här 
typen av utbildningar. Det kostar tid och pengar att åka på 
alla seminarier, så vi öppnar en utbildning som alla kan gå 
på.

Ytterligare en nyhet på kommunikationsområdet kunde 
LIF presentera vid Medicinska riksstämman i slutet av no-
vember: en Internetbaserad fråga-svar-databas där man på 
ett enkelt och smidigt sätt får raka besked om vad som gäl-
ler enligt LIF:s omfattande etiska regelverk.

Det finns en hel del till att berätta om satsningarna på att 
synas och höras, bland annat det månatliga brevet från verk-
ställande direktören. Om effekterna rent allmänt menar Ce-
cilia Kennerfalk att de är enklast att mäta på sociala media.

– Vi har faktiskt, i positiv mening, blivit lite tagna på 
sängen över den mycket stora responsen på vår e-tidning 
LIFe-time, som runt 1 300 personer följer via Facebook. 
Många av dem kan räknas till allmänheten, vilket visar att 
det finns ett stort behov av den här typen av information.

Valfråga gnager 
Som branschorganisation har LIF att ta ställning i en rad 
omvärldsfrågor, Anders Blanck pekar ut några som extra 
aktuella. En som gnager, och har gjort det under lång tid 
men som blir allt hetare, är frågan om vårdens långsiktiga 
finansiering. Anders Blanck beklagar att det inte tycks föras 
någon större diskussion om denna.

– Vi har försökt få upp frågan på den politiska agendan 
under flera år och jag tror att det behöver bli en valfråga, 
även om det knappast blir till 2014.

Samtidigt som staten expanderar – till exempel har So-
cialstyrelsen och Läkemedelsverket vuxit kraftigt de senas-
te åren – så får landstingen inte verksamheterna att gå runt. 

– Och någonstans däremellan står våra medlemmar, sä-
ger Anders Blanck. Utan att ha en färdig lösning menar vi 
att man måste hitta en modell för att få in mer privata peng-
ar i systemet.

Som Anders Blanck ser det, handlar det om att antingen 
ombilda dagens 21 landsting till femsex regioner med till-
räckligt stora skatteintäkter för att vara ekonomiskt bärkraf-
tiga. Eller så funderar man över olika typer av sjukförsäk-
ringsmodeller där staten är garant för finansieringen så att 
ingen tvingas stå utanför.

Den ekonomiska krisen i Europa oroar självklart. Men 
även om den innebär att läkemedelsindustrin får det trö-
gare i porten vad gäller finansiering av forskning och ut-
veckling (FoU) samt nya läkemedel, så får man enligt An-
ders Blanck passa sig för myten att nyheterna från läkeme-
delsföretagen sinar.

– Frånsett en topp i mitten av 1990-talet så kommer det 
fram ungefär lika många nya läkemedel per år. I Sverige rör 
det sig om ungefär 40 stycken.

Problemet är betalningsviljan. Hur mycket mer får det 
kosta att sätta in en ny och effektivare läkemedelsterapi på 
till exempel en diabetespatient som redan behandlas?

LIF har fokuserat och 
genomgått en transforme-

ring från branschkontor i vid 
bemärkelse till att vara mer av 
en lobbyorganisation med på-
verkansarbetet i fokus.
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– En genuint svår fråga som inte fanns på samma sätt för 
fem år sedan. Idag säger hälso- och sjukvården hellre nej 
än riskerar att dra på sig högre kostnader.

Betalnings(o)viljan spiller förstås över på läkemedelsin-
dustrins forskningsmodeller. Dessa omformas nu globalt 
för att hålla FoU-kostnaderna nere, vilka ökar kraftigt på 
grund av bland annat de allt högre säkerhetskraven. Pro-
jektbaserade, skräddarsydda nätverk och samarbete med 
akademin, är exempel på nya vägar för FoU, med siktet in-
ställt på att effektivisera men samtidigt fortsätta upprätt-
hålla högsta möjliga kvalitet.

Efterlyser ny samarbetsmodell 
Sverige har tappat position som en av de viktigaste mo-
torerna vad gäller FoU och har gått tillbaka inom klinisk 
forskning. Anders Blanck tror det hänger samman med 
ett minskat intresse hos svensk sjukvård för resultaten av 
forskningen, alltså nya behandlingsmetoder, liksom mins-
kade möjligheter att använda dessa.

– Då börjar man också ifrågasätta varför man ska delta i 
kliniska prövningar och undrar om prövningarna verkligen 
behövs.

Samtidigt, filosoferar Anders Blanck, har Sverige gått 
från ett stort mått av konsensus till att bli fragmentiserat 
inom hälso- och sjukvården i och med diskussionen om fi-
nansiering som tog fart på 1990-talet, då det blev allt vikti-
gare med tydliga rågångar gentemot läkemedelsindustrin. 
Dagens tudelade system, där staten bestämmer över forsk-
ningspolitiken och landstingen över hälso- och sjukvården, 
skapar på samma gång problem då den ena handen inte 
alltid gör vad den andra vill. 

För att öka intresset för forskningen måste läkemedels-
branschen och vården hitta fram till en ny samarbetsmodell, 
sammanfattar LIF:s verkställande direktör. 

Syns och hörs LIF tillräckligt väl, ökar kanske pulsen hos 
organisationens samarbetsparter så att den processen sätter 
fart. 

Text: Per Nisser
Foto: JeaNeTTe HäggluNd

Snabbfakta LIf – de forSkande LäkemedeLS
företagen

 • LIf är branschorganisationen för forskande läkemedelsfö
retag verksamma i Sverige. LIf företräder cirka 80 företag 
vilka står som tillverkare för omkring 80 procent av alla lä
kemedel som säljs i Sverige.

• antalet anställda inom LIfföretag är cirka 13 000.

• Läkemedelsindustrin i Sverige lägger årligen runt 13 miljar
der Sek på forskning och utveckling. 

• LIf:s mission: I partnerskap med regering, landsting, statliga 
verk och centrala hälsovårdsaktörer förbättrar LIf:s medlem
mar livskvaliteten för alla patienter i Sverige, genom att ut
veckla det svenska sjukvårdssystemet och verka för utveck
lingen av, tillgång till, samt korrekt användning av innovativa 
läkemedel och vacciner. LIf fullföljer sin mission genom på
verkansarbete i för den forskande läkemedelsindustrin vikti
ga policyfrågor. LIf arbetar dessutom för att stödja medlem
marna så att företagen kan uppnå sina respektive affärsmål. 

Många är utbildningarna 
som LIF ordnar i egen-

skap av branschförening. Det 
rör sig om allt från konsulent- 
till specialistutbildningar. Nu 
har man samlat samtliga i ett 
koncept man kallar LIFe-learn.

reportage



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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Konflikter är ett resultat av att 
människor har svårt att han-
tera sina känslor när oenighet 

i någon fråga uppstår. Det kan handla 
om missuppfattningar, bristande kom-
munikation, dåliga rutiner, frånvaran-
de ledarskap, svårigheter att kompro-
missa. Konfliktande människor är inte 
elaka eller onda utan har bara svårt att 
hantera sina känslor. I några få fall har 
jag mött människor som får näring i att 
skapa konflikter. Men det hör definitivt 
till undantagen.

Många önskar konfliktfria arbets-
platser och jag har träffat chefer som 
har som mål att ha en konfliktfri ar-
betsplats. Det är omöjligt och medför 
bortkastad tid och energi. Konflikter 
kommer alltid att finnas eftersom det 
är en del av den mänskliga utveckling-
en.  Chefens uppgift är att minimera 
antalet onödiga konflikter och se till att 
konfliktande parter snabbare får hjälp 
att lösa konflikten. Konflikter som lö-
ses bidrar till att folk kommer närmare 
varandra och att det personliga ansva-
ret ökar i fortsättningen. Alltså, inget 
ont som inte för något gott med sig.

En föreställning är att det finns kon-
flikter som enbart är sakkonflikter. Det 
stämmer så långt att det nästan alltid 
finns en sakfråga i botten av varje kon-
flikt och som man inte är överens om. 
Ofta handlar det om så enkla saker som 
till exempel vem som skulle plocka dis-
ken ur diskmaskinen. Men konflikter 
uppstår när någon blir arg, ledsen eller 
besviken och när känslorna är så starka 
att det leder till att både såväl sakfrågan 
och relationen låses. Låsningen kan ta 

sig olika uttryck som skvaller, skitsnack 
bakom ryggen, tystnad, sjukskrivning-
ar och annat icke-konstruktivt beteen-
de. Att lösa upp de obehagliga känslor-
na är därmed det första steget, det an-
dra är att finna en lösning på den sak-
fråga som är grunden till konflikten. 

I strikt mening är alla obehagliga 
känslor en konflikt, även tillfälliga ir-
ritationer. Men i praktiken blir det en 
konflikt först när känslorna är så starka 
att det påverkar arbetet och stämning-
en mellan de parter som är i konflikt 
eller resten av arbetsgruppen. 

Att sträva efter en konfliktfri arbetsplats är omöjligt, 
konflikter är en del av den mänskliga utvecklingen. 
I stället bör chefen ägna tid och kraft åt att dels mini-
mera antalet onödiga konflikter, dels hjälpa de inblan-
dade parterna till en lösning. Konflikter som löses 
bidrar till att man kommer närmare varandra och 
att det personliga ansvaret ökar i fortsättningen. Det 
menar Lennart Johansson, verkställande direktör 
på Tribunen. 

Konflikter är 
ett resultat 

av att människor 
har svårt att hant
era sina känslor 
när oenighet i nå
gon fråga uppstår. 
Det kan handla om 
missuppfattningar, 
bristande kommu
nikation, dåliga ru
tiner, frånvarande 
ledarskap, svårig
heter att kompro
missa.
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Konflikter på 
arbetsplatsen 
för oss närmare 
varandra
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Eget ansvar – en förutsättning
Att ta ansvar för sina egna reaktioner 
är en förutsättning för konfliktlös-
ning. Barn tenderar ofta att säga ”det 
är inte mitt fel” men vuxna som gör så 
hamnar oftare i konflikt. Den som tar 
ansvar för sitt eget beteende och sina 
egna reaktioner hamnar sällan i kon-
flikt. Även tystlåtna personer kan vara 
i konflikt men det syns inte förrän de 
sjukskriver sig. 

Vems är då felet? Ingens. För om 
man tänker i termer av rätt eller fel så 
hamnar man i en rättegångsliknande 
situation och det är domstolarna sak att 
döma i sådana frågor. På jobbet handlar 
det i stället om att komma till en lös-
ning, försonas och gå vidare utan var 
sig straff och hat. 

Här gäller det att se upp: För om 
man hela tiden hävdar att det är den 
andre som har gjort fel och själv är utan 
skuld så är lösningen utom räckhåll. 
Man är helt beroende av att den andre 
”erkänner” sin skuld eller vad det nu 
handlar om. Men om man i stället tittar 
på hur man själv agerat är det mycket 
lättare att påverka och få till en lösning. 
Det är att ta ansvar! 

En del personer löser sina konflikter 
själva eller med hjälp av kloka kollegor. 
Andra behöver hjälp av någon extern 
konflikthanterare. Chefen kan också 
hjälpa till men det kan vara känsligt ef-
tersom chefen ibland är en del av kon-
flikten utan att själv inse det, till exem-
pel genom att ha fördelat ansvaret för 
en uppgift på ett mindre lyckat sätt och 
därmed gett upphov till konflikten. 

Den metod som jag använder i mitt 
arbete som konflikthanterare innebär 
just att få människor att ta ansvar för 
eget handlande och egna reaktioner. 
Det innebär att en konflikt mellan två 
personer sällan tar mer än två timmar 
att lösa. Anledningen till att det tar så 
kort tid är dels metoden för konfliktlös-
ning, dels att de inblandade i regel är 
väldigt trötta på att ha ont i magen, 
vara arga eller ledsna att de är väl mo-
tiverade till att hitta en lösning. 

Gott ledarskap är avgörande
Ett gott ledarskap är avgörande för 
hur ofta konflikter uppstår och hur 
länge de varar innan man kommer till 
en lösning. Självklart har varje med-
arbetare ett stort ansvar att undvika 
att konflikter uppstår men snabbaste 

vägen till färre konflikter är ett gott 
ledarskap. Alla vet att de som hade en 
bra lärare i skolan också gick i en klass 
där de kände sig trygga. Likadant är 
det i hemmet.

Konflikter påverkar också verksam-
heten ekonomiskt. En konflikt mellan 
två personer som involverar var sin 
kollega som varar i tre månader och tar 
20 minuter/person och dag kostar, i en-
bart i lönekostnad cirka 25 000 kronor. 
En konflikt i en grupp med fem perso-
ner inblandade under sju månaders tid, 
inklusive en kortare sjukskrivning för 
två personer kostade cirka 125 000 kro-
nor. 

Så egentligen är det obegripligt att 
man låter konflikterna fortsätta onö-
digt länge. En nordisk undersökning av 
försäkringsbolaget Moderna från 2010 
visade att lite drygt 50 procent av Sve-
riges befolkning är konflikträdda, de 
vågar helt enkelt inte ta upp frågan 
med den person de irriterar sig på. Till 
detta kommer alla chefer som inte vå-
gar eller vet hur man hanterar konflik-
ter. Vanligt är också att man uppfattar 
oenighet som konflikt fast det egentli-
gen är tvärtom, oenighet är något friskt 
och en förutsättning för utveckling. 
Men när vi är oeniga så är det lätt att 
tippa över och låta sina obehagliga 
känslor ta över och det är det som lig-
ger bakom att många undviker oenig-
het men är arga eller ledsna i det tysta.

Exempel på en konflikt på ett läke-
medelsföretag
Lisa och Sven arbetar på ett läkeme-
delsföretag. De har varit arga på var-
andra i åtta månader. Sven är 40 år och 
marknadsför företaget på olika hög-
skolor. Han har gjort det många gånger 
och har en klar uppfattning om hur det 

ska gå till. Lisa är 24 år och har jobbat 
ett par år men har ingen erfarenhet av 
marknadsföring. Trots detta bjuder 
Sven in Lisa att hjälpa honom vid ett 
besök och hon accepterar. Men något 
går snett vid besöket. Sven tycker att 
Lisa är flamsig, ouppmärksam och 
klär sig alldeles för utmanande. Han 
blir jättearg och Lisa reagerar kraftigt 
på hans ilska. Konflikten är ett faktum. 

Den infekterade stämningen mellan 
Lisa och Sven innebär att de undviker 
varandra så ofta de kan. Det resulterar 
bland annat i att en del uppgifter blir 
försenade. Arbetskamraterna reagerar 
och chefen inser att något måste göras, 
om än lite sent. 

Vad har orsakat konflikten? Hur kan 
den lösas? Är det möjligt? Är inte che-
fen också inblandad? Behöver alla med-
arbetare blandas in? Många frågor kan 
ställas men allt går att lösa om bara de 
konfliktande säger ja till att träffas, vil-
ket Sven och Lisa också gör. De träffade 
mig. Vi sågs i ett rum på deras arbets-
plats med målsättningen att vara klar 
två timmar senare, vilket vi också blev. 

Inledningen var synnerligen trög, 
för Sven ville absolut inte vara med. 
Han sa att han varit tvingad att gå dit 
och att det inte var någon idé, det skul-
le inte bli bättre av detta samtal. Han 
tittade hela tiden bort och skrek ut sin 
ilska. Aldrig tidigare hade jag varit 
med om någon så arg person. Jag frå-
gade honom om inte han var en person 
som tog stort ansvar, och han svarade 
förstås ja. Jag frågade om han inte själv 
hade tagit ansvar genom att komma till 
mötet, något som gjorde honom per-
plex och fick honom att tänka. Efter yt-
terligare motstånd frågade jag dem hur 
länge de hade tänkt arbeta på företaget. 
Båda svarade att de hade tänkt jobba 

Den metod som jag använder i 
mitt arbete som konfliktlösare 

innebär just att få människor att ta 
ansvar för eget handlande och egna 
reaktioner. Det innebär att en konflikt 
mellan två personer sällan tar mer 
än två timmar att lösa. 



   pharma industry nr 4 –12   43

åtminstone fem år till. Sven insåg nu att 
han inte ville ha det så här fem år till 
och sa att han var beredd att göra ett 
försök. (Efter cirka 30 minuter kunde 
vi alltså komma igång. Vanligtvis finns 
inte motstånd på detta sätt men jag be-
rättar det för att visa att starka känslor 
är just kännetecknet på en konflikt och 
att det är känslorna som måste lösas 
upp.)

Jag bad Sven att berätta vad som 
hänt och han beskrev hur ouppmärk-
sam Lisa hade varit mot studenterna 
och att hon hade varit klädd som ”en 
hora”. Mycket känslor i det uttrycket! 
Sedan ställde jag samma fråga till Lisa 
och hon tyckte att hon hade varit upp-
märksam och endast varit ungdomligt 
klädd. Detta är också typiskt i en kon-
flikt, bägge tycker sig ha rätt och anser 
att det är den andre som har gjort fel. 
Nästa steg var att få båda att medge att 
de på något sätt kan ha bidragit till 
denna konflikt, om än lite.

Jag fortsatte med att fråga Lisa om 
hon hade varit ouppmärksam. Hon sva-
rade nej och Sven skrek: ”Du ljuger!” 
Jag tystade honom enligt regel nummer 
ett: När den ena talar ska den andre 
vara tyst.

Jag omformulerade mig och frågade 
Lisa om hon inte hade varit ouppmärk-
sam vid något enda tillfälle, om ack så 
lite. Hon tänkte en stund och svarade 
att det hade hon kanske varit. 

Här kom första tecknet på att Lisa 
var benägen att medge att hon nog hade 
bidragit till konflikten. Det viktiga är 
att hon började förstå att också hon 
hade en andel i konflikten, inte att få 
fram hur stor den andelen var. För Sven 
innebar Lisas medgivande att han hade 
”fått rätt” som han sa. Jag vände mig då 
till Sven och frågade vad han hade 
brustit i. Han svarade att han inte alls 
hade gjort något fel, att han kunde det 
här med marknadsföring och hur man 
uppträder på en högskola där man mö-
ter potentiella medarbetare men det 
kunde inte Lisa och därför hade det bli-
vit så fel. Jag fortsatte på den tråden och 
frågade honom om han hade instruerat 
Lisa hur man skulle bete sig. Det hade 
han inte eftersom han tyckte att det var 
sunt förnuft att känna till det. 

Då sa jag till honom: ”Om du nu, 
med vetskapen om vad Lisa inte kunde, 
skulle få ett nytt tillfälle att besöka en 
högskola, skulle du då informera Lisa 

om hur man beter sig för att få studen-
terna att se företaget som en intressant 
arbetsplats? Han svarade ja på den frå-
gan och upptäckte då att hans bidrag 
var att han inte hade instruerat Lisa 
innan besöket. Jag frågade honom om 
han tyckte att han på så sätt kunde ha 
bidragit och efter en stund svarade han 
ja.

Detta var ett genombrott där bägge 
hade insett att det inte handlar om rätt 
och fel utan att vi på olika sätt bidrar 
till en konflikt. 

Nu när isen var bruten vågade jag 
mig på att fråga Lisa vad hon tyckte om 
Sven, bortsett från konflikten. Hon sva-
rade att hon tyckte att han var mycket 
kunnig och hjälpsam och att hon gärna 
ville återupprätta den tidigare goda re-
lationen. Nu tittade Sven på Lisa för 
första gången och sa att han tyckte li-
kadant. 

Resten var en formalitet. De tog var-
andra i hand och lovade att jobba med 
varandra vilket de också gör i dag. De 
är inte världens bästa kompisar men de 
respekterar varandra och agerar som 
goda medarbetare.

Som att gå till tandläkaren 
Berättelsen ovan är ett typiskt exem-
pel på en konflikt mellan två personer. 

Arga känslor där det är den andre det 
är fel på. När de får hjälp att se sitt eget 
bidrag och samtidigt får en bekräftelse 
att även den andre har bidragit till kon-
flikten så sträcker de fram handen eller 
visar på annat sätt att de vill gå vidare.

Den klassiska frågan som utomstå-
ende ställer är: Hur vet du att de inte 
börjar om? Det är inget jag kan garan-
tera men som konflikthanterare har jag 
hjälpt dem att lösa upp de låsta käns-
lorna så att de kan gå vidare. Vad som 
krävs är nu också ett gott ledarskap 
som är uppmärksam på att konflikten 
inte blossar upp igen. 

Att förebygga att onödiga konflikter 
uppstår handlar om att skapa en god 
arbetsmiljö präglad av ansvar, mod, 
återkoppling och utvecklande arbets-
uppgifter. Det är en stor uppgift för 
chefen, arbetsgivaren och medarbetar-
na. 

Konflikter är som att gå till tandlä-
karen. Det är hemskt innan, det gör ont 
när de borrar men det är skönt efteråt. 

Lennart Johansson
Verkställande direktör

tribunen
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NLP är en metod för självledarskap, kommunika-
tion, coachning och för att åstadkomma resultat. 
Metoden grundades på 1970-talet av John Grinder 

och Richard Bandler när de studerade framgångsrika per-
soner inom terapi och förändring. Studierna resulterade 
i olika modeller som senare använts inom kommunika-
tionsområdet. 
• Metamodellen baseras på teorier av Fritz Perls, grun-

dare till gestaltterapin, och Virginia Satir, en av de främ-
sta familjeterapeuterna genom tiderna. Metamodellen 
analyserar hur personer uppfattar världen och hur de 
kommunicerar kring det. 

• Miltonmodellen baseras på hur Milton Erickson, sin tids 
mest framstående hypnoterapeut, skapade påverkan och 
förändring genom indirekt kommunikation. 

• Den tredje NLP-modellen är representationssystem – det 
vill säga hur vi tar in information via våra sinnen. Kun-
skapen kring detta gör att vi lättare förstår andra, kom-
municerar bättre och modellen är också basen för olika 
förändringstekniker. 

Nyckeln till framgång finns inom oss 
själva, och det handlar om hur vi kom-
municerar med oss själva och andra. 
Metoden Neurolingvistisk program-
mering, NLP, visar på strukturerade 
sätt att förstå och hantera kommunika-
tionen. Metoden lärs i dag ut både på 
universitet och högskolor men också 
via särskilda utbildningar i NLP. Eva 
Hyllstam och Martin Gustafsson, båda 
lärare i NLP, berättar här om metoden.

Om vi förstår 
hur vi föreställer 

oss något, kan vi också 
påverka hur det kom
mer att påverka oss 
fysiskt och psykiskt.

NeurOliNgvistisk prO
grammeriNg 
Nlp är en förkortning av neuroling
vistisk programmering. Neuro står 
för vårt nervsystem, genom vilket vi 
tar emot och processar upplevelser 
med hjälp av våra fem sinnen. ling
vistisk handlar om hur vi använder 
vårt språk och hur det påverkar oss 
och andra. programmering står för 
förmågan att organisera vår kommu
nikation och vårt neurologiska sys
tem för att åstadkomma specifikt 
önskade mål och resultat.

ledarskap
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NeuroliNgvistisk programmering  
– nyckeln till kommunikation och förändring
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John Grinder och Richard Bandler fann att vi använder 
våra ögon för att leta efter information på ett bestämt 
sätt. Vi tittar uppåt när vi letar efter bilder i vårt syn‑
minne, eller när vi ska komma ihåg hur ett ord stavas. Vi 
tittar nedåt till höger när vi känner känslor som ned‑
stämdhet eller sorg. När vi tittar nedåt till vänster för vi 
ett inre samtal med oss själva. Att förstå hur vi hanterar 
kommunikationen blev helt banbrytande och ligger till 
grund för den djupare förståelsen i kommunikationsom‑
rådet som vi har i dag.

Dessa tre modeller är grundstenarena för de nydanande 
tankesätt och verktyg som vi i dag kallar NLP. Det finns 
dock fler modeller inom NLP och hundratals tekniker som 
bygger på dessa modeller.

Kropp och sinne hör ihop
Den franska vetenskapsmannen och filosofen René Descar‑
tes grundade cirka 1650 begreppet dualism, där han påstod 
att kropp och sinne är separerade och liknade kroppen med 
en maskin. I västvärlden har teorin om dualismen varit 
långlivad, även om det nu finns flera neurologiska bevis 
för att teorin inte stämmer och att kropp och hjärna hänger 
ihop tätare än många trott. 

Om man till exempel föreställer sig en citron som man 
skär en klyfta av och sedan biter i känner de flesta hur det 
vattnas i munnen och det drar längs halsen. Genom att bara 
föreställa sig något, kan man alltså påverka sin kropp. 

Enligt NLP fungerar det likadant med rädslor och moti‑
vation. Om vi förstår hur vi föreställer oss något, kan vi 
också påverka hur det kommer att påverka oss fysiskt och 
psykiskt.

John Grinder och Richard Bandler fann att när vi säger 
att vi har ett stort problem, så är det ofta så att vi faktiskt 
föreställer oss problemet som stort. Vi gör alltså en större 
mental bild eller upplever det fysiskt som större än för ett 
problem som vi definierar som mindre. Bara genom att för‑
ändra storleken på den mentala bilden för problemet kan 
det upplevas som mer lätthanterligt och därmed också lätt‑
are att förändra.

Kommunikationens grundstenar
Vi kommunicerar alla med oss själva genom att behandla 
och strukturera information på olika sätt. Exempelvis kan 
vi prata med oss själva, visualisera saker och minnas hän‑
delser med livliga bilder, ljud och känslor. Alla dessa tan‑
kar, ord och bilder skapar känslor och sinnestillstånd hos 
oss. Många av dessa processer kan dock gå så snabbt och 
undermedvetet att vi inte alltid uppfattar hela kedjan. 

Med hjälp av NLP kan man förstå dessa processer bättre, 
få lättare att åstadkomma förändringar och förstå hur andra 
kommunicerar och formar sina kartor av världen.

Metamodellen som Grinder och Bandler skapade visar 
hur du blir specifik i din kommunikation, undgår missför‑
stånd och blir bättre på att nå ut med ditt budskap. Meta‑
modellen gör att du kan ställa rätt frågor, hitta luckor i an‑
dras resonemang, föra fram din åsikt och öppna upp lås‑
ningar hos andra.

Bättre självledarskap
Självledarskap är att förstå sig själv, sitt agerande och att 
kunna förändra beteenden och synsätt inom sig som man 
inte längre har nytta av. Självledarskap är en förutsättning 
för att ta sig från punkt A till punkt B på ett smidigt och 
effektivt sätt. Man behöver också ha god självledarskap för 
att effektivt kunna leda andra.

I NLP används en explorativ inlärningsprocess där man 
genom övningar och tekniker får en djupare förståelse för 
sig själva och andra samt hur man kan göra förändringar. 
Man får också möjlighet att hantera sina inre sinnestillstånd 
genom att exempelvis ta negativa känslor såsom oro eller 
stress och kanalisera dem till mer resursfyllda tillstånd så‑
som motivation, glädje, lugn och fokus.

Effektivt vid coachning  
NLP har många användbara verktyg som lämpar sig ut‑
märkt vid coachning. I tolkning av kommunikation an‑
vänder vi oss till 55 procent av kroppsspråket, 38 procent 
av rösten och 7 procent av själva orden. I NLP noterar man 
hur personen använder sig av gester, hållning och ansikts‑
uttryck. Röstens alla nyanser och ljud samt själva orden en 
person uttrycker blir användbara vid coachning när man 
förstår vad de betyder. 

En person ändrar till exempel sinnestillstånd när den 
suckar. Som coach kan man notera vad man pratade om 
strax före sucken, troligen är det detta som föranlett att per‑
sonen fick en ny känsla i kroppen. Att man låter annorlun‑
da i telefon när man ler, det vet alla telefonsäljare. Men inte 
alla vet att vi helt kan ändra vårt tillstånd bara genom att 
sträcka på oss och gå med bestämda steg – då kan vi gå från 
att känna oss tveksamma till att känna oss mer beslutsam‑
ma.

Man kan även bara genom att ändra på själva orden på‑
verka hur vi upplever dem. ”Jag kanske skulle kunna för‑
söka göra uppgiften på måndag” kan ändras till ”Jag kan 
göra det på måndag” till ”Jag kommer att göra det på mån‑
dag” till ”Jag kommer att ha gjort det på måndag”. Att änd‑
ra verbaliseringen påverkar vårt förhållningssätt till upp‑
giften och gör det betydligt mer troligt att det faktiskt kom‑
mer att göras.

Nå resultat
NLP använder ett grundantagande: Det finns inga miss‑
lyckanden ‑ bara feedback. Det innebär att när du inte lyck‑
as med det du vill åstadkomma får du respons eller annan 
information tillbaka. Denna återkoppling kan användas 
för att förändra ditt beteende och är du sedan duktig på att 
hitta nya vägar kommer du att hitta en lösning.

NLP är en metod för 
själv ledarskap, kommu-

nikation, coachning och för 
att åstadkomma resultat. 
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Det här är en egenskap som finns hos många fram-
gångsrika människor. Thomas Edison, som skapade 1 328 
patent under sin livstid, är ett utmärkt exempel. Det tog 
honom ungefär 2 000 försök att skapa en fungerande 
glödlampa. Men när andra påstod att han misslyckats 
svarade han: Jag har inte misslyckats – jag har hittat 
tvåtusen sätt att inte göra en glödlampa.

Modellering är en av grundpelarna inom NLP och 
är en teknik med fokus på accelererad kopiering av 
framgång och excellens. Om en person kan göra något 
bra kan man studera det i detalj och sedan göra en mo-
dell av det. Man tar reda på exakt hur personen gör, hur 
han/hon tänker och i vilken ordning saker görs. På så 
vis får man fram en modell som kan läras ut och upp-
repas av andra, och de kan då förvänta sig ett liknande 
resultat. Modelleringen har sedan dess framgångsrikt 
använts bland annat inom idrotten.

NLP använder bland annat kommunikation och 
grundantaganden, men också en stor mängd tekniker 
för att tydligare definiera, motivera och driva oss mot 
ett önskat resultat.

Hundratals tekniker i verktygslådan
Ovanpå de olika NLP-modellerna har man skapat 
hundratals tekniker för att applicera teorin i praktiken. 
Dessa tekniker kan användas bland annat för att:
• Förankra positiva känslor med beteenden eller mål 

man vill ha.
• Ersätta negativa känslor (såsom oro eller stress) med 

positiva känslor (lycka, motivation eller lugn).
• Eliminera interna konflikter och bli mer harmonisk.
• Skapa bättre relationer.
• Förbättra sin observationsförmåga.
• Ta bort fobier. 

Eva Hyllstam
NlP master trainer, 

Eva Hyllstam aB

Läs mer om NLP
Richard Bandler: Get the life you want, Harper Element, 
2008.
Richard Bandler: Using your brain for a change, Real Pe-
ople Press, 1985.
Richard Bandler, John Grinder: Reframing, Real People 
Press, 1982.
Bill O´Hanlon: Källrötter, Mareld, 1987.
Robert Dilts: Changing Belief Systems with NLP, Meta 
Publications, Capitola, 1990.
Steve Andreas, Charles Faulkner: NLP The new techno-
logy of achievement, Positive Paperbacks, 1994.
Trygve Roos, Terttu Grönfors: NLP Vägen till framgång 
och förändring, Facile Publishing, 1999.

Ellermore startar 
adaptionsbyrån Qre.
Vi älskar att göra reklam utifrån fastlagda riktlinjer och globala 
koncept för att implementera dem på den nordiska marknaden. 
Och vi är väldigt bra på det.

Vi är kvalitetsmedvetna och påhittiga inom de ramar som fi nns. 
Att vi även är kostnadsmedvetna ligger i sakens natur, men 
innebär inte att vi tar lätt på uppgiften.

Speciellt bra är vi på läkemedel och medicinteknik. Vi har djup 
kunskap om regelverken och vet vad som krävs. Qre (uttalas 
som engelskans cure) ingår i Ellermore reklambyrå och till-
sammans är vi cirka 30 medarbetare.

Hör gärna av dig till mig, så berättar jag mer om vad som är 
på gång och vad vi kan hjälpa dig med.

Anders Bergman 
operativ projektledare
0736-54 98 78
anders.bergman@qre.se

Qre, Ellermore AB    Industrigatan 4A, vån 7    112 46 Stockholm    08-669 50 50    www.qre.se

martiN GustafssoN
ita NlP trainer, 

iGuard aB
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trender

InternetsöknIngar allt vanligare 

vid personalrekryterIng - men ny 

lag sätter krokben för traditionella kontroller

För en arbetsgivare som ska anställa personal är det naturligt att ta reda på 
relevant information om kandidaterna. Referenser, bakgrundskontroller, intervjuer 
och andra källor vägs samman i en totalbild för att hitta bästa kandidat. Att söka 
på kandidater på internet och i sociala medier som till exempel Facebook ökar och 
blir en allt viktigare källa till information för dem som anställer personer. I motsatt 
riktning går den nya kreditupplysningslagen som kom 2011 och som försvårar 
för - och till och med förhindrar - personkontroller av mer traditionellt slag.
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Den undersökning Stockholms Handelskammare 
regelbundet gör tillsammans med InfoTorg bland 
landets personalchefer visar en kraftig ökning av 

sökningar på Internet och i sociala medier. Vid undersök-
ningen 2008 var det en nästan försvinnande låg andel som 
sökte information om arbetssökande på internet. Sedan dess 
har utvecklingen exploderat. Årets undersökning visar att 
var tredje arbetsgivare söker information om jobbsökande 
på Facebook och att andelen som söker i bloggar har mer 
än tredubblats på fyra år.

Vi är fullt medvetna om att detta i huvudsak är resultatet 
av en teknisk trend. Det är viktigt att företagen som anstäl-
ler folk gör en noggrann analys av den information de får 
genom att väga samman olika källor. En festbild på Face-
book leder troligen inte till att kandidatens cv hamnar i 
papperskorgen – och borde inte heller göra det. Däremot 
skulle en öppet nazistisk blogg strida mot de flesta företags 
etiska regler.

Men den nya kreditupplysningslagen försvårar för - och 
till och med förhindrar - arbetsgivare att genomföra per-
sonkontroller av mer traditionellt slag. Trots att det då gäl-
ler uppgifter som är offentliga handlingar och därmed all-
mänt tillgängliga enligt grundlagen. Den nya lagen har i 
många fall omöjliggjort att snabbt med hjälp av datorn få 
en sammanställning över en persons inkomst, betalnings-
anmärkningar eller andra relevanta ekonomiska upplys-
ningar. Den arbetsgivare som vill veta detta är numera hän-
visad till myndigheternas telefonköer. I klartext har den 
nya lagen kastat arbetsgivarna tillbaka till tiden före it-       
åldern.

Konsekvensen blir uppenbar: offentlig, säker och valide-
rad information har blivit mer svåråtkomlig medan infor-
mation från sökmotorer på internet eller på Facebook har 
tagit över. Att kunna kontrollera personer man gör affärer 
med, eller ska anställa är en grundläggande funktion i af-
färslivet. Tv-program som Fuskbyggarna och problemet 
med bluffakturor visar att alla tyvärr inte har ärliga uppsåt. 
Vår undersökning visar att nästan hälften av företagen har 
varit med om att kandidater ljugit i sina meritförteckning-
ar. Vi vet dessutom att man kan köpa en komplett akade-
misk examen från ett bluffuniversitet på nätet för några 
hundra dollar. Utan att plugga en timme. 

En felrekrytering kostar i runda slängar 700 000 kronor. 
Det är mycket stora belopp för ett mindre företag. Därför är 
det givetvis väldigt viktigt för företagen att lägga ner or-
dentligt med bakgrundsarbete så att de lyckas anställa rätt 
person till rätt position. Att göra det svårare för företagen 
att genomföra bakgrundskontroller av arbetssökande är fel 
väg att gå. Redan i dag upplyser rekryterarna jobbkandida-
terna vilka bakgrundskontroller som görs. Det visar att in-
tegriteten tas på allvar. 

Exakt vad den nya kreditupplysningslagen lägger för be-
gränsningar är ännu oklart. Lagen är otydlig i vad som 
krävs för att göra en kreditupplysning. Det framgår att den 
som gör en kreditupplysning ska ha ett ”legitimt skäl”. Men 
det kommer att krävas domstolsprocesser innan vi vet vad 
det betyder.

När vi genomför vår undersökning nästa år kommer sä-
kerligen andelen företag som söker på nätet och i sociala 
medier ha stigit ytterligare. Låt oss hoppas att vi då fått mer 
klarhet i vad som gäller för att göra kreditupplysningar. 
Dagens utveckling bådar nämligen inte gott. 

Johan Treschow
chef medlem och marknad

stockholms handelskammare

andreas ÅsTröm
kommunikationschef 

stockholms handelskammare

Den nya lagen har i 
många fall omöjliggjort 

att snabbt med hjälp av datorn 
få en sammanställning över 
en persons inkomst, betal-
ningsanmärkningar eller 
andra relevanta ekonomiska 
upplysningar.
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Apotekets hälsosatsningar 
når nya målgrupper
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Apotekets första Hälsokoll – Hjärt-
kärlkollen lanserades för två år sedan. 
Med ett stick i fingret, en blodtrycks-
manschett om armen, ett måttband runt 
midjan och en enkel hälsoenkät kunde 
Apotekets kunder få ökad kunskap 
om sin hälsa, och samtidigt få stöd och 
verktyg för en hälsosam livsstil. Tjäns-
ten har sedan dess breddats och utveck-
lats, nästa steg är nya samarbetspart-
ners, till exempel Friskis & Svettis. 

Många av våra kunder har behov av stöd för att 
ändra sina levnadsvanor för att komplettera el-
ler ersätta läkemedel. Men lika ofta är det kunder 

som inte är patienter i vården som vill ha stöd för en bättre 
hälsa. Och många upplever apoteket som mer lättillgängligt 
än vården. Det är utgångspunkten för Apotekets satsning 
på hälsokontroller.

Apoteket har de senaste 10−15 åren arbetat med olika 
hälsosatsningar, till exempel Hälsotorgen – ett samarbete 
med flera landsting där sjuksköterskor fanns på plats på 
apoteken. Efter omregleringen av apoteksmarknaden har 
vi utvecklat erbjudandena mer direkt till prioriterade mål-
grupper. Att då börja med hjärt-kärlområdet var naturligt. 
Hjärt-kärlsjukdom är den främsta dödsorsaken både hos 
män och kvinnor och fler dör i förtid av hjärt-kärlsjukdom 
än av alla cancersjukdomar tillsammans. Dessutom orsakas 
hjärt-kärlsjukdom främst av hur vi lever och en sund livs-
stil kan minska risken att drabbas med mer än 50 procent. 

Apotekets Hjärt-kärlkoll bygger på Score-algoritmen och 
är framtagen i samarbete med Joep Perk, kardiolog och pro-
fessor i folkhälsovetenskap vid Linnéuniversitetet, Campus 
Kalmar. Joep Perk har varit drivande inom European So-
ciety of Cardiology för att ta fram de nya riktlinjer för hjärt-
kärlprevention som presenterades i Dublin i maj 2012. Han 
ingår också i Apotekets vetenskapliga expertråd. 

En bärande prin-
cip är att det är 

kunden som äger sina 
resultat, inte Apoteket.

Apotekets hälsosAtsningAr 
Vill du veta mer om Apotekets hälsosatsningar, 
ta kontakt med Marianne Norelius, hälsostra-
teg, marianne.norelius@apoteket.se.
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Utförs av hälsokollsfarmaceuter
Hittills har tusentals apotekskunder använt sig av Apo-
tekets Hjärt-kärlkoll. Den finns på ett hundratal apotek i 
Apotekets butikskedja och utförs av särskilt utbildade, cer-
tifierade hälsokollsfarmaceuter. 

Med inställningen att det krävs en känsla av kontroll över 
den egna hälsan för att människor ska kunna ändra något 
i sin livsstil är begreppet egenmakt (empowerment) en 
mycket viktig grund för Apotekets hälsosatsning. En bä-
rande princip är därför att det är kunden som äger sina re-
sultat, inte Apoteket. Uppgifterna sparas under kundens 
egen inloggning på Apotekets webbplats. Kunden kan även 
använda det webbaserade Hälsolabbet, som innehåller verk-
tyg som på olika sätt stöder kundens satsning på den egna 
hälsan. Ett annat sätt att få stöd är att tala med någon av 
Apotekets hälsocoacher som kan bidra med ytterligare mo-
tiverande samtal och uppföljning.

Apotekets Hjärt-kärlkoll vänder sig både till privatper-
soner och till företagskunder. Företagen erbjuder sina an-
ställda att genomföra en hjärt-kärlkoll och får ta del av ett 
resultat på gruppnivå. Utifrån det kan företaget genomföra 
riktade åtgärder. 

Ett exempel är en arbetsplats där det visade sig att många 
av medarbetarna ville förbättra sina matvanor. Där blev åt-
gärden från företagets sida att servera nyttigare mat i lunch-
matsalen. I andra företag kan man se att stress och sömn-
svårigheter är de stora hälsoproblemen och då prioriteras 
åtgärder för det.

Nya samarbetspartners
Representanter för apotek runt om i världen har visat in-
tresse för att komma hit och se hur vi arbetar med tjänsten. 
Vi ser en enorm potential i att erbjuda tjänster även inom 
andra områden till Apotekets kunder, både privatpersoner 
och företag. 

Hjärt-kärlkollen fortsätter att utvecklas utifrån kunder-
nas behov och den vetenskapliga utvecklingen på området. 
Det betyder att även helt nya produkter kan rymmas i häl-
sokonceptet. Ett exempel på vidareutveckling är det nyligen 
påbörjade samarbetet med Friskis & Svettis Stockholm. Det 
ska leda till ytterligare stöd till ett liv i hälsa bland annat 
genom erbjudanden kopplade till Hjärt-kärlkollen. En na-
turlig utveckling är också att ytterligare fokusera på kunder 
med en sjukdom och läkemedelsbehandling, där nya insat-
ser från Apotekets sida långsiktigt kan främja kundernas 
hälsa och välmående. 

Vår övertygelse är att samarbeten med andra aktörer kom-
mer att göra våra hälsotjänster än mer attraktiva i framtiden. 

Eva FErnvall
varumärkesdirektör

apoteket aB
 

 
 

Många av våra kunder 
har behov av stöd för att 

ändra sina levnadsvanor för 
att komplettera eller ersätta 
läkemedel. Men lika ofta är 
det kunder som inte är patien-
ter i vården som vill ha stöd 
för en bättre hälsa. Och många 
upplever apoteket som mer lät-
tillgängligt än vården. Det är 
utgångspunkten för Apotekets 
satsning på hälsokontroller.

ScorealgoritmeN - baSeN för hjärt-
kärlkolleN 
Scorealgoritmen bygger på data från 250 000 friska individer 
som följts över tid. Den utgör basen för de europeiska riktlin-
jerna inom hjärt-kärlområdet, riktlinjer som stöds av de europe-
iska hjärtläkarnas organisation och fler andra tunga europeiska 
medicinska organisationer. Genom att utgå från parametrarna 
ålder, kön, rökning, blodtryck, totalkolesterol kan man genom 
Score beräkna risken att utveckla hjärt-kärlsjukdom under en 
tioårsperiod. Farmaceuten och kunden för sedan ett samtal på 
kundens villkor om vad kunden kan göra för att förbättra sina 
vanor och behålla de goda, för att må bra och uppnå en bättre 
hälsa. Grundtanken med Apotekets Hjärt-kärlkoll är inte att 
fokusera på risken att bli sjuk, utan på valmöjligheten att hålla 
sig frisk. När hälsokollsfarmaceuterna upptäcker kunder med 
förhöjda mätvärden hänvisar de till vården för vidare utredning.

 
flera hälSokoNtroller
Apotekets Hälsokoller är numera ett samlingsbegrepp för flera 
tjänster, till exempel Allergikoll och Blodsockerkoll. Hjärt-kärl-
kollen är i första hand avsedd för friska personer, men kan i 
modifierad form också användas av personer med någon av 
våra vanligaste folksjukdomar. Åldersgränsen för Hjärt-kärlkol-
len är 18 år.

hälsokoll 



 

 
 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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Djurförsök är en förutsättning 
för läkemedelsutveckling 
och är nödvändiga för att vi 

ska kunna undersöka vilka effekter 
ett blivande läkemedel kan ha när det 
kommer in i människokroppen. Toxi
kologiska studier på djur undersöker 
biverkningar av nya läkemedelskandi
dater och är ett myndighetskrav innan 
substansen kan ges till människa i kli
niska studier. Helsingforsdeklaratio
nen föreskriver grundläggande etiska 
regler för forskning på människor och 
ligger till grund för bland annat läke
medelsforskning1. 

Försökspersonernas hälsa ska skyd
das och all forskning ska utformas en
ligt accepterade vetenskapliga princi
per. Läkemedelsmyndigheter runt om 
i världen ställer också höga krav på pa
tientsäkerhet. De förutsätter att riskbe
dömning görs utifrån djurförsök där 
eventuella biverkningar karaktäriseras 
med avseende på målorgan, dosbero
ende och relation till exponering. Nöd
vändiga data inför kliniska studier 
finns föreskrivet i riktlinjer från bland 
annat International Conference on Har

monisation, ICH2 och Food and Drug 
Administration, FDA3. Som exempel 
kan nämnas att för att genomföra kli
niska studier i upp till sex månader 
krävs generellt lika långa toxikologiska 
försök med två djurarter, oftast råtta 
och hund4. För varje läkemedelskandi
dat görs en bedömning av vilka studier 
och undersökningar som behövs base
rat på vetenskapliga argument utifrån 
substansens farmakologi, framtida in
dikation och kemiska egenskaper. 

Ett stort ansvar
Att använda djur i försök innebär ett 
stort ansvar. Därför är verksamheten 
strikt kontrollerad av myndigheter och 
djurförsök får inte genomföras utan att 
en djurförsöksetisk nämnd har gett sitt 
godkännande. En grundläggande re
gel inom den medicinska forskningen 
är att djurförsök varken kan eller får 
genomföras om det finns alternativa, 
djurfria metoder. En forskare som an
söker om att få göra ett djurförsök mås
te därför visa att det inte finns andra 
metoder som kan användas i stället för 
att nå fram till samma resultat.

För drygt 50 år sedan myntade engelsmannen 
William Russel begreppet 3R inom försöksdjur
vetenskapen. De tre R:en står för reduce (minska), 
refine (förfina) och replace (ersätta). Principen har 
länge varit ledande för AstraZenecas toxikologiska 
labora torium i Södertälje. I den här artikeln berättar 
Elin Törnqvist, Anita Annas, Camilla Bengtsson 
och Heike Hellmold om sina erfarenheter av att 
arbeta med djurförsök.

läkemedelsutveckling
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3R-arbetet vägledande för 
djurförsöken på AstraZenecas 
laboratorium

Industrin och myndigheter arbetar 
kontinuerligt för att förbättra de rikt
linjer som finns för djurförsök som görs 
inför kliniska prövningar av läkeme
delskandidater. Ett bra exempel på det
ta är förändringen i reglerna för hur 
information om akut toxicitet ska sam
las in. Historiskt krävdes separata stu
dier för akuttoxiska effekter i två djurs
lag. Djuren gavs höga doser för att få 
information om vilka effekter den ak
tuella testsubstansen kunde ge vid till 

exempel en överdos. Vid dessa höga 
doser kunde det hända att djuren upp
visade kliniska symtom som var så all
varliga att djuren fick avlivas av etiska 
skäl. I de nya riktlinjerna är det tydligt 
att separata studier för akut toxicitet 
inte rekommenderas. I stället uppma
nar man till att hämta information om 
biverkningar vid höga doser från andra 
typer av studier som görs vid utveck
ling av läkemedel. Vägen fram till det
ta resultat drevs på global nivå och i 

stor utsträckning av läkemedelsindu
strin med bland andra AstraZeneca i 
spetsen5. 

Det är viktigt att hanteringen av dju
ren och miljön före och under försöket 
är anpassat till djurens naturliga bete
ende och inte stressar djuren. Om dju
ren inte stressas blir den vetenskapliga 
kvaliteten högre och det kan i sin tur 
medföra att färre djur behöver använ
das. Det finns med andra ord stora vin
ster, både vetenskapliga och resursmäs
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siga, i arbetet med att minska och för
fina djurförsök. Genom att vara nog
grann vid försöksplanering och arbeta 
med metodutveckling kan både antalet 
djur, deras situation och den veten
skapliga frågeställningen optimeras.

Strukturerat 3R-arbete på 
AstraZeneca
Engagemanget för 3Rarbete har av tra
dition varit stort hos alla personalkate
gorier på AstraZenecas toxikologiska 
laboratorium i Södertälje och många 
förbättringar har genomförts. 

För ungefär fem år sedan började en
heten ett strukturerat förbättringsar
bete, med tydligt stöd från ledningen, 
uppsatta mål och samarbete över av
delningarna. Arbetssättet har inneburit 
bland annat strukturerade möten med 
deltagare från alla personalgrupper 
och alla gruppmedlemmar har upp
muntrats att komma med idéer som har 
prioriterats gemensamt i gruppen. En 
handlingsplan har upprättats och an
svariga för genomförandet av utvalda 
förslag har utsetts. En viktig faktor för 
att nå resultat har varit regelbunden 
uppföljning av handlingsplanen. 

På djuravdelningen bildades 2008 en 
grupp, Djurgruppen, som sedan dess 
arbetat strukturerat med att förfina 
djurförsöken. 2011 bildades ett 3Rteam 
med medlemmar från samtliga avdel
ningar. Syftet med teamet var att sätta 
upp gemensamma 3Rmål för hela en
heten och driva samarbeten internt och 
externt. Teamet har arbetat med kom
munikation, försöksplanering, veten
skap, alternativa metoder, etik, samar
bete och utbildning. 

En kartläggning av 3Rarbetet under 
åren 2006−2010 visade att hela 73 pro
jekt har resulterat i en ny rutin eller ett 
nytt arbetssätt som innebär att något av 
de tre R:en har infriats. Kartläggningen 
visade också att mer än 10 procent av 
projekten har resulterat i att flera av de 
tre R:en har uppfyllts (bild 1). Motsva
rande siffror för 2011 var imponerande 
med totalt 43 genomförda 3Rprojekt på 
ett år. Den största delen av dessa omfat
tade förfinade arbetsmetoder och för
bättrad försökssituation för djuren. 

Den ökade produktiviteten kan för
klaras av det strukturerade sättet att 
arbeta. Det organiserade samarbetet 
medförde att 3Ridéer blev förankrade 
och projekt blev genomförda snabbare 

och att förändringen verkligen funge
rade i alla delar av verksamheten. 

Färre djur i försöken 
Grundat på de förbättringar som in
förts för att minska antalet djur i försök 
har man gjort en uppskattning av hur 
många fler djur som skulle använts i de 
försök som utfördes under 2009 (bild 2). 
För råttor uppskattades förbättringar
na resultera i en halvering (54 procent) 
av antal djur som skulle ha använts i 
motsvarande försök. Detta har varit 
möjligt tack vare ändrad försöksplane
ring, metodutveckling eller samarbete 
mellan avdelningar. 

Det är viktigt att betona att föränd
ringarna överlag inneburit samma eller 
ökad vetenskaplig exakthet i försöks
data. Det är ett lagkrav att utföra dessa 
försök, men det finns utrymme att ar
beta med försökets upplägg om veten

skaplig kvalitet behålls. Hur stora kost
nadsbesparingarna är har man inte 
räknat på, men de uppskattas vara om
fattande. 

De största djurbesparingarna har 
gjorts tack vare en ny analysmetod som 
kräver en mindre mängd blod. Meto
den har utvecklats i samarbete med en
heten som mäter mängden testsubstans 
i blodet. Detta har lett till att färre råt
tor och möss behöver användas i tradi
tionella toxikologiska studier. 

I ett toxikologiskt försök ingår bland 
annat observationer av kliniska sym
tom, undersökning av parametrar i blo
det (till exempel hematologi och mar
körer för organskada) och mikrosko
pisk utvärdering av olika organ vid 
försökets slut. För att kunna relatera 
eventuella förändringar till koncentra
tion av testsubstans i blodet krävs spe
ciella blodprov ämnade för sådan ana

Reduce Refine Replace Reduce/Refine/Replace
3R-förbättringar 2006-2010 (totalt antal=73) 35 29 1 8

3R-förbättringar 2006-2010 (totalt antal=73)

Reduce

Refine

Replace

Reduce/Refine/Replace

Inte mindre än 73 projekt har resulterat i att man använt sig av något av de tre R:en i samband 
med djurförsök. Mer än 10 procent av projektet har berört fler än ett av de tre R:en.

Råtta (54%) Mus (34%) Kanin (8%) Hund (19%)
Uppskattad djuranvändning 2009 utan 3R-förbättringar 10436 958 303 664
Faktisk djuranvändning 2009 (% minskning) 4846 634 279 534
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För råttor resulterade förbättringarna i en uppskattad minskning av antal djur med 54 procent. 
Detta har varit möjligt tack vare ändrad försöksplanering, metodutveckling eller samarbete 
mellan avdelningar. Förändringarna har överlag inneburit samma eller ökad vetenskaplig 
exakthet i försöksdata. 

Djurslag (minskad antal i procent)
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lys. Tidigare krävdes 300500 µl blod 
per prov. Att ta ut så pass mycket blod 
påverkar en mängd hematologiska pa
rametrar och försvårar den toxikolo
giska utvärderingen av dessa. Detta 
innebär i sin tur att blodprov för analys 
av testsubstans i blodet och toxikolo
gisk utvärdering av blodparametrar 
inte kan göras i samma djur. I varje stu
die hade man därför extradjur som man 
använder enbart för blodprovstagning 
för analys av testsubstans i blodet.

Genom att förfina analysmetoden 
räcker det nu med 20 µl blod per prov 
för att mäta koncentration testsubstans 
i blodet. Detta innebär att provet för 
analys av testsubstans i blodet kan tas 
från samma djur som utvärdering av 
alla toxikologiska parametrar görs på 
och inga extra djur behöver läggas till 
studien9. 

Den nya metoden innebär att cirka 
25 procent färre djur används i råttstu
dier och mer än 50 procent färre djur 
används i musstudier. 

Ett annat sätt att minska djuran
vändningen kan vara att samordna oli
ka försök. Ett exempel är studier av ett 
blivande läkemedels effekter på fertili
tet och foster. Tidigare undersöktes 
dessa effekter för en substans i två se
parata studier, men sedan några år till
baka kombineras om möjligt undersök
ningarna i ett och samma försök. På 
detta sätt sparas 80 råttor för varje sub
stans. 

Ytterligare ett exempel på samord
ning av försök är den prekliniska bio
bank som har upprättats på AstraZe
necas toxikologiska laboratorium. Från 
varje utförd studie sparas prov i ett ar
kiv för att vid ett senare tillfälle kunna 
analyseras för en kompletterande frå
geställning utan att studien behöver 
göras om i nya djur.

AstraZeneca har arbetat aktivt med 
att hitta in vitrometoder som kan för
utsäga olika typer av biverkningar. Ett 
exempel på en metodutveckling är den 
strategi som införts för att med in vitro
studier testa för benmärgstoxicitet. Det 
innebär att vissa substanser inte behö
ver testas i djurförsök utan väljs bort 
på ett tidigare stadium.

Förfining av arbetsmetoder och 
djurhantering 
Förfining av metoder är inte så enkelt 
som att bara förbättra miljön för djuren 

genom att lägga in en extra gnagpinne 
eller att ge djuren en större yta att vara 
på. Det inbegriper allt som djuren ex
poneras för inför och under försöken, 
till exempel hantering vid ankomst 
till labbet efter en transport, hante
ring under acklimatiseringsperioden, 
tillvänjning/träning inför olika för
söksmoment, hantering under själva 
momenten i försöken, situationen i 
hemmiljön inklusive interaktion med 
andra djur, samt hantering inför och 
under avlivning.

Vi har delat upp förfining av för
sökssituationen i följande kategorier: 
• Fysisk miljöberikning i buren och i 

rummet, bland annat med material 
som till exempel bitpinnar och bo
material. 

• Miljöberikning i form av gruppdy
namik (interaktion mellan djur).

• Djurhantering (interaktion mellan 
djur och människa).

• Metodutveckling och försöksplane
ring, där förfiningen består i att få 
ut mer information från försöket 
samtidigt som djuren utsätts för 
mindre besvär. 

Bild 3 visar antal förbättringar och 
för delning i kategorierna ovan under 
2006−2011. Den kraftiga ökningen 2011 
kan dels förklaras av införandet av det 
strukturerade arbetssättet, men också 
av ett samarbetsprojekt med två djur
beteendevetare, en för gnagare och ka
nin och en för hundar, där fokus i båda 
projekten låg på miljöberikning.

Exempel på projekt som har resulte
rat i förfinade metoder är:

• Burmiljön där avdelningens råttor 
tillbringar i stort sett hela dygnet har 
berikats med bobyggarmaterial. Detta 
placeras med fördel ovanpå gallret vid 
burbyte så att råttorna får extra akti
vering genom att de själva får dra ned 
det i buren. Alla råttor tränas för den 
kommande doseringssituationen vid 
tre tillfällen: före starten av studier där 
substanser ska ges via munnen. Då får 
djuren vatten genom samma mjuksond 
som sedan används i försöket. Detta 
har resulterat i minskad stress i sam
band med start av studien. 

• Djuravdelningen har ändrat ruti
nerna för hundhållningen så att hun
darna numera tillbringar större del av 
dygnet i grupp och hålls individuellt 
endast i samband med utfodring och 
dosering. Hundarnas rastgårdar har 
försetts med berikningsmaterial, till 
exempel prispallar som hundarna kan 
klättra på (bild 4). 

• Djuravdelningen har arbetat fram ru
tiner för att kunna grupphålla musha
nar (bild 5). Då mushanar hålls i grupp 
kan det uppstå slagsmål mellan djuren. 
Detta beror på att de försöker positio
nera sig och komma högst upp i den 
rangordning som naturligt brukar upp
stå i en grupp av djur. För att undvika 
denna risk har mushanar därför tradi
tionellt hållits en och en i sina burar 

2006-2010 2011
Fysisk miljöberikning 12 22
Interaktion            mellan 
djur

3 2

Djurhantering 9 7
Metodutveckling 5 1

Summa 29 32
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Den kraftiga ökningen 2011 kan dels förklaras av det strukturerade arbetssättet, dels av ett 
samarbetsprojekt med två djurbeteendevetare, där fokus låg på miljöberikning.
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under toxikologiska försök men grupp
hållna mushanar är lugnare och myck
et lättare att hantera än ensamhållna.  
En av de viktigaste faktorerna för att 
kunna hålla mushanar i grupp är att 
de grupperas innan de är könsmogna, 
vilket sker när de är cirka sex veckor 
gamla. Även om djuren inte ska ingå i 
ett försök förrän de är runt tio veckor 
gamla, levereras de numera då de är 
fyra veckors gamla och grupperas 
redan vid ankomst. Andra viktiga 
moment är att undvika yttre föränd
ringar (till exempel bör burarna all
tid stå på samma ställe i rummet) 
och flytta delar av använt bomate
rial till de rena burarna vid burbyte.  
Bomaterialet i buren är av stor bety
delse eftersom det innehåller så kall
lade snälla feromoner som skapar lugn 
och ro i buren. Vidare bör hanarna pla
ceras åtskilda från honorna i rummet 
och arbete utföras först på hanarna så 
att personal inte för med sig lukt från 
honorna. 

Det är lätt att ställa sig frågan om det är 
kostsamt att arbeta med att förfina för
sökssituationen för djuren. Att bygga 
om kostar naturligtvis en del pengar 
och tid men kan löna sig på sikt. I de 
allra flesta fall har förfinade metoder 
inneburit en besparing då färre djur 
behöver användas samtidigt som er
hållen försöksdata blir mer tillförlitlig. 
Ett exempel på detta är en förbättrad 
blodprovtagningsteknik som ger kor
rekt mängd blod av god kvalitet, vil
ket i sin tur gör att man kan minimera 
antalet djur i en försöksgrupp då den 
statistiska spridningen blir mindre. Ett 

annat exempel är grupphållningen av 
mushanar där fler djur i burarna mins
kar antalet burar jämfört med om djur 
hålls enskilda, vilket ger en besparing 
i personalresurser. 

Hitta alternativa metoder
När djur ska användas i forskning ska 
forskaren enligt 3Rprincipen göra allt 
för att använda så få djur som möjligt 
(reduce), förfina försöket för att utföra 
det på ett så lindrigt sätt som möjligt 
för djuren (refine) och om det är möj
ligt ska en alternativ metod användas 
där djur inte behövs (replace). Alla de 
tre R:en är viktiga för försöksdjursve
tenskapen.

Stora ansträngningar görs av enskil
da forskargrupper för att hitta alterna
tiva metoder för att ersätta djurförsök 
och det finns många organisationer i 
världen som arbetar med frågan. Stif
telsen Forska utan djurförsök i Sverige 
och European Centre for Validation of 
Alternative Methods, ECVAM är två ex

empel. Colipa, den europeiska kosme
tikaindustrins förening, arbetar mot att 
uppfylla ett EUdirektiv7 som innebär 
att inga kosmetiska produkter som 
innehåller ingredienser som testats på 
djur får säljas i EU efter 2013. EU:s nya 
förordning för kontroll av kemikalier 
från 2007, Reach, kräver djurförsök som 
underlag i dokumentationen för regist
rering av tillverkning eller import av 
kemikalier8. I detta arbete blir 3Rprin
cipen en viktig grundpelare för att leva 
upp till etiska forskningskrav.

En stor del av den medicinska forsk
ningen utförs på djur och det anses 
vara den modell som är mest möjlig att 
anpassa till människa, även om kombi
nerade resultat från studier på djur och 
i provrör (in vivo respektive in vitro) 
används alltmer. Det finns en stark 
drivkraft att hitta nya in vitromodeller 
som kan förutsäga effekter i människa. 
Stamceller och odlade humana lever
celler är några exempel på detta. 

Numera tillbringar hundarna större delen 
av dygnet i grupp. I rastgårdarna har miljön 
berikats med olika föremål som stimulerar 
hundarnas naturliga beteende, till exempel 
att gnaga, nosa och jaga.

Att hålla mushanar i grupp ger bättre miljö för djuren men sparar också på resurserna. 
Ett sätt att hålla mushanar i grupp är att gruppera djuren innan de är könsmogna. 
Då minskar risken för slagsmål.

läkemedelsutveckling
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3R gynnar både djur och veten-
skap 
AstraZenecas toxikologiska laboratori
um i Södertälje har arbetat framgångs
rikt med 3R inom forskningsområdet. 
Trots strikta ramar för toxikologiska 
försök som ska ge underlag för en sä
kerhetsbedömning av läkemedel inför 
kliniska studier, har många 3Rprojekt 
genomförts. Det har visat sig vara fullt 
möjligt att arbeta med studiedesign, 
metodutveckling och miljöberikning i 
det toxikologiska forskningsområdet. 
En grundläggande orsak till att vi lyck
ats så väl i vårt arbete är personalens 
genuina intresse för att skapa en bra 
miljö för djuren i en försökssituation 
utan att den vetenskapliga kvalitén 
påverkas. 

Detta är möjligt genom en tät och 
öppen kommunikation mellan djurtek
niker, forskare, veterinärer och övriga 
personalkategorier. Vi är övertygade 
om att detta är möjligt även inom andra 
forskningsområden. 3Rprincipen, god 
forskningskvalitet och etik går hand i 
hand.

Elin TörnqvisT
veterinär och forskare

AniTA AnnAs
Toxikolog

CAmillA BEngTsson
Djurtekniker

HEikE HEllmolD
Avdelningschef reproduktionstoxikologi
samtliga vid AstraZeneca rD, södertälje
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3 - REducE, REFinE, REplAcE 
Engelsmannen William Russel gjorde 
en viktig insats för försöksdjursveten-
skapen när han myntade 3R-begreppet 
1957. 3R står för reduce (minska), re-
fine (förfina) och replace (ersätta).
3R-principen har länge varit vägledande 
för AstraZenecas arbete med djurför-
sök. På det toxikologiska laboratoriet i 
Södertälje har medarbetarna gedigen 
kunskap och erfarenhet inom området. 
Utmärkande för 3R-arbetet på Astra-
Zenecas toxikologiska laboratorium 
har varit ett strukturerat och engage-
rande arbetssätt med tydligt stöd från 
ledningen och utgångspunkt i både de 
vetenskapliga frågeställningarna och 
djurens situation. 
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De senaste tio åren har 
radikalt förändrat sättet 
som läkemedelsindustrin 
i Sverige säljer och mark-
nadsför sina produkter. 
Antalet säljare har mins-
kat kraftigt och fokus har 
flyttat från primärvård 
till specialistvård. Som en 
följd av detta har de flesta 
företag infört Key Account 
Management (KAM) som 
försäljningsmodell. 

Men är KAM verkligen rätt 
verktyg på en marknad som 
blir allt mer reglerad och 

där möjligheterna att träffa förskri-
vande läkare är kraftigt begränsad? 
Båda ja och nej. Det beror på vad man 
menar med KAM och vilken målgrupp 
man fokuserar på. Det menar Mats 
Fogelqvist, verkställande direktör på 
Crossfell. 

Key Account Management-program 
började utvecklas i USA under 1960-ta-
let. I början var dessa program utfor-
made för att hantera geografiskt sprid-

Rätt fokus krävs för  
Key Account Management 
inom läkemedelsindustrin

I stället bör läke medels
företagen fokusera på den 

enda gemensamma nämnaren 
som finns mellan en vårdgivare 
och ett läkemedelsföretag  
patienten.
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da kunder på ett systematiskt sätt. Se-
dan dess har programmen ändrat inne-
håll. I dag används KAM som ett svar 
på ett företags behov av att ta hand om 
kunder som står för en stor del av om-
sättningen eller som har en hög poten-
tial för ökad försäljning (nyckelkun-
der). För att hantera de risker och möj-
ligheter som sådana nyckelkunder ut-
gör måste företaget arbeta aktivt för att 
bygga långsiktiga relationer med sina 
största kunder. Det innebär bland an-
nat utökade kontaktytor mellan kund 
och leverantör på flera nivåer och mel-
lan olika funktioner samt en ökad kom-
plexitet i relationerna mellan nyckel-
kund och företag. En Key Account Ma-
nager har till uppgift att koordinera 
alla aktiviteter mellan företaget och 
kunden. 

Det här är det vanliga för en normal 
relation mellan två företag, det som 
man kallar för business to business 
(B2B). Men relationen mellan ett läke-
medelsföretag och dess kunder är allt 
annat än ”normal”. 

Vem är egentligen kunden?
I en upphandlingssituation mellan ett 
landsting och ett läkemedelsföretag 
finns det något som liknar en traditio-
nell affärsrelation: ”Vi är intresserade 

av din produkt – ge oss ett bra pris!”. 
Men där stannar jämförelsen: för 

landstingen ger aldrig några volymga-
rantier och deltar inte i något som lik-
nar en vanlig förhandling. 

En underleverantör inom till exem-
pel fordonsindustrin skulle aldrig 
drömma om att utveckla en ny produkt 
och leverera till Volvo om inte Volvo 
åtog sig att köpa en viss volym under 
en viss tid. Risken skulle vara alldeles 
för hög. Utöver detta sker det normalt 
en förhandling mellan företagen för att 
komma fram till inte bara priset utan 
även annat som är minst lika viktigt i 
sammanhanget såsom leveranssäker-
het, kvalitet och liknande. 

I upphandlingarna mellan lands-
tingen och läkemedelsindustrin finns 
bara en enda variabel - priset - en högst 
konstruerad situation. Det läkemedels-
företag som har försökt koppla ihop sin 
produkt med andra typer av tjänster 
(till exempel utbildning) men faktum 
kvarstår att när det gäller upphand-
lingar så är priset den enda faktorn. För 
att hantera en sådan upphandling be-
hövs det ingen Key Account Manager. 
Processen är rent administrativ och 
kan skötas direkt från företagets kon-
tor.

Och vem är kunden i en sådan upp-
handling? Den förskrivande läkaren?

Till vardags benämner läkemedels-
företagen gärna läkarna som sina kun-
der. Men kanske är det mest i brist på 
ett bättre ord eller en önskan om att 
faktiskt ha en ”riktig” kund på andra 
sidan skrivbordet som fattar rationella 
beslut grundat på patient- och affärs-
nytta. 

Men faktum är att läkaren inte tar 
någon egen ekonomisk risk när han för-
skriver ett läkemedel och är dessutom 
inte slutanvändaren av produkten. I 

själva verket agerar läkaren som ett 
slags ombud för både arbetsgivaren 
och slutanvändaren, det vill säga pa-
tienten. Det läkaren riskerar är möjli-
gen sitt rykte om det skulle visa sig att 
ett stort antal patienter klagar till ar-
betsgivaren på grund av läkarens fel-
behandlingar. I många fall räcker det 
som drivkraft tillsammans med viljan 
att göra gott och ge patienterna bästa 
möjliga vård.

Kanske är det dags att sluta benäm-
na läkare och andra som jobbar med 
patienter som kunder – för det är de 
inte. Och begreppet ”kund” leder tan-
kemässigt fel. Jag kommer därför i fort-
sättningen använda mig av begreppet 
vårdgivare - det tycker jag är mer än-
damålsenligt.

Skillnader mellan traditionell B2B 
och läkemedelsindustrin
Ett företag som köper produkter eller 
tjänster gör det av en orsak - och denna 
orsak är anledningen till leverantörens 
existens. Därför överlever bara den le-
verantör som kan förstå och agera på 
en kunds behov. Detta är inget nytt, 
men det får konsekvenser när man 
börjar titta på vad det är som egent-
ligen motiverar läkemedelsföretagens 
”kunder” – vårdgivarna.

För vanliga B2B-företag är det inte 
så komplicerat. Både kund och leveran-
tör drivs av ett vinstintresse, det skapar 
automatiskt en plattform där båda kan 
mötas. 

Alla företag investerar pengar i pro-
dukter eller tjänster för att uppnå ett 
eller flera av tre mål:

• minska kostnaden,
• öka konkurrenskraften,
• minska risken.

Normal B2B-industri Läkemedelsindustri

En hårt reglerad marknad Nej Ja

Kunden är väl definierad Ja Nej

Båda parter drivs av vinstintresse Ja Nej

Vanligt att anpassa produkten efter 
kundens behov

Ja Nej

Integrering av verksamheter är önskvärd Ja Nej

Pris och villkor förhandlas Ja Nej

Den avgörande skillnaden mellan läkemedelsindustrin och övriga business to business-företag är att läkemedelsmarknaden är hårt reglerad.

Landstingen 
ger aldrig någ-

ra volymgarantier 
och deltar inte i nå-
got som liknar en 
vanlig förhandling

kam
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Så länge en leverantör kan uppfylla ett 
eller flera av dessa mål är man konkur-
renskraftig och därmed intressant att 
göra affärer med. 

Men vinstintresset är inte det enda 
som skiljer traditionella B2B-företag 
från läkemedelsföretag, det finns fler 
faktorer, de viktigaste finns i tabell 1. 
Det är dessa skillnader som gör att en 
traditionell KAM-modell passar säll-
synt dåligt för att möta de utmaningar 
och möjligheter som finns inom läke-
medelsindustrin.

Ny säljmodell men samma syn på 
uppdraget 
Vad kan man då göra om man har ett 
fantastiskt läkemedel i sin portfölj 
som skulle kunna underlätta många 
patienters livssituation men man är i 
princip förhindrad att sälja och mark-
nadsföra det?

Med de stora nedskärningar som ge-
nomförts och som fortfarande pågår 
finns det ingen möjlighet för läkeme-
delssäljarna att besöka alla potentiella 
kunder så ofta de skulle behöva för att 
generera förskrivning enligt den gam-
la share of voice-modellen (där det är 
antalet besök per dag riktade mot en 
prioriterad grupp av läkare som räk-
nas). För att bibehålla lönsamheten be-
gränsar företaget därför antalet mål-
grupper (targets) och inför Key Ac-
count Management som säljmodell. 
Men har man därmed ändrat synsättet 
på själva säljuppdraget? Eller fortsätter 
man med att - precis som tidigare - 
övertyga läkarna om läkemedlets för-
träfflighet fast till ett mindre antal lä-
kare och inte så ofta som tidigare? 

Enligt min egen erfarenhet är det i 
stort sätt så. Med detta tillvägagångs-
sätt kommer man få mycket svårt att nå 

försäljningsmålen vilket leder till en 
nedåtgående spiral med allt fler upp-
sägningar och allt färre säljare. Det är 
synd, för på något sätt måste nya läke-
medel nå ut till patienterna. Och en sak 
är säker – utan marknadsföring och en 
aktiv försäljning blir det inga recept 
skrivna. Det finns många bra läkeme-
del som förtjänar en bredare använd-
ning men det finns ingen support bak-
om produkten.

Patienten - den gemensamma 
nämnaren 
En av hörnpelarna när det gäller Key 
Account Management inom traditio-
nell B2B-verksamhet är processen man 
använder sig av för att skaffa, sprida 
och använda kundinformation – den 
så kallade kund/kunskapsprocessen 
(KKP). Studier har visat på ett mycket 
starkt samband mellan lönsamhet och 
väl definierade KKP:s. 

Syftet med processen är att den kun-
skap man inhämtar och sprider ska lig-
ga till grund för olika ändamålsenliga 
lösningar som uppfyller något eller 
några av de tre huvudkriterierna som 
nämns tidigare – minska kostnaden, 
öka konkurrenskraften och/eller mins-
ka risken. Ett läkemedelsföretag har 
dock svårt att använda dessa tre fakto-
rer som mål när de utvecklar kundspe-
cifika lösningar. 

I stället bör läkemedelsföretagen fo-
kusera på den enda gemensamma näm-
naren som finns mellan en vårdgivare 
och ett läkemedelsföretag - patienten. 

Genom att sätta patienten i centrum 
(i stället för läkemedlet) och få en för-
ståelse för de processer och beslut en 
patient går igenom vid olika typer av 
sjukdomar kan ett läkemedelsföretag 
identifiera problem och möjligheter 
som är direkt kopplade till den produkt 
de säljer. Därmed inte sagt att vårdgi-
varen prioriterar alla problem och möj-
ligheter lika högt som läkemedelsför-
säljaren och är villiga att göra något åt 
saken. Men det finns alltid en eller ett 
par saker där läkemedelsföretagets in-
tressen och vårdgivarens sammanfal-
ler. Och helt plötsligt en situation där 
båda parter tjänar på en affär (win-
win). 

I teorin låter det enkelt, men det krä-
ver en hel del disciplin, ett nytänkande 
kring affärsmodeller och mod. För det 
är alltid smärtsamt att överge något 

man kan och som har fungerat under 
så lång tid för något nytt och oprövat. 
Men egentligen har läkemedelsindu-
strin inget val. De gamla beprövade 
modellerna fungerar bevisligen allt 
sämre och vill man bli den partner till 
vårdgivarna som man säger sig vilja bli 
måste orden också följas av handling. 
Genom att bevisa att jag är den jag är 
genom att agera som jag säger att jag 
ska bygger jag förtroende. 

Viktiga frågor för den som väljer 
KAM-modellen
Läkemedelsföretag som infört eller pla-
nerar införa KAM som säljmodell bör 
fundera över tre viktiga saker:
1. Hur utbildar vi våra säljare i en 
KAM-modell som är anpassad till lä-
kemedelsindustrin?

En Key 
Account Ma-

nager har till upp-
gift att koordinera 
alla aktiviteter mel-
lan företaget och 
kunden.

NågrA råd till dig soM är Key 
AccouNt MANAger
Att jobba som KAM kräver disciplin. 
den nya generationens säljare blir 
framgångsrika om de disciplinerat 
arbetar enligt ett antal nyckelregler:
1. lär dig allt du kan om vårdgivarens 
organisation och utmaningar.

2. leta ständigt efter problem eller 
möjligheter som ditt företag kan göra 
något åt och som är av värde för vård-
givaren.

3. När du träffar beslutsfattare – for-
mulera på vilket sätt ditt företag kan 
hjälpa dom hantera sina problem och 
utmaningar.

4. starta inga projekt om inte vårdgi-
varen gått med på att själv bidra med 
resurser – för bara då vet du att de 
verkligen vill göra något åt problemet.

5. dra inte alla vårdgivare över en 
kam. Bara för att en avdelning har 
problem med att hantera uppföljning-
en av patienter så betyder inte det att 
alla har det.

6. gå regelbundet igenom dina kon-
ton tillsammans med ditt team. Fler 
tänker bättre än en och du får hjälp 
att komma vidare.

7. Mät och följ upp de projekt som du 
genomfört. det är av absolut största 
vikt att kunden ser, i siffror, det värde 
du hjälpt till att skapa.



64   pharma industry nr 4 –12

2. Vilka processer och stöd finns på 
plats efter genomförd utbildning?

3. Vilka indikatorer ska vi mäta för att 
veta om vi är på rätt väg?

Det finns också färdiga KAM-utbild-
ningar att köpa från flera olika företag. 
De flesta av dessa utbildningar ger del-
tagarna en bra förståelse för vad KAM 
handlar om och ett teoretiskt ramverk 
över hur man bör tänka. Men de är 
gjorda för traditionella B2B-företag. 
Och det finns alltför mycket som är 
unikt med läkemedelsindustrin för att 
detta är det enda man behöver göra. I 
stället bör man ställa krav på utbild-
ningsleverantören och be om specialut-
formade utbildningar som tar hänsyn 
till den unika situation som råder. 

Processer
En av de viktigare processerna för 
framgångsrika upphandlingar är 
kund/kunskapsprocessen. De allra 
flesta läkemedelsföretag har också nå-
gon form av CRM-system (som styr, 
organiserar och administrerar kun-
der och kundrelationer). Men det är 
ett system med begräsningar och ett 
stort problem är att i princip inget av 
de system som finns stödjer KAM fullt 
ut. Många CRM-system är fyllda till 
bredden med information som kan 
vara viktig men som oftast inte är det. 
Och det finns inget enkelt sätt att få 
reda på vad som är viktigt och vad som 
är oviktigt. 

I grunden beror det på att man inte 
definierat vad det är man vill att säl-
jarna ska mata in i systemet och på vil-
ket sätt. Det finns inte heller en process 
för hur denna information sedan delas 
ut till alla som kan ha nytta av den. Och 
i princip ger informationen sällan upp-
hov till någon form av aktivitet. 

Mitt råd är att börja med att se över 
kund/kunskapsprocessen. Den är 
grunden för att framgångsrikt förstå 
vilka behoven är och på vilket sätt fö-
retaget kan leverera värde till vårdgi-
varna och samtidigt nå en ömsesidig 
vinstsituation.

Indikatorer
I share of voice-modellen var det anta-
let besök per dag riktade mot en prio-
riterad grupp av läkare som var den 
avgörande indikatorn på hur många 
recept som genererades. Men vad gäl-
ler för en KAM? 

Självklart kommer själva mötet med 
läkaren att fortsätta vara en förutsätt-
ning för att läkemedlet till slut ska nå 
patienterna. Men med de begräsningar 
som finns i dag med hur många gånger 
man faktiskt får lov att träffa en läkare 
per år så blir den parametern inte den 
avgörande. Likadant gäller för träffsä-
kerheten, det vill säga att man träffar 
rätt läkare. Men från att denne läkare 
tidigare var en så kallad högförskriva-
re så behöver det inte vara så i fortsätt-
ningen. Det kan vara viktigare att träf-
fa personer som har möjlighet att på-
verka olika beslutsprocesser på avdel-
ningen eller sjukhuset eller landsting-
et. Det här måste vara en av huvudupp-
gifterna för en KAM: att systematiskt 
kartlägga beslutsprocesser och de indi-
vider som deltar i dom.

Arbetet som KAM bör, enligt min 
mening, också gå ut på att identifiera 
behov som finns hos vårdgivaren, ve-
rifiera dessa och omvandla det till nå-
got som har ett värde för både vårdgi-
varen och företaget. Bara genom att till-
föra något som vårdgivaren verkligen 
uppfattar har ett stort värde kan man 
bygga en långsiktig relation. Och det 
kan inte vara värden som att betala 
hälften av kostnaden för kongressresor, 
på middagar och luncher utan att få nå-
gonting tillbaka. Man måste helt enkelt 
sikta högre. 

 
 

 

Några råd tIll dIg som är 
I företagsledNINgeN
1. fundera igenom vad det är ni vill 
åstadkomma. Vilken modell ni se-
dan väljer måste först och främst 
utgå från den produkt ni för tillfället 
har i uppdrag att marknadsföra och 
sälja. Vilken modell passar just den 
här produkten bäst?
2. Våga fokusera era insatser. för 
att få genomslag med begränsade 
resurser måste man kraftsamla. en 
Kam kan maximalt hantera 10−15 
kunder.
3. se till att mäta det som är avgö-
rande för att ni ska lyckas. exakt vad 
det är beror på produkten. men det 
är inte så enkelt att det, som tidigare, 
finns en direkt koppling mellan antal 
besök och antal recept. 
4. se över företagets interna proces-
ser – framförallt den livsviktiga kund/
kunskapsprocessen. ge era Kam:ar 
de verktyg de behöver för att göra ett 
riktigt bra jobb. Det är dessa 

skillnader som 
gör att en traditio-
nell KAM-modell 
passar sällsynt 
dåligt för att möta 
de utmaningar och 
möjligheter som 
finns inom läkeme-
delsindustrin.

Mats Fogelqvist
verkställande direktör

Crossfell

kam



Nu skapar vi en 
starkare mix

Mix Public Relations är en av Nordens ledande 
specialistbyråer inom medicin och hälsa. 

Nu går Mix och Narva samman och bildar en  
av Sveriges största aktörer i kommunikations-
branschen med fullservice inom medierelationer, 
samhällskontakter och finansiell kommunikation.

Läs mer om den nya byrån på narva.se

Annika Sundström,  
Daniel Bergsten, Britt-Marie 
Lindblad, Kerstin Andersson 
och Johan Molander
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Här följer de ganska många beslut om läkemedelssubvention 
som tagits av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och 
publicerats på webbplatsen under perioden 21 juni−23 oktober. 
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
Ovixan (mometasonfuroat) från Gale-
nica, är en kräm som innehåller mo-
metasonfuroat och tillhör gruppen 
starka glukokortikoider. Läkemedlets 
indikationer är behandling av psoria-
sis, eksem och andra steroidkänsliga 
hudsjukdomar. Vid psoriasis kommer 
Grupp III-steroid in relativt tidigt som 
behandlingsalternativ. Mometason-
kräm ingår redan inom förmånen i 
form av Elocon samt Mometason Glen-
mark, som är utbytbara mot varandra. 
Ovixan är däremot inte utbytbart mot 
någon av de andra två mometason-
krämerna. Mometason Glenmark har 
en lägre kostnad än Elocon och anses 
därför vara det mest relevanta jämfö-
relsealternativet. Kostnaden (apotekets 
utförsäljningspris, AUP) för Ovixan 
är lägre än för Elocon och Mometason 
Glenmark.

TLV bedömer att Ovixan kräm ger 
lika stor patientnytta som Mometason 
Glenmark kräm till en lägre kostnad 
och att Ovixan kräm därför är kost-
nadseffektiv.

Rotarix från GlaxoSmithKline är ett 
vaccin som används för behandling av 
ett sjukdomstillstånd med låg svårig-
hetsgrad. TLV anser att de beräkningar 
som företaget inkommit med är försik-
tiga och konstaterar att de huvudsakli-
ga vinsterna uppkommer i och med att 
föräldrar till vaccinerade barn i mindre 
utsträckning behöver vara hemma från 
jobbet på grund av rotavirusgastroen-
terit hos barnen. Rotarix är kostnads-
besparande jämfört med att inte vac-
cinera. TLV anser således att ansökan 
ska bifallas.

Xarelto från Bayer är ett antikoagu-
lantia som nu har blivit godkänt i två 
nya styrkor, 15 mg och 20 mg. De nya 
styrkorna har fått två nya indikationer, 
dels för patienter med förmaksflimmer 
för att förebygga stroke och systemisk 
emboli (förmaksflimmerindikationen), 
dels för behandling av djup ventrom-
bos och förebyggande av återkom-
mande djup ventrombos och pulmonär 
emboli (DVT-indikationen).

TLV anser att relevant jämförelseal-
ternativ till Xarelto vid förmaksflim-
merindikationen är Pradaxa. För DVT-
indikationen är Xareltos relevanta jäm-
förelsealternativ enoxaparin tillsam-
mans med warfarin.

Utifrån befintligt underlag anser 
TLV att Xarelto och Pradaxa kan bedö-
mas som likvärdiga behandlingsalter-
nativ för svenska förhållanden. Osäker-
heten i den indirekta analysen mellan 
Xarelto och Pradaxa är större än vid 
konventionell metaanalys på grund av 
att det föreligger skillnader i studiede-
sign och patientpopulation. Med hän-
syn till det medicinska underlaget och 
expertutlåtandet från Bengt Ljungberg, 
läkemedelsrådet, Region Skåne, drar 
TLV slutsatsen att det inte finns några 
signifikanta skillnader mellan Xarelto 
och Pradaxa för svenska förhållanden.

Kliniska studier visar att vid DVT-
indikationen är Xarelto likvärdig i ef-
fekt och säkerhet jämfört med kombi-
nationen enoxaparin och warfarin.

TLV bedömer att Xarelto är ett kost-
nadseffektivt läkemedel i jämförelse 
med Pradaxa för patienter med för-
maksflimmer eftersom Xarelto har en 
likvärdig patientnytta som Pradaxa 
men till en lägre kostnad. För DVT-in-

dikationen bedömer TLV att Xarelto 
har en lika stor patientnytta till en läg-
re totalkostnad än enoxaiparin och 
warfarin och anser att Xarelto är ett 
kostnadseffektivt läkemedel även för 
DVT-indikationen. Sammantaget anser 
TLV att Xarelto är ett kostnadseffektivt 
läkemedel till det ansökta priset för pa-
tienter med förmaksflimmer och djup 
ventrombos. Företaget har åtagit sig att 
genomföra en större observationsstu-
die för att följa förskrivningsmönster, 
effekt och säkerhetsutfall när Xarelto 
introduceras i klinisk praxis. 

Det pågår även en studie om effekt 
av Xarelto. Det är av intresse för TLV 
att sätta dessa resultat i relation till de 
beräkningar som ingår i denna ansö-
kan. Då det saknas data på långtidsef-
fekter och följsamhet för Xarelto i 
svensk klinisk praxis vill TLV att före-
taget inkommer med sådana data.

Sammantaget finner TLV att ansö-
kan ska bifallas med angivet villkor.

Vimpat sirap från UCB, används för 
tilläggsbehandling vid partiella an-
fall med eller utan generalisering hos 
ungdomar (16−18 år) och vuxna med 
epilepsi.

För nya beredningsformer av ett lä-
kemedel görs normalt en jämförelse 
med ett tidigare redan subventionerat 
läkemedel med samma aktiva sub-
stans. Det relevanta jämförelsealterna-
tivet är därför Vimpat filmdragerade 
tabletter. Studier har visat att effekt och 
säkerhet är likvärdiga vid jämförelse 
mellan Vimpat sirap10 mg/ml och Vim-
pat filmdragerade tabletter. Den aktiva 
substansen är identisk i de båda bered-
ningsformerna.

tlv
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Vimpat sirap har samma AIP per mg 
som alla styrkor och storlekar av Vim-
pat filmdragerade tabletter som idag 
ingår i läkemedelsförmån. AUP per mg 
skiljer sig dock något mellan de olika 
förpackningarna såtillvida att de min-
dre förpackningarna har ett något hö-
gre pris.

Enligt TLV:s praxis kan ett högre 
pris på AUP-nivå accepteras för en min-
dre förpackningsstorlek av en ny be-
redningsform, när effekt och dosering 
mellan de olika beredningsformerna 
bedömts vara densamma och priset 
därför varit avgörande för bedömning-
en om det ska anses kostnadseffektivt 
eller inte. 

TLV bedömer därför att ett något hö-
gre värde på AUP per mg även kan ac-
cepteras för Vimpat sirap, då denna ut-
gör en relativt liten förpackning. Sirap 
innebär därutöver även ett alternativ 
för de patienter som inte kan svälja ta-
bletter.

Den nya beredningsformen har sam-
manfattningsvis en likvärdig medi-
cinsk effekt och en acceptabel behand-
lingskostnad jämfört med det redan 

subventionerade läkemedlet och ansö-
kan ska därför bifallas.

Morfin APL, infusionsvätska 10 mg/ml 
i Deltec kassett är avsett att användas 
vid medelsvåra och svåra smärttill-
stånd i livets slutskede samt vid akut 
och postoperativ smärtlindring.

Det ansökta priset för denna bered-
ning är lägre än extemporepriset av en-
staka förpackningar av samma infu-
sionsvätska (inklusive tillverkning, rå-
vara och emballage) varför ansökan 
beviljas.

Lerkanidipin Actavis är en kalciumflö-
deshämmare som är indicerad för be-
handling av lätt till måttlig essentiell 
hypertoni (högt blodtryck som man 
inte vet orsaken till). Den rekommen-
derade dosen är 10 mg en gång dagli-
gen och dosen kan ökas till 20 mg. 

Normalt utgörs pristaket för en ge-
nerisk produkt av priset på den origi-
nalprodukt som tappat sitt patent. Ori-
ginalet, Zanidip (lerkanidipin), uteslöts 
ur läkemedelsförmånerna i samband 
med en omprövning. Därför behöver 

ett pristak bestämmas på annat sätt. 
Syftet med det generiska utbytet är 

att hålla nere kostnaden för läkemedel. 
TLV bedömer att det är förenligt med 
syftet med det generiska utbytet att till-
låta motsvarande prisspann som för ge-
neriskt amlodipin och felodipin i jäm-
förbara styrkor och i samma förpack-
ningsstorlek. En sådan tillämpning står 
i linje med TLV:s tidigare beslut, men 
kan inte vara undantagslös. Ytterligare 
överväganden kan krävas om till exem-
pel prisskillnaden för ett jämförelseal-
ternativ mellan den vara som säljs och 
den vara som har högst pris är orimligt 
stor.

Då de ansökta priserna för samtliga 
förpackningar och styrkor som ansö-
kan avser är under det lägsta gällande 
takpriset för motsvarande styrka av 
amlodipin eller felodipin anser TLV att 
förutsättningarna är uppfyllda för att 
godkänna ansökan.

Ameluz från Desitin Pharma innehåller 
5-aminolevulinsyra och ska användas 
tillsammans med fotodynamisk terapi 
för att behandla aktinisk keratos (kro-
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nisk solskada i huden). TLV bedömer 
att det relevanta jämförelsealternati-
vet är Metvix som också ska användas 
tillsammans med fotodynamisk terapi 
för behandling av aktinisk keratos. 
Ameluz framstår som likvärdig i effekt 
gentemot Metvix. Företaget har ansökt 
om en lägre pris för Ameluz än Metvix 
räknat per behandlingstillfälle varför 
förmån ska beviljas. 

Sifrol (pramipexol) från Boehringer-
Ingelheim finns i beredningsformerna 
tabletter och depottabletter. Tabletter-
na har indikationen Parkinsons sjuk-
dom och Restless Legs Syndrom (RLS). 
Depottabletterna har indikation Par-
kinsons sjukdom. På marknaden finns 
även generiskt pramipexol tillgäng-
ligt i beredningsformen tabletter. TLV 
konstaterar att behandlingskostnaden 
med originalet Sifrol är tydligt högre 
än med generiska alternativ.

Generiska tabletter har endast god-
känd indikation vid Parkinson, det vill 
säga generiska läkemedel har inte in-
dikation vid RLS. Generika är inte ut-
bytbart mot Sifrol tabletter. Anledning-
en är att produktinformationen för ge-
nerika endast behandlar indikationen 
Parkinson medan motsvarande för Si-
frol behandlar båda indikationerna.

Vad gäller behandling vid Parkinson 
bedömer TLV, trots att generika inte är 
utbytbart mot Sifrol tabletter, att effek-
ten är likvärdig men behandlingskost-
naden med Sifrol tabletter är tydligt 
högre än med generiska tabletter. 

TLV bedömer att behandling med 
Sifrol tabletter, till nuvarande priser, 
inte är kostnadseffektiv vid behandling 
av Parkinson i jämförelse med generis-
ka tabletter. För att kvarstå i förmåner-
na vid indikationen Parkinson måste 
företaget enligt den upprättade pristo-
leransen sänka priset med 65 procent 
på AIP-nivå på sina förpackningar.

Vad gäller behandling av RLS så är 
även här kostnaden tydligt högre med 
Sifrol tabletter jämfört med generiskt 
pramipexol, som dock inte har den in-
dikationen. Dock finns tydligt billigare 
generika av den icke-ergolina dopami-
nagonisten ropinirol tillgängligt med 
godkänd indikation vid RLS. Med 
65 procent lägre pris på Sifrol tabletter 
blir behandlingskostnaden likvärdig 
som med generiskt ropinirol vid RLS.

Sifrol depottabletter har, liksom ge-
neriska tabletter, endast indikation vid 
Parkinsons sjukdom. Randomiserade 
kontrollerade kliniska studier där de-
pottablett en gång om dagen jämförts 
med tabletter tre gånger dagligen har 
inte visat skillnad i effekt och biverk-

ningar mellan beredningsformerna. 
Behandlingskostnaden med depotta-
bletter är tydligt högre än med gene-
riska tabletter. Företaget har inte visat 
att det finns fördelar med depottablet-
ter som motiverar den högre behand-
lingskostnaden. TLV bedömer att Sifrol 
depottabletter, till nuvarande priser, 
inte ska subventioneras vid behandling 
av Parkinsons sjukdom.

Sifrol depottabletter finns i styrkor-
na 0,26 mg, 0,52 mg, 1,05 mg och 2,1 mg. 
För samtliga styrkor förutom den lägsta 
styrkan 0,26 mg kan motsvarande be-
handling erhållas med behandling med 
pramipexol tabletter (behandlingsalter-
nativet 3 x 0,088 mg är inte tillgängligt 
då styrkan 0,088 mg inte tillhandahålls 
av pramipexol tabletter). Då styrkan 
0,26 mg har en relativt stor andel av an-
vändningen (cirka 30 procent av antalet 
sålda doser) och motsvarande behand-
ling inte kan fås med vanliga pramipex-
ol tabletter bedömer TLV att det finns 
ett behov av att styrkan kvarstår.

För att övriga styrkor ska kvarstå i 
förmånerna måste priset sänkas till det 
angivna takpriset för respektive styr-
kor av Sifrol tabletter som motsvarar 
dosering tre gånger dagligen.

TLV bedömer att nu existerande 
prisskillnader inte är motiverade och 
att förpackningar med priser som över-

tlv

Produkt/beredning    Behandlingsområde    Företag

Ovixan     Psorias, eksem etc.    Galenica

Rotarix     Rotavirus     GlaxoSmithKline

Xarelto     Förmaksflimmer, DVT    Bayer

Vimpat Sirap    Epilepsi     UCB

Morfin APL    Medelsvår-svår smärta   APL

Lerkanidipin    Hypertoni     Actavis

Ameluz    Aktinisk keratos    Desitin Pharma

Sifrol     Parkinsons sjukdom    Boehringer Ingelheim

Tjärsprit i Decubal   Psoriasis     APL

Salofalk    Ulcerös kolit     Meda

Epiduo     Acne vulgaris     Galderma

Generell subvention

Avslag
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stiger de angivna pristaken ska uteslu-
tas ur förmånssystemet.

Mot den bakgrunden har företaget 
nu gått med på lägre pris för Sifrol ta-
bletter och depottabletter.

Till de nya priserna finner TLV att 
tabletter och depottabletter av Sifrol 
uppfyller förutsättningarna för att även 
i fortsättningen ingå i läkemedelsför-
månerna.

Tjärsprit i Decubal® kräm APL är avsett 
att användas vid psoriasis. De ansökta 
priserna för denna produkt ligger lägre 
än priset för enstaka tillverkning av 
samma kräm extempore (inklusive tim-
taxa, råvaror och emballage). Använd-
ningen av Tjärsprit i Decubal® kräm 
APL har av läkare bedömts som medi-
cinskt ändamålsenlig. TLV anser att lä-
kemedlet används för att behandla ett 
icke bagatellartat tillstånd. Samman-
fattningsvis finner TLV att förutsätt-
ningarna för subvention är uppfyllda. 
Ansökan ska därför beviljas.
Salofalk (mesalazin) från Meda, är en 
antiinflammatorisk substans som an-
vänds för behandling av akut lindrig 

till måttlig ulcerös kolit som begrän-
sas till ändtarmen, ulcerös proktit. 
Proktit innebär en inflammation som 
är begränsad till de nedre 8−10 cm av 
ändtarmen.

TLV bedömer att effekten för Salo-
falk är likvärdig med både Pentasa, 
Asacol och Mesasal eftersom det är 
samma substans som kan tas i samma 
mängd. Patienter som behöver rektal 
tilläggsbehandling med kortison kan 
inte använda Asacol eller Mesasal. 

Salofalk är kostnadseffektivt jämfört 
med Pentasa. Med Asacol och Mesasal 
krävs administrering både morgon och 
kväll. Det högre priset på Salofalk jäm-
fört med Asacol och Mesasal är moti-
verat med tanke på värdet av den tid 
som frigörs av att patienterna inte be-
höver administrera ett suppositorium 
på morgonen med Salofalk. Mot bak-
grund härav bifallas ansökan.

Avslag 
Epiduo (adapalen 0.1 procent och ben-
soylperoxid 2.5 procent) från Galderma 
har indikationen, kutan behandling av 
acne vulgaris när komedoner (pormas-

kar), papler och pustler (små rosaröda 
färgade förhöjningar av huden och 
kvisslor) förekommer och används vid 
mild till måttligt svår akne. Adapalen 
är receptbelagd och ingår i förmånssys-
temet medan bensoylperoxid är recept-
fri och står utanför förmånssystemet. 

Mild till måttligt svår akne är en 
sjukdom med relativt låg svårighets-
grad. Företaget har visat att Epiduo har 
bättre och snabbare insättande effekt 
än enbart adapalen eller bensoylper-
oxid. Effekten av Epiduo har dock inte 
jämförts med adapalen och bensoylper-
oxid i en fri kombination. Det begärda 
priset är högre för Epiduo än för ada-
palen eller bensoylperoxid i monote-
rapi och för den fria kombinationen av 
adapalen och bensoylperoxid.

Sammanfattningsvis finner TLV att 
företaget inte har underlag som visar 
att Epiduos fördelar motiverar den hö-
gre kostnaden varför ansökan avslås.

Niclas ahlberg
chefredaktör 

 – Med ökade kunskaper kan du ta korrekta beslut
eller initiativ

 – Genom kvalitativa marknadsanalyser kan Medmind 
hjälpa dig att förstå din marknad, region eller landsting

 
 

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

Marknadsinformation – på dina villkor

Hur ser 
processen 

ut?

Hur tas 
besluten?

Vilka 
erfarenheter 

finns?

Kontakta oss på Medmind, tfn 08-411 21 11 så berättar vi mer!



70   pharma industry nr 4 –12

branschstatistik

Den totala försäljningen för årets första 
nio månader var 22, 7 miljarder kro-
nor. I procent har försäljningen tom 
september 2012 (YTD) minskat svagt 
med – 1,53 . Den rullande årliga totalen 
(MAT), oktober 2011 till september 2012 
var 30,4 miljarder kronor.  I procent 
har de senaste 12 månadernas försälj-
ning (MAT) minskat svagt med - 1,25 

% jämfört med tidigare tolv månader 
(MAT 1).

Topp 15 företag
Pfizer behåller sin position som det fö-
retag som inbringar mest pengar från 
läkemedelsförsäljning i Sverige. Pfizers 
försäljning tom september 2012 uppgår 
till 1,8 miljarder kronor. I övrigt är det 

oförändrat i toppen, med Novartis på 
en andra plats, Orifarm på en tredje 
plats och MSD på en fjärdeplats.  Bo-
ehringer Ingelheim som lyckades ta sig 
in på listan vid mätningen i juli har nu 
lämnat plats till förmån för Biophausia 
som har tagit sig in.

De femton största företagen står för 
60 % av läkemedelsförsäljningen i Sve-

Försäljningsstatistik för september
Här presenteras försäljningsutvecklingen i läkemedelsindustrin för 2012, januari 
till och med september månad. Apotekens Service AB (ASAB) rapporterar all för-
säljning av humanläkemedel utom viss direktdistribution av vacciner samt viss 
försäljning av receptfria läkemedel utanför apotek. Försäljningen rapporteras i antal 
sålda förpackningar och i försäljningspris till kund. Alla försäljningsvärden i arti-
keln utgår från apotekens utförsäljningspris. Värdet tar inte hänsyn till upphand-
lingar och eventuella regionala rabatter. Enheterna i tabellerna är i tusenkronor och 
procent.  Anna Wismenius, IMS Health har sammanställt och analyserat statistiken. 

Topp 15-företag

Företag YTD Andelar  % Growth  MAT   Andelar % Growth 
   (procent)  YTD   (procent) MAT 
   YTD   MAT 

PFIZER	 1	892	447,9	 8,4%	 -17,0%	 2	608	932,0	 8,6%	 -15,3%

NOVARTIS	 1	462	620,3	 6,5%	 5,2%	 1	952	133,1	 6,4%	 5,6%

ORIFARM	 1	234	531,0	 5,5%	 26,1%	 1	592	988,9	 5,2%	 22,6%

MSD	 1	189	364,8	 5,3%	 -7,6%	 1	596	805,9	 5,3%	 -8,0%

JOHNSON	&	JOHNSON	 966	279,2	 4,3%	 12,8%	 1	280	067,8	 4,2%	 11,7%

ABBOTT	 812	538,0	 3,6%	 1,5%	 1	092	785,8	 3,6%	 2,4%

ASTRAZENECA	 800	791,9	 3,5%	 -20,3%	 1	097	409,3	 3,6%	 -23,1%

PHARMACHIM	 798	343,5	 3,5%	 61,6%	 1	008	720,1	 3,3%	 68,8%

GLAXOSMITHKLINE	 741	553,2	 3,3%	 -8,0%	 1	014	819,7	 3,3%	 -8,7%

MEDARTUUM	 735	478,3	 3,3%	 33,1%	 981	534,3	 3,2%	 39,4%

MEDA	 728	307,0	 3,2%	 -2,4%	 981	534,5	 3,2%	 -3,1%

ROCHE	 725	033,2	 3,2%	 -25,0%	 1	033	026,8	 3,4%	 -20,3%

NOVO	NORDISK	 610	434,0	 2,7%	 -9,8%	 824	363,3	 2,7%	 -9,5%

BAXTER	 528	401,5	 2,3%	 -8,3%	 715	819,0	 2,4%	 -8,3%

BIOPHAUSIA	 417	016,1	 1,8%	 12,1%	 565	360,4	 1,9%	 13,7%

Delsumma	 13	643	139,9	 60,30%	 54,08%	 18	346	300,9	 60,33%	 67,92%

TOTAL	 22	627	280,4	 100,00%	 -1,52%	 30	408	639,5	 100,00%	 -1,25%

	 	 	 	 	 	
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	.		 	 	 	 	 	
Abbott	=	Abbott	Scandinavia	+	Solvay	 	 	 	 	 	
GlaxoSmithKline	=	GlaxoSmithKline	+	GSK	Consumer	Health	 	 	 	 	 	
Johnson	&	Johnson	=	Jansen	Cilag	+	Mc	Neil	+	Life	Scan	 	 	 	 	 	
Medartuum	=	Medartuum	+	Medartuum	Medical		 	 	 	 	 	
Orifarm	=	Orifarm	+	Orifarm	Generics	 	 	 	 	 	
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Topp 15-produkter

Produkt  YTD  Andel  Förändring  MAT  Andel  Förändring
   procent procent     procent  procent 
  YTD YTD  MAT MAT	

HUMIRA	 575	377,0	 2,5%	 5,0%	 769	891,2	 2,5%	 6,1%

ENBREL	 545	311,0	 2,4%	 -6,2%	 740	462,6	 2,4%	 -4,3%

SYMBICORT	 504	541,5	 2,2%	 3,2%	 671	963,0	 2,2%	 3,5%

REMICADE	 457	892,9	 2,0%	 7,5%	 606	241,7	 2,0%	 7,0%

MABTHERA	 231	310,7	 1,0%	 3,1%	 312	379,6	 1,0%	 6,2%

HERCEPTIN	 223	778,7	 1,0%	 -7,0%	 307	379,1	 1,0%	 -3,9%

SPIRIVA	 221	534,1	 1,0%	 13,7%	 289	779,8	 1,0%	 12,5%

CONCERTA	 196	657,0	 0,9%	 15,4%	 258	845,4	 0,9%	 15,9%

LYRICA	 193	853,0	 0,9%	 -1,3%	 259	779,1	 0,9%	 0,0%

TYSABRI	 191	086,5	 0,8%	 10,8%	 254	552,2	 0,8%	 9,7%

LUCENTIS	 187	053,9	 0,8%	 9,5%	 249	011,9	 0,8%	 11,7%

ATACAND	 176	996,0	 0,8%	 -35,9%	 271	152,8	 0,9%	 -26,9%

ADVATE	 167	889,9	 0,7%	 -6,2%	 230	092,1	 0,8%	 -4,5%

LANTUS	 165	715,9	 0,7%	 0,9%	 219	935,4	 0,7%	 -0,2%

GLIVEC	 161	509,5	 0,7%	 5,1%	 213	890,1	 0,7%	 3,5%

Delsumma		 4	200	507,6	 18,6%	 17,6%	 5	655	356,1	 18,6%	 36,2%

TOTAL	 22	627	280,4	 100,0%	 -1,5%	 30	408	639,5	 100,0%	 -1,3%	

	 	 	 	

De	15	största	produkterna	står	för	19	procent	av	Sveriges	totala	försäljning	av	läkemedel.	

rige, dvs 13,6 miljarder kronor tom sep-
tember 2012. 

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 precis som 
vid senaste mätningarna förstaplatsen 
som den produkt som inbringar mest 
försäljning. Under årets nio första må-
nader har Humira sålt för 575 miljoner 
kronor. Humira har dessutom en po-
sitiv tillväxt YTD och MAT vilket inte 
Enbrel har. I övrigt har det varit små 
justeringar i listan. De flesta behåller 
sina positioner. 

Från att ha legat precis utanför topp 
15 har Glivec tagit sig in på listan och 
Lipitor har lämnat. Annars är det små 
förändringar på listan över de största 
produkterna.

Topp 15 AT koder 
Produktgruppen tumörer och rubb-
ningar i immunsystemet (L) innehar 
förstaplatsen för försäljning per pro-
duktgrupp. Försäljningen tom septem-
ber (YTD) var fem miljarder kronor. 
Det innebär att produktgruppen Nerv-
systemet (N) ligger kvar på sin andra 
plats från mätningen i juli. Denna pro-
duktgrupp hade en försäljning YTD 
på fyra miljarder kronor. Jämfört med 
senaste mätningen i juli har samtliga 
produktgrupper behållit sin inbördes 
ranking. 

Harmoniserad internationell data 
jämfört med svensk lokal data 
I tillägg till den nationella och regio-
nala datan i Sverige som rapporteras 
från ASAB finns harmoniserad inter-
nationell data. Innehållet bygger på 
försäljningsdata som harmoniseras och 
blir till en central databas. Där interna-

tionaliseras data, så alla produkter får 
internationella produktnamn. Dessa 
sammanställs sedan i en databas där 
man kan göra detaljerade filter och 
sökningar med olika kriterier. Denna 
databas kallas Midas. 

Midas-databasen är en omfattande 
källa till global läkemedelsinformation 
i världen. I den finns försäljningsdata 
för ca 70 länder integrerade så försälj-
ningen kan jämföras. 

Beroende på hur man väljer att ana-
lysera tillgänglig data kan man få de-
taljerad information om sin marknad. 

I dagsläget kan man få information 
kring försäljningen i länderna nedan: 

1. Europa: 
Österrike, Belgien, Bulgarien, Tjeckien, 
Kroatien, Danmark, Estland *, Finland, 
Frankrike, Tyskland, Grekland *, Ung-
ern, Irland, Italien, Lettland, Litauen, 
Luxemburg, Nederländerna *, Norge, 
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AT kod YTD  Andel  Förändring  MAT  Förändring  %
   procent  procent    procent  Growth
  YTD YTD  MAT MAT	

L	Tumörer	och	rubbningar	i	immunsystemet		 5	016	087,8	 22,2%	 1,6%	 6	703	973,9	 22,0%	 1,7%

N	Nervsystemet	 4	011	165,1	 17,7%	 -7,1%	 5	445	105,4	 17,9%	 -5,7%

A	Matsmältningsorgan	och	ämnesomsättning		 2	162	545,1	 9,6%	 2,3%	 2	879	711,2	 9,5%	 0,6%

B	Bl	od	och	blodbildande	organ	 2	156	196,2	 9,5%	 1,9%	 2	890	083,3	 9,5%	 2,0%

R	Andningsorganen	 2	051	161,3	 9,1%	 2,7%	 2	727	827,4	 9,0%	 2,7%

J	Infektionssjukdomar	 1	728	470,9	 7,6%	 0,6%	 2	329	814,7	 7,7%	 -0,8%

C	Hjärta	och	kretslopp	 1	378	434,1	 6,1%	 -17,4%	 1	930	742,9	 6,3%	 -13,7%

G	Urin-	och	könsorgan	samt	könshormoner	 1	108	544,0	 4,9%	 3,2%	 1	480	140,4	 4,9%	 2,8%

M	Rörelseapparaten	 650	055,1	 2,9%	 -0,8%	 868	581,5	 2,9%	 -1,5%

H	Hormoner,	utom	könshormoner	och	insulin	 619	014,5	 2,7%	 3,3%	 826	406,9	 2,7%	 3,1%

S	Ögon	och	öron	 598	454,3	 2,6%	 -1,2%	 802	310,4	 2,6%	 1,0%

D	Hud	 534	184,1	 2,4%	 1,3%	 711	673,8	 2,3%	 -0,1%

V	Varia	 366	141,6	 1,6%	 -9,1%	 498	798,7	 1,6%	 -10,8%

P	Antiparasitäera,	insektsdödande	och	
repellerande	medel	 189	362,2	 0,8%	 0,1%	 236	752,9	 0,8%	 1,6%

I	Immunologiska	medel	 57	464,0	 0,3%	 4,1%	 76	716,0	 0,3%	 5,7%

TOTAL	 22	627	280,4	 100,00%	 -1,5%	 30	408	639,5	 100,00%	 -1,3%

De	2	största	AT	koderna	stod	för	39	procent	av	Sveriges	totala	försäljning	av	läkemedel.

Topp Terapiområden

branschstatistik

Polen, Portugal *, Rumänien, Slovakien, 
Slovenien *, Spanien, Sverige, Schweiz, 
Turkiet, Storbritannien, Ryssland

2. Nordamerika:
Kanada, USA

3. Latinamerika: 
Argentina *, Brasilien *, Centralamerika 
*, Chile *, Colombia *, Dominikanska re-
publiken *, Ecuador *, Peru *, Uruguay 
*, Venezuela *, Mexiko *, Puerto Rico.

4. Sydostasien: 
Japan, Taiwan, Sydkorea, Indonesien, 
Malaysia, Filippinerna, Singapore, 
Thailand, Hong Kong, Vietnam.

5. Tillväxtmarknader i Asien: 
Kina Hospital, Indien, Bangladesh *, 
Pakistan *

6. Mellanöstern / Afrika / 
Australasien: 
7. Algeriet *, Australien, Egypten *, 
Franska Västafrika *, Jordanien *, Ku-
wait *, Libanon *, Marocko *, Nya Zee-
land, Saudiarabien *, Sydafrika, Tuni-
sien *, Förenade Arabemiraten *

* Bara försäljning inom retail/apotek 
tillgängligt

Anna Wismenius
Kundansvarig 

IMS Health
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NBL har under de senaste månaderna 
behandlat två ärenden som visar på 
både oacceptabla och acceptabla kon-
takter med patientföreningar.  

Det första ärendet (935/12) avsåg ett 
brev som Roche skickat till ordföran-
den i Läkemedelskommittén i Öster-
götland med kopia till bl.a. ordföran-
dena för flera olika patientorganisa-
tioner. I brevet redogjorde Roche för 
sin ståndpunkt när det gäller utbyte 
av CellCept, ett immunsuppressivum, 
mot generiskt läkemedel till redan or-
gantransplanterade patienter. I brevet 
beskrevs också skillnader mellan Cell-
Cept och generika, diskuterades utby-
tet ur ett patientsäkerhetsperspektiv 
samt framhölls att Läkemedelsverket 
bedömer CellCept och övriga immu-
nosuppressiva läkemedel som icke-
utbytbara. Vidare förklarade Roche att 
företaget skulle komma att fortsätta att 
hålla en hög leveranssäkerhet för alla 
beredningsformer av CellCept för att 
säkerställa att patienten alltid kan få 
CellCept originalläkemedel.

Brevet anmäldes av Landstinget i 
Östergötland som bland annat ifråga-
satte om det varit tillåtet att skicka det 
till olika patientorganisationer.

NBL konstaterade att intresse- och 
patientorganisationer har en viktig 
uppgift inom hälso- och sjukvården, 
där patienten ska stå i fokus. Det fram-
hälls att det är angeläget för läkeme-
delsföretagen att kunna samarbeta 
med patientorganisationerna så att lä-
kemedelsanvändningen och läkeme-
delsutvecklingen främjas. Regelverket 

tillåter därför sådant samarbete och er-
farenhetsutbyte. Samarbetet kan bestå 
i dialog och erfarenhetsutbyte med or-
ganisationernas ordförande.  För att 
t.ex. medicinska beslut ska tydliggöras 
kan läkemedelsföretaget behöva ange 
namn på receptbelagda läkemedel som 
berörs i informationen. Sådan informa-
tion ska dock enligt NBL vara neutralt 
utformad och bara innehålla sakupp-
gifter; den får inte ha karaktär av mark-
nadsföring. 

NBL uttalade att Roche’s brev inne-
höll kommentarer som vid en första be-
dömning skulle kunna anses falla inom 
ramen för en medicinsk och hälsoeko-
nomisk debatt, som faller utanför den 
kommersiella läkemedelsinformatio-
nen som regleras av kap I i LER.  Men 
brevets innehåll var enligt nämnden 
påtagligt efterfrågeskapande med ett 
tydligt syfte att främja förskrivningen 
av CellCept. Således framhölls i brevet 
särskilt fördelarna med CellCept som 
originalläkemedel, det breda sortimen-
tet samt riskerna med att byta ut Cell-
Cept mot generika. Brevet avslutades 
med förhoppningen att landstinget inte 
skulle byta ut CellCept, utan fortsätta 
förskrivningen av detta läkemedel. Det 
hade därför enligt NBL ett påtagligt 
kommersiellt syfte som gick längre än 
ett syfte att framföra ett faktamässigt 
och informativt meddelande eller ut-
göra ett erfarenhetsutbyte av icke-kom-
mersiell natur. 

Sammantaget fann NBL att brevets 
innehåll var tydligt fokuserat på att 
framhäva fördelarna med CellCept och 
att det därför hade en så påtagligt pro-

duktorienterad karaktär att det fick an-
ses vara fråga om marknadsföring av 
läkemedel. I den utsträckning det hade 
skickats till ordförandena i olika pa-
tientorganisationer utgjorde det mark-
nadsföring av läkemedel till allmänhe-
ten i dess egenskap av patient/konsu-
ment. Eftersom CellCept är ett recept-
belagt läkemedel stred denna del av 
utsändningen mot förbudet i artikel 102 
att marknadsföra sådana läkemedel 
mot allmänheten.

Det andra ärendet (950/12) gällde kon-
takter i form av telefonsamtal samt 
mejlkorrespondens mellan AstraZe-
neca och ordföranden i en patientför-
ening samt föreningens representant i 
Läkemedelskommittén i Östergötland. 
Kontakten var föranledd av ett beslut 
från Läkemedelskommittén i Östergöt-
land angående terapirekommendation 
gällande inhalationsläkemedel och in-
halatorer vid behandling av astma och 
kronisk obstruktiv lungsjukdom.

Även i detta fall anmäldes åtgärden 
av landstinget som ifrågasatte om inte 
syftet med kontakten varit att övertyga 
patienterna om fördelar med fortsatt 
förskrivning av AstraZenecas produk-
ter samt att informera om vad företaget 
såg som konsekvenser/risker med ett 
utbyte. Landstinget ansåg att kontak-
terna utgjorde otillåten marknadsfö-
ring till allmänheten av receptbelagda 
läkemedel.

AstraZeneca framhöll att man sedan 
tidigare haft ett samarbete med pa-
tientföreningen och att man velat infor-
mera ordföranden om ett viktigt medi-

anmälningsärenden

NBL slår fast att LER ibland är 
strängare än läkemedelslagen 
I denna artikel behandlas nyligen avgjorda ärenden som belyser enligt LER oaccep-
tabla och acceptabla kontakter med patientorganisationer, obligatoriska uppgifter i 
läkemedelsinformation samt kravet på att s.k. plikttexter skall återges tydligt.

Har du beHov av tillfällig  
förstärkning ocH ställer Höga krav?

Då kan vi hjälpa Dig!

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

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

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

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

LEMONAID
strategisk kompetens – operativ effektivitet

nYhET!  Nu erbjuder vi även  Medical Advisors  och Regulatory Affairs specialister.
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anmälningsärenden

cinskt beslut som skulle komma att på-
verka föreningens medlemmar, ge fak-
tabakgrund till beslutet i ekonomiska 
termer samt belysa vad som är viktigt 
för medlemmarna att vara observanta 
på i form av ny inhalationsteknik och 
att även vana patienter behöver få del 
av instruktioner om hur man inhalerar 
på korrekt sätt med annan inhalator. 
Det främsta syftet med kontakten var 
dock enligt företaget att lyssna på even-
tuella tankar eller reaktioner från pa-
tientföreningens sida kring olika inha-
latorer och betydelsen för patienter 
som skulle komma att få byta inhalator. 
Enligt AstraZeneca hade ingen mark-
nadsföring ägt rum. Detta ansåg före-
taget framgå tydligt av mejlkorrespon-
densen som inte innehöll någon pro-
duktinformation. Något möte eller dis-
kussion i någon ytterligare form sked-

de inte heller då patientföreningen ef-
ter mejlkorrespondensen valde att av-
böja erbjudandet.

NBL hänvisade till det nyss refere-
rade ärendet och nämndens principi-
ella uttalanden rörande tillåtna och 
otillåtna kontakter mellan läkemedels-
företag och intresse- och patientorga-
nisationer. Att informera sådana orga-
nisationerna om viktiga medicinska 
beslut som kan komma att genomföras 
och som berör dess medlemmar samt 
att utbyta erfarenheter med organisa-
tionerna är tillåtet så länge som den in-
formation företaget förmedlar inte ut-
gör marknadsföring av receptbelagda 
läkemedel.  

De mejl från AstraZeneca till patient-
organisationen som anmälan avsåg inne-
höll enligt NBL inte i sig någon mark-
nadsföring. Mötet som erbjudits i mejlen 

ägde heller aldrig rum eftersom fören-
ingen avböjde inbjudan till ett möte. Nå-
gon otillåten marknadsföring hade där-
med inte ägt rum. Landstinget fick såle-
des ingen framgång med sin anmälan 
och AstraZeneca gick fri från kritik.

I PI nr 2 i år behandlades praxis från 
NBL rörande obligatorisk information 
enligt artikel 117. En slutsats där var att 
vid information till allmänheten för lä-
kemedel, som i produktresumén har 
uppgift om att läkare skall ställa diag-
nos eller konsulteras innan läkemedlet 
används, skall en uttrycklig upplys-
ning härom alltid lämnas. Det fram-
hölls också att uppmaningen att kon-
sultera läkare måste utformas och pla-
ceras så att det inte finns någon risk för 
att läsaren skall missa denna. Denna 
tolkning av artikel 117 p 4 finns det nu 
ytterligare ett exempel på.
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Ärendet (942/12) gällde en annons 
för läkemedlet Artic Root från Green 
Medicine AB. Artic Root används som 
adaptogen vid stressrelaterad nedsatt 
prestationsförmåga med symptom 
såsom trötthet, svaghetskänsla, irri-
tabilitet och lindrig oro. Eftersom det 
handlar om ett traditionellt växtbaserat 
läkemedel grundar sig indikationerna 
uteslutande på erfarenhet av långvarig 
användning.

Läkemedelsverket kritiserade an-
nonsen i ett flertal avseenden, bl.a. rö-
rande avsaknaden av en uppgift om att 
läkare bör kontaktas om symtomen för-
värras eller kvarstår längre än två 
veckor under användning. Verket häv-
dade att denna uppgift i produktresu-
mén får betecknas som en sådan erfor-
derlig varningsföreskrift eller begräns-
ning i fråga om användningen som en-
ligt artikel 117 p 4 ska finnas i läkeme-
delsinformation. Green Medicine in-
vände att enligt läkemedlets bipackse-
del, som annonsen hänvisade till, bör 
produkten inte användas längre än två 
månader per behandlingstillfälle. En 
”kur”, som det talades om i annonsen, 
innebar enligt Green Medicine en så-
dan tidsbegränsad behandling som 
nämns i bipacksedeln. Vidare fram-
hölls att enligt ett avgörande från För-
valtningsrätten i Uppsala, där fråga om 
plikttext varit uppe till bedömning, är 
det inte nödvändigt med den aktuella 
varningsuppgiften så länge som det i 
marknadsföringen hänvisas till bipack-
sedeln. 

NBL påpekade inledningsvis att 
nämnden inte är bunden av förvalt-
ningsrättens avgöranden, som grundas 
på en tillämpning av läkemedelslagen. 
Nämnden, som i första hand tillämpar 
LER, kan således upprätthålla en 
strängare praxis än förvaltningsrätten. 
NBL uttalade att uppgift om att läkare 
eller annan sjukvårdspersonal bör kon-
taktas om symtomen förvärras eller 
kvarstår efter två veckors användning, 
i detta fall utgjorde en sådan viktig 
upplysning som bör anges i marknads-
föring. Att så sker framstod som sär-
skilt angeläget när det i annonsen fel-

aktigt påstods att Arctic Root kan tas 
som en längre uppbyggande kur. Efter-
som uppgiften saknades stred annon-
sen mot artikel 117 p 4 i denna del. 

En påtaglig nedgång i antalet anmäl-
ningar till IGM under det senaste halv-
året har lett till IGM kunnat ta upp frå-
gor som han under flera år tvingats 
prioritera tämligen lågt. En sådan fråga 
är kravet enligt artikel 19 (119) att kata-
logtext eller produktresumé liksom an-
nan text ska vara lätt läsbar och place-
ras så att den uppmärksammas. Under 
sommaren och början av hösten har så-
ledes annonser från flera företag kriti-
serats för att den s.k. plikttexten inte 
levt upp till kraven och praxis enligt 
artikel 19 (119). Exempel på sådana fall 
är W1377/12 avseende två annonser 
från Pfizer för Fragmin respektive fler 
olika cytostatika, W1365/12 och 
W1376/12 avseende annonser från Ta-
keda Pharma AB rörande olika läkeme-
del. I alla tre ärendena fälldes företagen 
för att annonserna inte levde upp till 
kraven enligt artikel 19 (119). Företagen 
i fråga medgav kritiken. 

I samtliga fall motiverade IGM sin 
uppfattning rörande texten med att 
”enligt praxis får den inte understiga 
punktstorleken i den tryckta utgåvan 
av FASS.” I två av fallen lade han efter 
denna mening till att ”därutöver görs 
en totalbedömning av läsbarheten med 
hänsyn till bakgrundsfärg m m.” Även 
om jag utifrån vad jag kunnat se av de 
kopior av annonserna som finns i ären-
debanken på LIFs hemsida delar IGMs 
slutsats i de tre fallen anser jag att hans 
motivering inte korrekt återspeglar den 
NBL-praxis som utvecklades redan för 
drygt tjugo år sedan. 

Det ligger närmast till hands att läsa 
IGMs skäl som att det enligt praxis 
skulle vara ett absolut krav att punkt-
storleken på en ”plikttext” skall vara 
minst den som används i den tryckta 
utgåvan av FASS, samt att det därutö-
ver skall göras en bedömning av andra 
omständigheter såsom bakgrundsfärg 
mm. Men så har inte NBL uttryckt det. 
Istället har nämnden framhållit att en 
texts läsbarhet skall bedömas utifrån 

en rad olika samverkande typografiska 
faktorer, såsom satsyta och format, 
teckensnitt, teckenstorlek, bakgrunds-
färg, avstånd mellan tecken, ord och 
rader, marginaler och spaltbredd, text-
massans uppdelning i flera stycken 
med utrymme däremellan, fördelning-
en mellan text och bild samt färghåll-
ningen vid tryckningen samt att text-
storleken i bokutgåvan av FASS är en 
bra utgångspunkt vid bedömningen. 
För egen del har jag brukat uttrycka det 
så att det är en bra tumregel att återge 
plikttexter i minst den textstorleken 
som används i FASS men att den slut-
liga bedömningen är beroende av 
många andra omständigheter.

Att IGMs beskrivning av praxis enligt 
artikel 19 (119) och hänvisningen till 
textstorleken i FASS inte är helt kor-
rekt har nu bekräftats av NBL i ärende 
954/12. IGM hade i ärende W1364/12 

fällt GlaxoSmithKline för en enligt 
hans bedömning ej lätt läsbar plikttext 
i en annons för Alvedon. IGM motive-
rad fällningen med att enligt praxis bör 
sådan text för god läsbarhet inte un-
derstiga punktstorleken i den tryckta 
utgåvan av FASS. Några andra om-
ständigheter rörande textens läsbar-
het behandlades inte. GlaxoSmithK-
line överklagade till NBL och menade 
att annonsen vid en bedömning med 
hänsyn till alla sådana omständighe-
ter, som enligt NBLs praxis avgör läs-
barheten hos en text, uppfyllde kraven 
enligt artikel 19 (119). NBL framhöll 
att bedömningen skall göras på just 
det sätt som återgetts ovan och fann 
att informationen i Alvedonannonsen 
med hänsyn till samtliga omständighe-
ter inte kunde kritiseras utifrån artikel 
19 (119) trots att textstorleken var min-
dre än den som används i FASS. Med 
ändring av IGMs beslut friades alltså 
annonsen från kritik för alltför liten 
textstorlek.

TorsTen Brink 
jur kand

Brilex AB



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 oftalmologi och psykiatri. På vår 
hemsida www.pharmexx.se kan du läsa mer om respektive uppdrag 
och även registrera dig i vår kandidatbank för framtida rekryteringar. 

Vill du arbeta i en stimulerande miljö med varierande uppdrag hos 
en stark global aktör? Välkommen att kontakta 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. Välkommen!  
      

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 United Drug och ingår i Ashfield Group som är en ledande internationell uthyrningspartner åt företag inom läkemedel, bioteknik, och medicinteknik i 
23 länder.
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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.se

Har du energi att tillföra?

Vill du växa med Medhouse?



Är du intresserad av nytt arbete inom  
LifeScience?
PharmaRelations söker nya medarbetare för uppdrag inom affärsområdena 
Sälj/Marknad och Medical. Just nu söker vi personer med erfarenhet av:

Animal Health
Vacciner
Infektion
OTC
CNS
Gastroenterologi
Regulatory
Medical Affairs
MSL

Låter det intressant?
Läs mer och registrera ditt CV på www.pharmarelations.se
Du är också välkommen att kontakta Ola Gustavsson eller Rikard Lundgren  
för ytterligare information. 

Ola Gustavsson
ola.gustavsson@pharmarelations.se 08-120 122 33

Rikard Lundgren
rikard.lundgren@pharmarelations.se 08-590 745 83

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.

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?



Platsannonsera på Pharmajobb.se  
 
Det är verkligen fart på rekryteringen via Pharmajobb.se 
Redan nu har vi passerat förra årets antal platsannonser och det ser inte ut att avta utan snarare blir 
det fler och fler som använder sig av våra tjänster. Webbsidan i kombination med det veckovis  
utsända platsannonsmailet till 1800 arbetshungriga personer gör rekryteringen av medarbetare till 
en snabb och smidig process. Vi hjälper dig dessutom att ta fram en annons utan kostnad om du 
har behov av det. Om du inte redan laddat ned Pharmajobbappen till din smartphone så går du in 
på appstore eller android market och ordnar det. 
 
Om du inte redan testat oss hör av dig så hjälper vi dig lösa dina vakanser på nolltid.

Om du inte redan har platsannonsmailet 
Gå in på Pharmajobb.se och anmäl dig!
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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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Monitorer – de osynlig 
men viktiga människorna

Rätt fokus krävs för Key 
Account Management

Neurolingvistisk programmering  
– nyckeln till kommunikation 
och förändring

Hög puls hos LIF




