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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
En digital anpassning av våra 
tidningar
Vi tror så klart på en fortsatt framtid för tidningar i magasinform. Vi tror 
att majoriteten av våra läsare av Pharma Industry, Onkologi i Sverige och 
Neurologi i Sverige kommer att fortsätta att i lugn och ro på valfri plats bläddra 
i våra papperstidningar. Dock vill vi möta den del av våra läsare som hellre 
läser tidningen i digital form. Därför kommer nu samtliga av våra tidningar från 
och med nu även i pdf-format och möjliga att bläddra i. 
 Det innebär nya möjligheter både för läsare och annonsörer. Läsaren 
kan på ett enkelt sätt klicka sig vidare till kopplade dokument i artiklar eller 
klicka sig in på annonsörernas webbsidor. Annonsörerna kan utforma sina 
annonser speciellt för den digitala publiken med en annan annons än den de 
har i papperstidningen. Eftersom detta är tämligen nytt för oss är vi positiva till 
synpunkter från er läsare. Mejla oss och berätta vad du tycker och meddela 
också om du vill ha någon av våra tidningar i digitalt format.
 För övrigt, kan man i detta nummer av PI - både i papperstidningen och 
digitalt - läsa om hur det är att arbeta på Medivir. Vi besökte företaget bara 
någon vecka efter de lyckade studieresultaten för Medivirs hepatitprodukt 
blev officiellt. Vi har också trängt in i ämnet utbildningar för att veta vad man 
får och inte får säga i en inbjudan. I detta nummer finns också en artikel i hur 
man växer i motvind, kanske kommer den artikeln lite sent eftersom det börjar 
komma tecken på konjunkturvändning. 
 Till slut har vi också en artikel där Janssen beskriver lite om hur det gick 
till när de tecknade en överenskommelse med Sveriges Kommuner och 
Landsting om pris för Zytiga. En prismodell som är ett intressant exempel 
på pay for performance.

Hoppas ni alla får en fantastisk vårtermin.

Niclas Ahlberg
chefredaktör
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www.mimerex.com

Den kunskap och erfarenhet som vi på Mimerex inhämtat, under mer än 
15 år som konsulter inom Life Sience, präglar vår verksamhet, vårt sätt att 
tänka och arbeta.

För att belysa det har vi lånat delar av vårt namn från nordisk mytologi, där 
jätten Mimer bevakade vishetens källa vid Yggdrasils rot och blev på så vis 
enligt sägnen Nordens första konsult. Oden valde att offra sitt ena öga för 
att få dricka ur källan. 

...det behöver inte du.

0LPHUH[�HUEMXGHU�NYDOLÀFHUDG� 
kompetensförstärkning och  
rekrytering samt affärsutveckling 
inom Life Science i hela Norden. 
Vår omfattande erfarenhet från 
branschen gör att vi snabbt förstår 
RFK�NDQ�O|VD�VSHFLÀND�EHKRY��

Vi delar gärna med oss!

Niklas Holmgren
vd Mimerex

Oden offrade sitt ena öga...

annons_Mimerex_A4_3.indd   1 2013-01-25   16:22
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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

Annons_Cegedim_HT12_REPRO2.indd   1 2012-11-14   10:04
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Ny ledningsgrupp inom GSK Sverige

Som en följd av utnämningen av Johan Thor som chef för 
Government Affairs i Europa har GSK Sverige fått en ny 
ledningsgrupp. Två positioner som kommersiell direktör 
blir nu tre, med en ny fördelning av ansvarsområden sin-
semellan. Förändringen innefattar både nya, internt re-
kryterade, medarbetare och nya ansvarsområden för be-
fintliga ledningsmedlemmar.
Sofia Rydingsvärd är en av de nya kommersiella direktö-
rerna. Hon har arbetat i flera olika roller på GSK, både 
inom marknad och försäljning. I sin nuvarande roll har 

hon varit resultatansvarig för försäljningsorganisationen inom terapiområdet vac-
ciner. I sin nya roll kommer hon att vara ansvarig för affärsområdena centrala 
nervsystemet, hiv och det för GSK omfattande terapiområdet luftvägar. Tidigare 
arbetade Sofia Rydingsvärd på Aventis Pharma. Hon har en examen i ekonomi, 
med två år i USA med inriktning på marknadsföring och finansiering.

Åsa By, är ny kommersiell direktör med ansvar för spe-
cialistprodukter. I sin nya roll är hon ansvarig för affärsom-
rådena onkologi, hematologi, sjukhusläkemedel och osteo-
poros. Åsa By har en civilekonomexamen från Handelshög-
skolan i Stockholm och har i anslutning till detta vunnit ut-
märkelsen Female Economist of the Year. Hon har arbetat 
på ett konsultföretag inom hälsoekonomi och på läkeme-
delsföretaget Pfizer, där hon bland annat gick deras trai-
neeprogram och arbetade ett år på huvudkontoret i New 
York inom marknad- och säljorganisationen för Europa.

Niclas Karlsson, är ny som kommersiell direktör 
för vacciner och direktör för External Affairs. Fram till 
årsskiftet arbetade han som kommersiell direktör för 
affärsområdet Pharmaceuticals, en roll han haft sedan 
2010. Före det arbetade Niclas Karlsson under fyra år 
för GSK:s europeiska organisation med placering i 
Paris, bland annat som europisk marknadsdirektör för 
terapiområden som luftvägar och trombossjukdomar. 
Han började på Glaxo Wellcome som läkemedelskon-
sulent 1997. 

(Källa: GSK)

Einar Vollan får utökat ansvar på SPMSD

Einar Vollan har tillträtt som 
ny general manager för Nor-
den, Benelux-länderna, Ir-
land, Portugal och Schweiz 
på Sanofi Pasteur MSD. Po-
sitionen innebär att Einar 
Vollan tar plats i företagets 
operativa kommitté och rap-
porterar direkt till företagets 
verkställande direktör Jean-
Paul Kress. Einar Vollan 
kommer närmast från posi-
tionen som general manager 
för Norden där arbetet un-
der 2012 till stor del varit in-
riktat på att bygga en nord-
isk organisation. Einar Vol-
lan har arbetat i Sanofi Pas-
teur MSD sedan 2005 då 
han började som landschef 
för Sverige och Norge. 

(Källa:Sanofi Pasteur 
MSD)

Nya på IMS Health

Katja af Klercker är ny affärsutvecklingschef 
på IMS Health. Hon kommer att ha det övergri-
pande ansvaret för utveckling och försäljning av 
IMS erbjudanden. Katja af Klercker är civileko-
nom från Växjö universitet och har bland annat 
en bakgrund som konsult inom rekrytering samt 
har haft ett flertal nordiska seniora manage-
mentpositioner inom L’Oreal. 

Jakob Sejer Hansen 
är ny som ansvarig 
för utvecklingen av 
IMS Healths nordiska 
konsultverksamhet. 
Han kommer närmast 
från en internationell 
roll inom IMS Mana-
gement Consulting 
och har tidigare haft 
flera olika positioner 

på Lundbecks huvudkontor i Danmark. Jakob 
Sejer Hansen har en Master of Science från 
Köpenhamns universitet. 

Jenny Wuori har nyligen tillträtt som försälj-
ningsansvarig för Norden och ska ha det över-
gripande ansvaret för försäljnings- och service-
verksamheten på den nordiska marknaden. Jen-
ny Wuori har över 15 års erfarenhet från läke-
medelsindustrin och har bland annat arbetat på 
Bristol-Myers Squibb som affärsområdeschef. 
Hon är civilekonom från Lunds universitet och 
har en Executive MBA från Handelshögskolan i 
Stockholm. 

(Källa: IMS Health)

notiser och pressklipp



När våra kunder beskriver våra konsulter återkommer 
ofta två egenskaper som de är speciellt förtjusta i: 

deras kunnande och engagemang.

Kunskapen kan vi ta åt oss en del av äran för – vi utbildar kontinuerligt alla våra medarbetare om 
det senaste i branschen. Engagemanget står våra konsulter själva för – de har både genuint intresse 
och stor erfarenhet av läkemedelsbranschen. Det skapar ett driv som kan hjälpa dig och din verksam-
het framåt.

Så prata med oss nästa gång du behöver nya säljare och dra nytta av vår samlade kunskap. Det 
lönar sig.

Du når Helena Nyrén på 08-614 34 41 eller Inger Larsson på 08-614 34 39. 

Med Pharmexx globala organisation och breda utbud av tjänster erbjuder vi våra kunder ett 
långsiktigt strategiskt partnerskap eller samarbete i enskilda projekt. Det nära samarbetet 
med våra kunder gör det möjligt för oss att ständigt utveckla och förbättra våra tjänster så 
att de möter upp gentemot de nya behov som uppstår på en marknad i ständig förändring. 
Behöver er organisation framgångsrikt nå nya målgrupper eller expandera på nya marknader 
står vi väl rustade med flexibla lösningar till ert förfogande. 

Pharmexx Nordic har ett brett utbud av tjänster: 

 Sales Solutions - bemanning, rekrytering, hyr-köp modell, säljteam, delade team etc

 Health Management Services - skräddarsydda projekt utifrån sjukvårdens behov  

 Brand Management - marknadsföringstjänster, övertag av mogna produkter, 
       etableringshjälp på den nordiska marknaden etc

Vi delar gärna med oss av våra kunskaper! Välkommen att kontakta Helena Nyrén på 
08-614 34 41 eller Anton Ekblom på 08-614 34 28 så berättar de mer!

Du kan även besöka oss på webben! Välkommen in på www.pharmexx.se 

 

Pharmexx Nordic - global aktör med lokal  
förankring

      Passionate 
      about Healthcare 

   -
      Proud of our People

Annons PI nr_1_2013.indd   1 2013-01-25   14:11:35
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Carin Landsmer - ny chef för samhälls-
kontakter på Lilly

Carin Landsmer är ny chef för samhällskontakter på 
Lilly. Hon leder PRA- och Corporate Affairs-avdel-
ningen i Sverige tillsammans med den skandinaviska 
kommunikationsavdelningen. Carin Landsmer får där-
med ansvaret för den svenska organisationens exter-
na relationer med olika organisationer, vårdgivare och 
beslutsfattare. Hon har under nästan 20 år varit verk-
sam inom läkemedelsindustrin i olika ledande befatt-
ningar och har under åren haft ett stort samhällsen-
gagemang och arbetat inom olika sjukdomsområden, 
bland annat diabetes och adhd. Carin Landsmer ef-
terträder Madeleine Wallding som gått till Läkeme-
delsverkets nyinrättade CBL-kansli, med uppdrag att 
samordna och följa upp den nationella läkemedels-
strategin.

(Källa: Lilly)

Nytt läkemedel bromsar nedbrytning av leder 
vid ledgångsreumatism 

Data från en fas III-studie visar att en ny tablett, tofa-
citinib, bromsar nedbrytningen av leder hos patienter 
med ledgångsreumatism, reumatoid artrit. Resultaten 
presenteras i den vetenskapliga tidskriften Arthritis & 
Rheumatism. Läkemedlet är redan godkänt i USA 
och väntas bli godkänt i Europa senare i år.

Standardbehandlingen vid reumatoid artrit är me-
totrexat, men alla patienter får inte tillräcklig effekt av 
enbart metotrexat. Nu visar artikeln i Arthritis & Rheu-
matism att tofacitinib, en så kallad JAK-hämmare i ta-
blettform, i dosen 10 mg två gånger per dag signifi-
kant bromsar nedbrytningen av lederna hos dessa pa-
tienter jämfört med placebo. Studien heter Oral Scan. 

Tidigare studier har visat att tofacitinib är effektivt 
för att lindra symtom vid ledgångsreumatism, men det 
här är första publikationen som visar att det också för-
mår bromsa nedbrytning av leder. 

(Källa: Pfizer)

notiser och pressklipp

Thore Larsgård – ny chef för Lilly Nordeuropa

Eli Lilly byter ledarskap i Norden och 
Baltikum. Företaget har slagit samman 
den skandinaviska och den finsk-baltis-
ka regionen och Thore Larsgård har 
tillträtt som chef för det nybildade NEC 
(Northern European Cluster). Thore 
Larsgård är norrman och kommer när-
mast från en befattning som landschef 
för Eli Lilly Ryssland och OSS-länder-
na. Han har en gedigen meritlista från 
sina 17 år på Lilly och har tidigare inne-
haft et t f ler tal höga internationella 
chefsroller, bland annat som verkstäl-
lande direktör i Indonesien, Norge och 
Sydöstra Europa, samt i olika mark-
nadsföringsfunktioner i USA.

– Jag ser fram emot att arbeta inom Lilly Nordeuropa, säger Thore Larsgård. 
De skandinaviska, finska och baltiska organisationerna har i flera år visat goda 
resultat tack vare väldigt kunniga, engagerade och patientfokuserade medarbe-
tare. Att vi nu samordnar våra resurser ytterligare i hela Nordeuropa är ett lo-
giskt steg i arbetet med att utveckla och ge patienter tillgång till nya och innova-
tiva behandlingar på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt.

(Källa: Lilly)

Camilla Huse Bondesson - ny styrelse ordförande i Gradientech 

Camilla Huse Bondesson är ny sty-
relseordförande i det Uppsalabase-
rade life science-bolaget Gradien-
tech. Hon har tidigare lång erfaren-
het inom försäljning, marknadsföring 
och affärsutveckling inom bolag som 
Biacore, Gyros och Amersham 
Pharmacia Biotech. Gradientech har 
nyligen gått in i kommersialiserings-
fasen och Camillas kunskap kommer 
bli värdefull för företagets marknads-
strategiska beslut. 

Gradientechs CellDirector-pro-
dukter riktar sig till forskare och gör 
det möjligt att förstå hur celler svarar 
på substanser i sin närmaste omgiv-
ning. Företagets kunder arbetar till 
exempel med att kunna styra sprid-
ning av cancerceller eller initieringen 
av inflammationsprocesser.

(Källa: www.gradientech.se)

Dymista godkänd i Europa

Dymista har nu fått medicinskt godkännande i Europa via den decentraliserade 
registreringsprocessen. Dymista är godkänd för behandling av säsongsbun-
den och perenn allergisk rinit. Nationella registreringsförfaranden, inklusive 
pris- och ersättningsförhandlingar, kommer nu att inledas i varje land. Lanse-
ringar förväntas under 2013 i flertalet länder. 

(Källa: Meda)
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AstraZeneca lanserar nytt antibiotikum

AstraZeneca lanserar Zinforo (ceftarolinfosamil), ett nytt anti-
biotikum för behandling av vuxna patienter med komplicerade 
infektioner i hud och mjukvävnad eller med samhällsförvärvad 
lunginflammation. 

Zinforo är det enda antibiotikum av cefalosporintyp i Europa med 
bevisad klinisk effekt mot meticillinresistenta stammar av gula stafy-
lokocker (MRSA), som är en vanlig orsak till allvarliga och svårbe-
handlade hudinfektioner.

Komplicerade infektioner i hud och mjukvävnad eller samhällsför-
värvad lunginflammation är infektioner förknippade med hög grad av 
sjuklighet och död, och en svår utmaning för sjukvården. Dessa in-
fektioner orsakar varje år i Europa över 2 miljoner fall som kräver 
sjukhusvård. En ökad resistens till ofta använda antibiotika är ett 
stort hot mot hälso- och sjukvården och kan försvåra behandlings-
beslut och behandlingsresultat. 

Zinforo är ett av få nya antibiotika som har lanserats de senaste 
åren och AstraZeneca har flera antibiotika i olika faser som man 
hoppas kunna erbjuda patienter inom de närmaste åren. Företaget 
deltar även i flera viktiga samarbeten med beslutsfattare och forska-
re på både lands- och EU-nivå som rör resistensproblematik och en 
rationell antibiotikaanvändning. En bidragande orsak till den ökade 
förekomsten av resistenta bakterier är de senaste årens omfattande 
samt felaktiga användning av antibiotika.

(Källa: Astrazeneca)

Nytt p-piller från Actavis

Actavis lanserar Gestrina som är ett p-piller generikum till Cerazet-
te och har bedömts som likvärdigt av läkemedelsverket. Det rekom-
menderade utpriset blir cirka 50 kronor lägre för Gestrina, men ef-
tersom Cerazette  inte är med i läkemedelsförmånen måste förskri-
varen skriva Gestrina på receptet.  

Cerazette, som innehåller 75 microgram desogestrel, har blivit 
det mest populära p-pillret i Sverige på grund av att det är östrogen-
fritt samtidigt som det har en generös glömskemarginal jämfört med 
traditionella minipiller. 

notiser och pressklipp

FASS 2013 ute
Årets utgåva av den klassiska FASS-boken är nu under distri-
bution. Boken är delad i två volymer där band I innehåller läke-
medelstexter A-L, registerdelar och allmänna kapitel och band 
II innehåller läkemedelstexter M−Z, registerdelar och företags-
register.

Narkotiska läkemedel enligt förteckning III är från och med 
årets upplaga märkta med en ny symbol då det efter Läkeme-
delsverket revidering av narkotikaföreskrifterna 2011 blivit mindre 
lämpligt att använda samma symbol och varningstext för förteck-
ningarna II och III. 

Priserna i FASS är försäljningspriser vid receptförskrivning 
inom läkemedelsförmånen, fastställda av TLV. Läkemedel utan-
för läkemedelsförmånen samt receptfria läkemedel saknar pris-
uppgift då det sedan 1 juli 2009 råder fri prissättning för dessa 
preparatgrupper.

Informationen i boken gäller per den 15 november 2012. Bo-
ken är främst avsedd som referensverk och i undervisning. Vid 
förskrivning rekommenderas alltid den ständigt uppdaterade ver-
sionen på fass.se i stället för boken. FASS 2013 kan beställas på 
bok@fass.se. 

(Källa: LIF)

Astrazenca Bidrar till nytt forskningscenter 

i Södertälje 

AstraZeneca säljer forskningsanläggningen i Södertälje till 
Acturum, ett samägt bolag bildat av FAM, Wallenbergstiftel-
sernas förvaltningsbolag och Peab. Målet är att skapa förut-
sättningar för fortsatt forskning och utveckling inom hälso-
vetenskaperna (life science-området) och att skapa en liv-
aktig utvecklingspark, Biovation Park Telge som ska ge en 
nystart för Södertälje. AstraZeneca bidrar med förstklassi-
ga laboratorier, ca 15 forskningsprojekt och ett stort antal 
laboratorieinstrument.

Det nya avtalet innebär att Biovation Park Telge etableras i 
de forskningslokaler som AstraZeneca lämnar. Biovation Park 
Telge har förutsättningar att bli en katalysator för forskning och 
utveckling i Södertälje genom att man erbjuder en attraktiv miljö 
som kan skapa synergier och nya samarbeten mellan företag. 
Forskningsinstitutet SP Process Development, Scania, Söder-
tälje kommun (Campus Telge) samt ett antal mindre forsknings-
bolag planerar att etablera sig i området. 

(Källa: Astrazeneca)

Lindh & Partners – stolt medlem av Indigenus globala 
nätverk

Lindh & Partners är nu fullvärdig medlem i Indigenus – det 
största globala nätverket av oberoende prisbelönta kreativa by-
råer inom hälso- och sjukvård. Indigenus omfattar 15 medlems-
byråer inom världens ledande marknader. Medan de klassiska 
nätverken har en top-down-strategi där global marknadsföring 
bestämmer över den lokala marknadsföringen, går Indigenus 
motsatt väg. 

Hos Indigenus får de lokala byråerna och deras kunder en 
tung röst i kreations- och tankeprocessen. På det viset påverkar 
de lokala insikterna den globala strategin och man säkerställer 
att koncept och idé fungerar i respektive land. Indigenus ger lä-
kemedelsföretag och andra företag inom hälso- och sjukvård till-
gång till innovativ och flerkanalig global varumärkesutveckling, 
marknadsföring och kommunikation. Lindh & Partners represen-
terar nu Indigenus i Sverige, Danmark, Norge och Finland. 

(Källa: Lindh & Partners)
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1927 rapporterades en sensationell 
upptäckt i Harvard Business Re-
view: Reklam hjälper företag att 

ta marknadsandelar i lågkonjunktur. 
Genom att analysera 200 företags re-
sultat från lågkonjunkturen 1923 fann 
Roland S. Vaile, professor vid univer-
sitetet i Minnesota, USA, att de företag 
som sålt mest också var de som mark-
nadsfört sig mest.

Sensationellt? Knappast. Det sensa-
tionella är snarare att det fortfarande, 
närmare 90 år och många liknande stu-
dier senare, är en nyhet för många fö-
retag. Kanske än mer sensationellt är 

det att så få företag, även bland dem 
som faktiskt känner till detta faktum, 
agerar på det enda rationella och veten-
skapligt belagda sättet: att satsa på att 
ta marknadsandelar i sämre tider.

Tänk smart för att ta ledningen
För alla som arbetar med marknadsfö-
ring, och faktiskt också för de flesta fö-
retagsledningar, finns det en enkel lo-
gik i att de företag som mest aktivt och 
hängivet tagit hand om sina befintliga 
kunder – och attraherat nya – under de 
dåliga åren också kommer starkare ur 
krisen än konkurrenterna. 

Väx i moTVind
- så skapar du tillväxt när konjunkturen viker

Undersökning efter undersökning visar att 
det lönar sig att satsa mer, inte mindre, på mark-
nadsföring när tiderna blir tuffare. Ändå är det 
förbluffande få företag som gör det. Det är inte så 
konstigt, för det är svårt att motivera en bibehållen 
eller ökad marknadsföringsbudget när man måste 
dra ner på alla andra kostnader. Marknadsföring 
är dessutom en rörlig kostnad, vilket gör den 
relativt smärtfri att skära i – åtminstone på kort 
sikt. Men det finns faktiskt en möjlighet att både 
vara sparsam med marknadsföringspengarna och 
vinna nya kunder. Det handlar, som så ofta, om 
att prioritera rätt saker. Ulf Vanselius, verkstäl-
lande direktör i Pyramid Communication visar 
hur man kan göra.

Ett annat 
gott råd är 

att våga tänka i 
nya banor.

marknadsföring



   pharma industry nr 1 –13   15

Frågan är alltså inte om det lönar sig 
utan hur man ska gå till väga. De före-
tag som har modet och möjligheten att 
öka eller behålla marknadsföringsbud-
geten under tuffa tider är utan tvekan 
morgondagens vinnare. Men i en tuff 
verklighet är den stora utmaningen att 
både kunna gasa och bromsa samtidigt. 
Att kunna stärka marknadspositionerna 
med en bantad försäljnings- och mark-
nadsföringsbudget och allt hårdare 
ställda krav på mätbarhet och return on 
investment (ROI). Det finns några enkla 
tumregler hur man kan göra:

• Börja med de kunder du har.
Nästan alla företag, även dina kunder, 
känner under lågkonjunktur press att 
söka mer kostnadseffektiva lösning-
ar. Trots det är priset sällan en avgö-
rande faktor vid byte av leverantör 
– inte ens i sämre tider. Studier från 
en mängd olika branscher antyder att 
byte av leverantör i cirka 70 procent 
av fallen sker på grund av att kunden 
inte känner sig väl omhändertagen.  
Därför börjar tillväxten med att ta hand 
om de befintliga kunderna. Inte bara 
för att de är en stor tillgång som kunder 
och har potential att köpa mer. De är 
dessutom en viktig marknadsförings-

Det går att satsa sig ur en nedgång. Under 
åren 1980−1985 studerade McGraw-Hill 600 
företag från 16 branscher. Undersökningen 
visade att B2B-företag (business-to-business, 
företag som omsätter varor och tjänster med 
andra företag) som behöll eller ökade sin 
reklambudget under nedgången 1981−1982 
uppvisade märkbart högre försäljningstill-
växt än de som dragit ner eller helt dragit 
in sina marknadsinvesteringar. Detta gällde 
både under själva nedgången och under de 
följande tre åren. 1985 hade de aggressiva 
annonsörerna ökat sin försäljning med 256 
procent jämfört med dem som inte bibehållit 
sina marknadsinvesteringar.
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marknadsföring

kanal. Om de verkligen gillar dig, kom-
mer de att rekommendera dig. 

• Fortsätt med de kunder du ännu inte har.  
Om kunderna känner sig försum-
made hör de plötsligt lockropen från 
dina konkurrenter så mycket tydli-
gare. Därför ska du, så snart du mär-
ker att dina konkurrenter tystnar, 
aktivt berätta för potentiella kunder 
varför de ska köpa av dig i stället.  
Det är nu du ska berätta vilka smarta 
lösningar du har och varför dessa lös-
ningar är väl värda att prova. Nu har 
de nämligen tid att lyssna. När högkon-
junkturen drar i gång har ni, förhopp-
ningsvis, redan ett etablerat samarbete.

• Historien upprepas aldrig. 
För varje år som går, och för varje ny ut-
maning vi möter, förändras våra prefe-
renser och beteenden. Sådant som tidi-
gare ansågs vara viktigt blir mindre be-
tydelsefullt och tvärtom. Allt leder till 
att konkurrenslandskapet skiftar över 
tid. Tuffa tider påskyndar processerna: 
tidigare stora och starka företag kan 
slås ut eller splittras medan små och 
modiga kan vinna marknadsandelar.  
Om det du erbjuder verkligen tillför 
nytta för dina kunder, och om de litar 
på dig som leverantör, har du en god 
chans att vinna marknadsandelar be-
tydligt billigare under en lågkonjunk-
tur än under en högkonjunktur. 

Fokusera på beteende och tänk 
nytt
För de som är marknads- och kommu-
nikationsansvariga finns ett generellt 
råd för att lyckas med en begränsad 
budget: Satsa på kommunikation som fo-
kuserar på att ändra beteende, inte attityd.

Skälet är helt enkelt att det är enk-
lare att ändra ett beteende än att ändra 
en åsikt eller attityd. Att få människor 
att köpa en cheeseburgare för 10 kronor 
är lättare än att få dem att tycka att en 
cheeseburgare är bra mat. Människor 
provar sällan en produkt för att de bli-
vit övertygade att älska varumärket. 
Det är mer sannolikt att de älskar va-
rumärket efter att ha provat produkten. 
Du måste således få dem att prova din 
produkt.

Med andra ord, avvakta tills vidare 
med alla insatser som enbart förväntas 
ge resultat på lång sikt. Ge i stället din 
reklambyrå uppdraget att kommuni-

cera handfasta skäl till varför din mål-
grupp ska köpa din produkt här och 
nu. Men se till att byrån, i sin iver att 
skapa säljande reklam, inte äventyrar 
varumärkets position!

Ett annat gott råd är att våga tänka 
i nya banor. En intressant iakttagelse 
från undersökningar som visar att 
marknadsföring i lågkonjunktur lönar 
sig är att företag som sticker ut och syns 
med tydlig och konsekvent reklam får 
störst utbyte av satsningarna. De kunde 
till och med strama åt budgeten, just 

därför att kommunikationen ändå upp-
märksammades. 

Fundera därför på hur du kan synas 
mest, bäst och smartast. Våga sticka ut, 
och våga till exempel prova nya medie-
kanaler där konkurrenterna inte finns.

Vinnare i olika branscher
Att bibehållna eller ökade investering-
ar i marknadsföring skapar framtidens 
vinnare är alltså inget nytt. Det finns 
inte heller någon skillnad i hur logiken 
fungerar i olika branscher. En inköpa-

Det gäller att våga sticka ut. När Ipren-mannen dök upp i tv-rutan i slutet av 1990-talet väckte 
den stor uppmärksamhet. Att en figur i blå trikåer och grodfötter sjöng om en intelligent värk   -
tablett ruskade om hela läkemedelsbranschen. Läkemedelsverket förbjöd filmen men Läns-
rätten gav Johnson & Johnson rätt att fortsätta med den extremt framgångsrika kommunika-
tionen. Tolv år senare valde företaget självt att lägga ner figuren.

Kanske är det än mer sensationellt 
att så få företag, även bland dem 

som faktiskt känner till detta faktum, age-
rar på det enda rationella och vetenskapligt 
belagda sättet: att satsa på att ta mark-
nadsandelar i sämre tider.
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re i Sverige och en produktionschef i 
USA resonerar och fattar beslut enligt 
ungefär samma principer. Här är tre 
tänkvärda exempel på lyckade mark-
nadsföringsinvesteringar från tre olika 
branscher och från tre olika decennier.
• 90-talet: Dell förändrar datorindustrin.  

År 1990 var Dell en obetydlig spelare 
på datormarknaden. Det var lågkon-
junktur och dåtidens stora jättar, bland 
andra IBM, Digital och Tandy, drog 
ner på sina marknadsföringsinveste-
ringar med mellan 25 och 40 procent.  
Dell, som bestämt sig för att utnyttja 
lågkonjunkturen för att växa, ökade 
i stället sin marknadsbudget för 1991 
med hela 345 procent. Tack vare ökad 
närvaro på en betydligt billigare an-
nonsmarknad, i kombination med 
Dells tilltalande erbjudande med lägre 
priser genom direktförsäljning, lycka-
des företaget bokstavligen explodera i 
marknadsandelar och tillväxt. Redan 
året därpå hamnade Dell för första 
gången på Fortune 500-listan och 1993 
var bolaget bland de fem största dator-
tillverkarna i världen.

• 00-talet: BMW tar ledningen. 
Under lågkonjunkturen runt sekelskif-
tet backade bilmarknaden i Sverige 
kraftigt. Nyregistreringen av bilar gick 
ner och de flesta märken hade det tufft.  
BMW, som vid denna tid hade en 
marknadsandel på 2,39 procent av 
totalmarknaden och 3,5 procent av 
företagsmarknaden, valde då att öka 
sina reklaminvesteringar. 2001 satsade 
man 42 procent mer på marknadsfö-
ring, vilket ökade marknadsförings-
kostnaden från 5 952 kronor per bil 
till 7 569 kronor per bil. En målsätt-

ning med kommunikationen var att 
ändra attityden till BMW – från att 
vara en dyr, exklusiv bil till att betrak-
tas som en bra bil för företagskunden 
genom exempelvis låga servicekost-
nader och högt andrahandsvärde.  
Redan 2001 kunde man se en tydlig 

ökning av nybilsregistreringen både i 
BMW:s 3- och 5-serier, något som fort-
satte under hela 00-talet. I dag är BMW 
en framgångssaga med cirka 5 procent 
av totalmarknaden och en ännu star-
kare position inom företagssegmentet.

• 10-talet: Erfarenheter på Pyramid 
Reklambyråer definieras ofta som den 
mest synbara konjunkturindikatorn, 
det vill säga den budgetpost som våra 
kunder snabbast drar in. Sommaren 
2008 hade vi en strategisk diskussion i 
vår styrelse. Valet stod mellan att mins-
ka verksamheten eller satsa offensivt 
– alltså att se den kommande lågkon-
junkturen som en möjlighet. Vi valde 
att satsa offensivt. Vi mångdubblade 
våra egna marknadsföringsinsatser, 
presenterade koncept som ”Den Nya 
Kreativiteten” och ”Väx i Motvind”, 
samt förstärkte personalstyrkan. Och 
vi arbetade hårt för att leverera ännu 
bättre lösningar till våra kunder. Under 
2009 minskade reklambyråmarknaden 
i Sverige med 35 procent och de flesta 
reklambyråer visade röda siffror. Py-
ramid växte i stället med 20 procent, 
gjorde ett ekonomiskt bra år och kom 
ut ur lågkonjunkturen i toppfart. 

Har du foten på bromsen? Flytta 
den till gasen!
Vi lever i en värld där allt går snabbare 
och snabbare, inte minst svängningar-

na i konjunkturen. Knappt hinner det 
bli högkonjunktur förrän det vänder 
ner igen. I vår allt mer internationella 
värld går det inte att undvika bekym-
ren i euro-zonen, budgetstupet i USA 
eller andra saker som får ekonomin att 
darra och lägga en hämsko på motiva-
tion och framtidsanda. 

”Det går bra, men vi har foten på 
bromsen” har blivit den vanligaste 
kommentaren i Dagens Industri, troli-
gen för att blidka finansmarknadens 
krav på handlingskraft.

Tyvärr blir detta ofta en självuppfyl-
lande profetia. Det blir lågkonjunktur 
för att alla tror det och börjar bromsa 
för säkerhets skull. Det här öppnar nya 
möjligheter för alla som vill och vågar. 
För när de fega konkurrenterna hukar 
sig bakom buskarna i snålblåsten kan 
de handlingskraftiga företagen ta 
marknadsandelar och positionera sig 
för framtiden. 

Vi har sett det hända många gånger, 
och för varje gång blir jag än mer över-
tygad om att företag med rätt inställ-
ning när det blåser motvind – de som 
bygger väderkvarnar i stället för vind-
skydd – också kommer att vara mor-
gondagens vinnare.

 

Ulf VanseliUs
verkställande direktör 

Pyramid Communication/Webbyrån Petra 

För de som är marknads- och 
kommunikationsansvariga finns 

ett generellt råd för att lyckas med en 
begränsad budget: Satsa på kommunika-
tion som fokuserar på att ändra 
beteende, inte attityd.
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Vi ville synliggöra sömnapné 
genom att lyfta fram mänsk
liga öden och känslor och lös

ningen blev Sömnig i Stockholm – en 
opinionsbildande teaterpjäs med ef
terföljande paneldebatt, säger Helena 
Lundhammar, marknadschef på medi
cintekniska företaget ResMed.

Sömnapné är en sjukdom där kän
nedomen hos både allmänhet och pri
märvård är relativt låg trots att cirka 
300 000 svenskar beräknas lida av sjuk
domen. Sömnapné innebär upprepade 
andningsuppehåll under sömnen (så 
kallade apnéer) ofta tillsammans med 
kraftig snarkning. Syrebristen som 

andningsuppehållet ger upphov till 
innebär att den drabbade ofta blir trött 
under dagen, deprimerad, har svårt att 
koncentrera sig och lätt slumrar till och 
råkar ut för olyckor både på jobbet och 
i trafiken. Syrebristen innebär också 
stor påfrestning på bland annat hjärt/
kärlsystemet som i sin tur innebär att 

om sömnapné 
–nytt grepp för 
ökad medvetenhet

Hur gör man som mark
nadschef när man vill 
sätta en relativt okänd 
folksjukdom som sömn
apné med ett brett 
symtomspektra och flera 
olika målgrupper på 
kartan, men inte har till
närmelsevis den budget 
man skulle önska? Helena 
Lundhammar, marknads
chef på ResMed tänkte i 
helt nya banor och satte 
upp en teaterpjäs. O
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sömnapné är en riskfaktor för stroke, 
högt blodtryck, diabetes och andra kro-
niska sjukdomar. 

De många symtomen och den breda 
riskprofilen gör området omväxlande 
och intressant men också till en utma-
ning att sprida kunskap om. Dessutom 
finns det både medicintekniska och 

dentala och kirurgiska behandlingslös-
ningar som innebär kontakter med oli-
ka grupper inom vården och samhället. 
Till råga på allt är dessutom processen 
och arbetssätten olika i olika landsting. 

Det finns helt enkelt så många saker 
att kommunicera till så många mål-
grupper att det skulle behövas både en 

rejäl budget för reklam och marknads-
föring och en flerdubbling av personal 
på marknadssidan för att kunna tillgo-
dose det totala informationsbehovet. 
Detta hade inte Helena Lundhammar 
tillgång till, och hon blev därför tving-
ad att ta sig an uppgiften från ett helt 
annat håll. 

- Vi ville 
synlig -

 göra s ömnapné 
genom att lyfta 
fram mänskliga 
öden och känslor 
och lösningen blev 
Sömnig i Stock-
holm – en opinions-
bildande teaterpjäs 
med efterföljande 
paneldebatt. 
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- Men bristen på resurser var fak-
tiskt inte den största anledningen till 
att vi valde att göra en teaterpjäs, säger 
Helena Lundhammar. Jag är övertygad 
om att man måste involvera människor 
så att de sprider budskapet vidare och 
att ämnet blir något som många pratar 
om, för att man över huvud taget ska få 
upp ett nytt ämne på agendan. 

En travesti på filmen Sömnlös i 
Seattle
Pjäsen är en travesti på filmen Sömnlös 
i Seattle och handlar om en snarkande 
man vars fru lämnar honom på grund 
av den störande snarkningen. Sonen 
ringer syster Patricia på sena kvälls-
radioprogrammet Träffpunktsömn och 
vill ha hjälp till sin pappa. Slumpen 
slår in och pjäsen utvecklar sig till ett 
kärleksdrama. 

Syftet med pjäsen var att skapa opi-
nion - därför är de händelser som den 
snarkande mannen råkar ut för högst 
verklighetsanknutna. Alla som var in-
tresserade inbjöds till att medverka vid 
manusskrivningen. Med Apnéfören-
ingen i Stockholms medverkan fick 
man in patientperspektivet, Aleris Fy-
siologLab bidrog med sömnprofessio-

nens perspektiv, Länsförsäkringar med 
trafikperspektivet och 1,6 miljoners-
klubben bidrog med det kvinnliga 
sjukdomsperspektivet. På skådespelar-
fronten fanns både frivilliga krafter 
från vården och patientföreningen till-
sammans med utbildade skådespelare 
som Maria Langhammar, Hedvig Lager-
kvist och Björn Thulin. 

Moderator var skådespelerskan Mi 
Ridell, medlem i 2,6 miljonerklubben, 
en systerklubb till 1,6 miljonerklubben 
för kvinnor upp till 45 år. Hennes en-

gagemang gick det inte att ta fel på och 
det visade sig faktiskt att Mi är sambo 
med en sömnapnoiker.

Och vilken föreställning det blev – 
ingen tvekan om att alla åhörare för-
stod vilka öden som kan drabba en 
sömnapnoiker. 

Eftersom frågan om sömnapné inte 
bara är ett Stockholmsproblem filma-
des föreställningen och direktsändes 
via Träffpunkt Sömns hemsida så att 
alla de som inte hade möjlighet att vara 
på plats ändå kunde följa föreställning-
en. Sändningen på webben följdes av 
542 unika personer.

Efterföljande paneldebatt
Efter teaterföreställningen slut samla-
des en panel på scen som kunde fånga 
upp ämnen som kom upp i pjäsen. 

- Vi hade försett Mi Ridell med en 
rad aktuella frågor som vi ville få svar 
på från de beslutsfattare och politiker 
som var med i panelen, berättar Helena 
Lundhammar. Och så hade vi lagt ner 
en hel del tid på att få rätt sammansätt-
ningen av panelen. Dels ville vi hitta 
rätt personer som kompletterade var-
andra, dels var det en utmaning att få 
upp sömnapné som en prioriterad 

På torget 
stod en 

krock  skadad bil 
som bevis för vad 
som kan hända för 
den person som 
lider av obehand-
lad sömnapné.
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punkt på dessa personers hårt uppbo-
kade agendor. 

Panelen bestod av Stig Nyman, lands-
tingsråd vid Stockholms läns lands-
ting, Lena Leissner, ordförande i Svensk 
förening för Sömnmedicin och Sömn-
forskning, Richard Harlid, verksamhets-
chef vid Aleris FysiologLab, Patricia 
Granzin, Biomedicinsk analytiker och 
sjuksköterska vid Aleris FysiologLab, 
Faris Al-Khalili, kardiolog vid Stock-
holm Heart Center och Gert Grund-
ström, ordförande i Apnéföreningen i 
Stockholm.

Paneldebatten blev bra, flera av del-
tagarna sa saker som kan följas upp i 
olika reklam- och informationssam-
manhang. Att få dessa personer på 
plats samtidigt var en poäng i sig – fle-
ra av dem hade inte träffats tidigare och 
fick en möjlighet att diskutera både sin-
semellan och med deltagarna.

Spektakulär förhandsvisning 
Ytterligare en fördel med att göra en 
teaterpjäs är det finns så många tillfäl-
len att tala om sjukdomen sömnapné. 
Dels via marknadsföring när projektet 
planeras men även under produktionen 
vid rollsättning, när pjäsen förhandsvi-

sas och på premiärkvällen ( som även 
sändes på Träffpunkt Sömns hemsida) 
samt slutligen efter evenemanget med 
olika typer av uppföljningsaktiviteter. 

Evenemanget annonserades via in-
bjudningar, posters, Facebook, Träff-
punkt Sömns hemsida (en sida för Res-
Meds slutkunder) och via alla medver-
kande parter. Sociala media har spelat 
en extra stor och viktig roll för detta 
projekt under hela processen. 

En viktig del i projektet har varit att 
föra upp sjukdomen sömnapné på 
agendan inom de nätverk som man 
samarbetade med. Alla medverkande 
nätverk har gjort utskick och fört upp 
de viktigaste frågorna i projektet. 

Redan en knapp månad före före-
ställningen gjordes en förhandsvisning 
på Mynttorget i Stockholm där valda 
delar ur teaterpjäsen presenteras för all-
mänhet och media av Mi Ridell. På tor-
get stod en krockskadad bil som exem-
pel på vad som kan hända den person 
som lider av obehandlad sömnapné. 

Alla som ville kunde skriva sitt namn 
på motorhuven. Tanken är att namnun-
derskrifterna på bilens motorhuv ska 
lämnas in till ansvariga landstingspoli-
tiker tillsammans med insamlade namn 

från föreställningskvällen och med 
namnunderskrifterna på www.traff-
punktsomn.se och därmed bli en offent-
lig handling. I skrivande stund har cirka 
250 personer skrivit under. 

- Jag är nöjd med förhandsvisningen, 
men om det är något jag dragit lärdom 
av så är det att sätta av mer tid för pla-
neringen av denna typ av kringaktivi-
teter. Och att ha en alternativ plats om 
vädret inte blir som man tänkt, säger 
Helena Lundhammar. Tyvärr var det 
ett riktigt ruskväder den dagen och det 
påverkade förstås antalet besökare. 
 
Nästa steg: Forskningsstipendium 
och turné 
Även om föreställningen Sömning i 
Stockholm var framgångsrik nöjer sig 
inte Helena Lundhammar med detta. 
Man har som mål att fortsätta med 
aktiviteter som ger ringar på vattnet. 

- Vår förhoppning är att Sömnig i 
Stockholm (filmad eller spelad på nytt) 
kan turnera i landet med efterföljande 
lokala paneldebatter, säger Helena 
Lundhammar. Vår drivkraft har varit 
att gemensamt sprida kunskap om 
sömnapné och att arbeta för att få en 
rättvis sjukvård. Om våra gemensam-
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ma insatser kan bidra till att bilda ring-
ar på vattnet och hjälpa andra med 
samma intresse är vi glada. Det här är 
ett långsiktigt arbete.

Biljettintäkterna från föreställning-
en går oavkortat till ett forskningssti-
pendium för sömnapné som kommer 
att delas ut på Internationella Sömnda-
gen den 15 mars 2013. Stöd till forsk-
ning om sömnapné är också ett mycket 
bra sätt att öka både kännedom och 
kompetens inom området. 

Tre viktiga frågor till politiker och 
beslutsfattare
Till skillnad från en vanlig teaterpjäs 
hade Sömnig i Stockholm ytterligare 
ett syfte - att skapa opinion kring tre 
viktiga frågor som man ville uppmärk-

samma politiker och beslutsfattare på:
Att ge medicinteknisk hjälpmedel för 

sömnapné samma status som läkeme-
del – låt det ingå i högkostnadsskyddet.

Att öka trafiksäkerheten – inför reg-
ler om obligatorisk sömnapnéunder-
sökning för alla yrkeschaufförer.

Att behandling av sömnapné är häl-
soekonomiskt lönsamt.

Bakgrund och fördjupning till ovan-
stående punkter i projektet samlades i 
något man kallade ResMeds vitbok. 

 

ResMed sweden  
ResMed är en utvecklare, tillverkare 
och distributör av medicinsk utrustning 
för behandling, diagnosticering och 
kontroll av sömnrelaterade andnings-
störningar och andra andningsrelate-
rade sjukdomar. 

Företaget fokuserar på att utveckla 
innovativa produkter för att förbättra li-
vet för de som lider av dessa sjukdomar, 
samt att öka kunskapen hos patienter 
och sjukvårdspersonal om de potentiellt 
allvarliga hälsokonsekvenser som obe-
handlad sömnrelaterad andningsproble-
matik kan innebära.

Bodil CzarneCki
Frilansskribent Miliax



Förvänta dig mer.

Oavsett om du behöver hyra ett försäljningsteam för en viktig lansering, fylla tom-
rummet efter en föräldraledig produktchef eller behöver hjälp med att utforma 
en plan för market access, så kan vi erbjuda konsulter med rätt kvalifikationer. 

Vi lägger stor vikt på att hitta rätt konsulter. För att överträffa dina förvänt-
ningar arbetar vi med kontinuerlig kompetensutveckling och uppföljning av 
varje enskilt projekt.

Medhouse är ett nordiskt konsultföretag inom läkemedelsindustrin, biotech- och 
medicinteknikbranschen. Vi erbjuder konsulter inom sälj, marknad och medical.

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.

Stockholm  .  Köpenhamn  .  Oslo  .  Helsingfors

Förvänta dig mer.
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ledarskap

Kampen om talangerna viktigt       vapen för överlevnad
Den arbetsgivare som inte aktivt och långsiktigt fokuserar på att attrahera, 
rekrytera och behålla rätt medarbetare riskerar att förr eller senare tappa mark i 
konkurrensen med andra företag. Claes Peyron, Sverigechef på employer branding-
företaget Universum, ger tips om hur man kan utveckla och stärka sitt arbetsgivar-
varumärke – och varför det är en fråga som bör stå högt upp på dagordningen.
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Vad har storföretag som Nokia, Yahoo och Kodak 
gemensamt? Jo, de var länge marknadsledande 
inom sin bransch men har nu blivit omsprungna 

och utkonkurrerade av mindre företag med mer innovativa 
medarbetare och idéer. Kanske för att de, likt många andra 
företag, inte tar arbetet med sitt arbetsgivarvarumärke på 
fullt allvar och därmed misslyckas med att attrahera, re-
krytera och behålla medarbetare med rätt kompetens. Med 
andra ord de medarbetare som kan avgöra om en produkt, 
tjänst eller företag står eller faller. 

En tydlig och väl förankrad kompetensförsörjnings-
plan avgörande
Arbetsgivarna måste inse att om de inte aktivt och långsik-
tigt jobbar med sin kompetensförsörjningsplan kommer de 
förr eller senare att tappa mark i konkurrensen med andra 
nationella och internationella företag som har en bättre plan 
för sitt arbetsgivarvarumärke. 

Att attrahera, rekrytera och behålla rätt medarbetare 
med rätt kompetens är en av de största utmaningar en ar-
betsgivare ställs inför i dag. 

KampEn om talangerna viktigt       vapen för övErlEvnad

15 procent av ungdo-
marna i åldern 15−24 

år kan tänka sig att jobba 
inom läkemedelsbranschen. 
dessa individer utmärker 
sig bland annat genom att 
de i snitt har högre betyg 
än gruppen i sin helhet, 
men också att de är intres-
serade av betydligt fler 
branscher än de övriga i 
total populationen.
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ledarskap

Detta kan tyckas vara ett icke existerande problem i dessa 
dagar när den ekonomiska turbulensen håller hela Europa 
i ett järngrepp och varselvågen dragit in även över Sverige. 
Den här utmaningen fordrar dock ett längre perspektiv och 
kräver att man som företagsledare har en tydlig och väl för-
ankrad kompetensförsörjningsplan. Det är redan känt att:

• Den demografiska utvecklingen är ett hot mot tillgången på 
rätt utbildad kompetens. Trots en växande global befolkning 
minskar gruppen med rätt kompetens, inte bara i välut-
vecklade, åldrande länder som Sverige. Även vissa snabb-
växande marknader som Kina och Ryssland berörs av den 
dramatiska pågående demografiska förändringen. Kina 
har till exempel cirka 120 miljoner invånare som är mellan 
20 och 24 år gamla, men siffran väntas minska med mer än 
20 procent under de närmaste tio åren. Även Ryssland står 
inför en kommande arbetskraftskris då de fram till år 2030 
förväntas förlora så många som 17 miljoner kompetenta 
medarbetare.

• Det finns ett tydligt glapp mellan de utbildningar universiteten 
erbjuder och de faktiska behoven på arbetsmarknaden. Trots att 
allt fler globalt sett har möjlighet till en universitetsutbild-
ning, utexamineras inte tillräckligt många studenter med en 
examen eller kunskaper som motsvarar arbetsgivarnas be-
hov. Det drabbar till exempel teknikbranschen hårt, vilket 
visas i bland annat Statistiska Centralbyråns senaste prog-
nos där man befarar att Sverige år 2020 kommer att sakna 
drygt 20 000 ingenjörer och att siffran dessutom kommer att 
fortsätta att öka dramatiskt till en brist på omkring 50 000 
ingenjörer år 2030. För både branscher och enskilda företag 
är utmaningen därför att vara aktiva redan på gymnasie-
nivå för att väcka intresse för en specifik inriktning och 
säkerställa den framtida tillgången på kompetens.

• Personer med rätt kompentens undviker i allt högre grad be-
fintliga karriärvägar och traditionella, etablerade företag. De 
väljer i stället att satsa på att starta eget. 2011 startade i snitt 
cirka 5 procent av alla amerikanska ekonomistudenter eget 
företag direkt efter examen, en andel som vid det presti-
gefyllda universitetet Stanford är hela 16 procent. Denna 
tendens är tydlig även vid svenska universitet där en på-
taglig ökning av intresset för att starta eget märks sedan 
80-talisternas intåg. 

• Kampen om talangerna utspelar sig inte längre bara på den 
lokala arenan eller inom den egna branschen. Detta har till ex-
empel bilindustrin, som skriker efter ingenjörer, fått känna 
på när många av dagens unga ingenjörer hellre söker sig till 
finansbranschen.

• Att kommunicera med framtidens arbetskraft blir allt mer 
komplext då fler och fler kommunikationskanaler slåss om deras 
uppmärksamhet. Som en följd av detta ökar mediekonsum-
tionen, vilket gör det svårare för arbetsgivare att nå ut med 
sitt budskap och fånga uppmärksamheten hos talangerna. 
16−24-åringar anpassar sig med en svindlande hastighet till 
det ökade medieutbudet och tycks inte ha några svårigheter 
att hantera flera kanaler samtidigt. Siffror visar att den här 
åldersgruppen under sex och en halv timme tar in i genom-
snitt nio och en halv timme media.

Kampen om talangerna är oundviklig 
En studie genomförd av Ungdomsbarometern visar att de 
branscher som ungdomar i åldern 15−24 år i högst utsträck-
ning uppger att de kan tänka sig att jobba inom är film, 
tidningar, radio och tv, marknadsföring, reklam och media 
samt musik, underhållning – det är kanske inte de bran-
scher som främst förknippas med kompetensbrist. 

Studien visar också att 15 procent av ungdomarna i ål-
dern 15−24 år kan tänka sig att jobba inom  läkemedels-
branschen. Dessa individer utmärker sig bland annat genom 
att de i snitt har högre betyg än gruppen i sin helhet, men 
också att de är intresserade av betydligt fler branscher än 
de övriga i totalpopulationen. Det innebär inte bara att de 
hör till gruppen högpresterare, som är väldigt attraktiv och 
eftersökt bland arbetsgivare, utan också att läkemedelsin-
dustrin konkurrerar om deras uppmärksamhet med ett stort 
antal andra branscher. Utmaningen för läkemedelsbrans-
chen är därför att lyckas fånga deras intresse tidigt och leda 
in dem på relevanta utbildningar, så att arbetsgivare som 
är i behov av deras kompetens sedan ska kunna konkur-
rera om talangerna.

Det finns inget sätt att komma undan kampen om talang-
erna. För att överleva behöver företagen sina medarbetare 
- utan kompetent personal står verksamheten stilla. Det 
finns också en tydlig ekonomisk vinning i att arbeta aktivt 
med att säkra sin talangpool och stärka sitt arbetsgivarva-
rumärke. Undersökningar genomförda av nätverket Linke-
dIn visar att: 

• Företag med ett starkt arbetsgivarvarumärke har bättre 
förutsättningar att både korta ner sina rekryteringstider 
och att minska kostnaderna för nyrekrytering. Studier vi-

Att attrahera, rekrytera 
och behålla rätt medar-

betare med rätt kompetens är 
en av de största utmaningar en 
arbets givare ställs inför i dag.

EmployEr brAnding
Employer branding handlar om en arbetsgivares varumärke 
gentemot potentiella, nuvarande och tidigare anställda. Ett ar-
betsgivarvarumärke innehåller precis som ett konsumentvaru-
märke en mängd olika associationer och genom att påverka 
dessa associationer kan man modifiera sitt employer brand.

 – Med ökade kunskaper kan du ta korrekta beslut
 eller initiativ

 – Genom kvalitativa marknadsanalyser kan Medmind 
 hjälpa dig att förstå din marknad, region eller landsting
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sar att kostnaden per rekrytering är dubbelt så hög för fö-
retag som förlitar sig på sitt konsumentvarumärke i jakten 
på personal jämfört med företag som har ett starkt arbets-
givarvarumärke. 

• Medarbetare som arbetar på ett företag som de anser 
vara en ideal arbetsgivare är mer engagerade i sitt jobb och 
betydligt mer lojala mot sin arbetsgivare än andra. Företag 
med ett starkt arbetsgivarvarumärke har en personalom-
sättning som är hela 28 procent lägre  än ett företag med ett 
svagare arbetsgivarvarumärke.

Nödvändigt att involvera högsta ledningen
Slutligen finns det en faktor som avgör om ett företag lyckas 
i kampen om talangerna och därmed når framgång med 
sin verksamhet: företagets högsta ledning bör alltid vara 
involverad och aktiv i arbetet med att attrahera, rekrytera 
och behålla rätt medarbetare. 

Marissa Mayer, tidigare chef på Google och numera verk-
ställande direktör på Yahoo är ett exempel på en ledare som 
tagit en extremt aktiv roll i företagets rekrytering. För att 
försäkra sig om att företaget endast tar in de bästa och mest 
lämpade kandidaterna godkänner hon själv alla rekryte-
ringar som företaget gör. 

Hennes strategi för att återigen göra Yahoo världsledan-
de i branschen är enkel. Den går kort och gott ut på att 
hitta, anställa, engagera och behålla de allra bästa. För ga-
ranterad framgång och utveckling på lång sikt måste svens-
ka företag och organisationer ha samma fokus. För om det 
är något vi kan vara säkra på så är det att för det företag 
som inte ser vikten av att bygga och utveckla sitt arbetsgi-
varvarumärke väntar ett öde likt Kodaks eller Nokias runt 
hörnet… 

Claes Peyron
Country Manager sweden, Global Head of Insights

Universum

Det finns också en tyd-
lig ekonomisk vinning i 

att arbeta aktivt med att säkra 
sin talangpool och stärka sitt 
arbetsgivarvarumärke.

 – Med ökade kunskaper kan du ta korrekta beslut
 eller initiativ

 – Genom kvalitativa marknadsanalyser kan Medmind 
 hjälpa dig att förstå din marknad, region eller landsting
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Ny databas med frågor och      svar om etiska regelverket
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I mer än 40 år har läkemedelsbranschen arbetat aktivt 
med etiska regler. Efterhand har reglerna kompletterats 
med till exempel regler för hur industrin ska samarbeta 

med sjukvårdens personal, med patient- och intresseorga-
nisationer samt med politiker. Allt material finns samlat i 
Läkemedelsbranschens etiska regelverk, LER. Allteftersom 
regelverket har utvecklats har också frågorna kring tillämp-
ningen av reglerna ökat. Nu har de vanligaste frågorna, 
tillsammans med svar på dessa, samlats i en ny databas - 
www.lif.se/etikfrågor. 

- Vi vill möta efterfrågan på mer lättillgänglig informa-
tion för att snabbt och smidigt kunna hitta svaren på vanligt 
förekommande frågeställningar, säger Rikard Pellas, Com-
pliance Officer på Läkemedelsindustriföreningen, LIF. Och 
skulle man inte hitta svaret på sina egna frågor går det bra 
att skicka in dem till oss så får man svar. 

Informationskampanj startar i februari
Under vårens första kvartal startar en kampanj för att infor-
mera vården om den nya databasen med frågor och svar. Vi 
kommer bland annat att annonsera i Dagens Medicin, Lä-
kartidningen, Onkologi i Sverige samt Neurologi i Sverige.

- Tanken är att de som berörs av reglerna ska få ökad 
kunskap om regelverket och få bättre förståelse för varför 
reglerna behövs. Men framför allt hoppas vi att det ska bli 
lättare för både våra medlemsföretag och för vården att få 
tillgång till svaren på de vanligaste frågorna, berättar Ri-
kard Pellas.

Ny databas med frågor och      svar om etiska regelverket

Nu kan alla intresserade få svar på 
sina frågor om innehållet i läkemedels-
branschens etiska regelverk, LER, i en 
ny databas med frågor och svar i ämnet. 
Läkemedelsindustrin lanserar kampan-
jen med start i februari.

Rikard Pellas
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ler

Som ett första steg har man tagit fram frågor som berör 
läkemedelsinformation samt överenskommelsen med Sve-
riges Kommuner och Landsting, SKL, som omfattar sam-
verkan mellan läkemedelsföretag och sjukvård. Men på sikt 
ska samtliga delar av LER följas upp med frågor och svar. 
Konceptet testades under Läkarstämman och reaktionerna 
var mycket positiva. Nu hoppas LIF att hela branschen 
hjälps åt att sprida informationen till både sina kollegor på 
respektive företag och till vården.

- För att förstärka kampanjen har vi tagit fram en ny fol-
der som vi hoppas att våra medlemsföretag sprider vid sina 
kontakter med vården. Foldern beskriver regelverket och 
var det finns mer information att hämta, säger Rikard Pel-
las. En viktig kontakt för den här kampanjen blir företagens 
respektive Compliance Officers som hjälper oss att sprida 
informationen internt på det egna företaget.

Mer och enklare information efterfrågas
Bakgrunden till kampanjen startade 2012 med att LIF ge-
nomförde flera djupintervjuer kring attityder till och kun-
skaper om det etiska regelverket. Personer inom branschen, 
läkare i sjukvården och personer på flera myndigheter gav 
sin syn på vad de tyckte branschen borde förbättra och för-
ändra. Från företagen var signalerna tydliga, man ansåg 
sig väl insatt i regelverket, tyckte att reglerna var viktiga 
för branschen och menade att det i dag finns ett utvecklat 
bra nätverk för rådfrågning. Många menade också att den 
interna informationsspridningen fungerade mycket väl via 
företagens egna Compliance Officers.  

Samtidigt ansåg man över lag att kunskapen om LER och 
överenskommelsen mellan SKL och LIF hos läkare och an-
nan sjukvårdspersonal var mycket dålig och att förståelse 
för regelverket många gånger saknas. På frågan om LIF kan 
förbättra informationen var svaren samstämmiga: gör in-
formationen kring regelverket tydligare, ta fram enkla in-
formationsmaterial som kan användas i vården och beskriv 
reglerna mer konkret med tydliga exempel.

När motsvarande frågor ställdes till sjukhusläkare be-
kräftades medlemsföretagens bild. Många sjukhusläkare 
ansåg att de kände till avtalet men inte detaljerna och skul-
le gärna vilja ha mer och enklare information. Flera tyckte 
dock att det borde vara arbetsgivarens uppgift att sprida 
information om avtalet mellan LIF och SKL men menade 
samtidigt att branschen kunde spela en viktig roll i frågan.

 

CeCilia KennerfalK
Kommunikationschef, lif

foto: Gunilla lundström

Om databasen
LIF:s databas med frågor och svar kring läkemedelsbrans-
chens etiska regelverk öppnades 28 november 2012. till att 
börja med ingår frågor kring regler för läkemedelsinformation 
samt frågor om samverkansformer mellan läkemedelsbrans-
chen och hälso- och sjukvårdspersonal. successivt utökas 
databasen med frågor från övriga kapitel i LeR.
Frågorna är samlade i 14 kategorier, till exempel resor, kon-
gresser, förtäring och gåvor. Underlagen har samlats in från 
olika läkemedelsföretag och har valts ut för att kunna besvara 
de vanligaste frågorna som företag eller vården ställer. det 
finns också möjlighet att ställa egna frågor och få svar på dom.
själva databasen finns www.lif.se/etikfrågor. mer information 
om kampanjen, en film om etikarbetet och en folder om data-
basen finns på LIF:s medlemssidor, LIF service.

Tanken är att de som 
berörs av reglerna ska få 

ökad kunskap om regelverket 
och få bättre förståelse för var-
för reglerna behövs. Men fram-
för allt hoppas vi att det ska bli 
lättare för både våra medlems-
företag och för vården att få 
tillgång till svaren på de 
vanligaste frågorna.
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För snart tio år sedan började ett 
nytt väsentligt skärpt etikavtal 
mellan LIF och Sveriges Kom-

muner och Landsting att gälla. Skärp-
ningen av reglerna avsåg inte minst 
företagens inbjudningar till olika slags 
företagsarrangemang till hälso- och 
sjukvårdspersonalen. I vissa avseen-
den har klargöranden och precise-
ringar kommit till genom praxis från 
IGM och NBL. I andra är praxis från 
IGM och NBL mycket begränsad men 
genom omförhandlingar av etikavtalet 
har viktiga förändringar i liberalise-
rande riktning gjorts.

I den här artikeln kommer jag att be-
handla dels utformningen av och den 
information som skall finnas i inbjud-
ningar dels på vilket sätt och vart in-
bjudningar eller snarare information 
om företagsarrangemang får spridas. 
Däremot kommer jag inte ta upp frågor 
som rör exempelvis vilka ekonomiska 
åtaganden som ett läkemedelsföretag 
kan göra vid olika slag av arrangemang. 
Det får anstå till en annan artikel.

Viktiga principer bakom regel
verket
För att rätt förstå reglerna och den 
praxis som vuxit fram måste man 
känna till några viktiga principer som 
ligger bakom reglerna. Den kanske 

viktigaste är att olika erbjudanden från 
läkemedelsföretagen inte får inkräkta i 
eller ens riskera att störa den lojalitets-
plikt som hälso- och sjukvårdspersona-
len har gentemot sin arbets-/uppdrags-
givare, dvs sjukvårdshuvudmannen. 
Det innebär att företagens agerande 
måste präglas av total öppenhet gen-
temot både sjukvårdshuvudmannen 
och hälso- och sjukvårdspersonalen. 
Man måste respektera att sjukvårds-
huvudmannen har rätt att avgöra vilka 
slag av företagsarrangemang som man 
anser att personalen av olika skäl kan 
eller inte kan bevista. En princip som 
särskilt tidigare inte riktigt beaktats på 
det sätt som den borde är hälso- och 
sjukvårdspersonalens grundlagsfästa 
rätt att bli informerade om exempelvis 
produktnyheter och vidareutbildning 
av betydelse för deras yrkesutövning. I 
den delen har det dock som skall fram-
gå blivit bättre.

Olika slag av företagsarrangemang
I LER regleras tre slag av samman-
komster – Produktinformation (artikel 
33), Terapiinriktad utbildning (artikel 
34) samt Vetenskaplig sammankomst 
och kongress (artikel 35). Praxis visar 
att användningen av just dessa be-
grepp i inbjudningar till och informa-
tion om olika arrangemang är utomor-

dentligt viktigt. Det finns flera exem-
pel där företags fällts av IGM/NBL för 
att ha använt andra beteckningar eller 
blandat samman de olika begreppen. 

Produktinformation definieras i arti-
kel 33 som: ”… sammankomst med syf-
te att informera om ett läkemedels spe-
cifika egenskaper eller handhavande”.

Terapiinriktad utbildning utgörs en-
ligt artikel 34 av: ”… sammankomster 
i syfte att ge utbildning inom visst be-
handlingsområde. Informationen skall 
ge deltagarna aktuell och relevant kun-
skap om allmänna eller specifika sak-
förhållanden och problem inom terapi-
området i fråga dvs. den skall vara pro-
blemorienterad och inte produktorien-
terad”.

Med vetenskaplig sammankomst el-
ler kongress avses enligt artikel 35: ”… 
möten arrangerade av läkemedelsföre-
tag eller under medverkan av läkeme-
delsföretag i syfte att behandla en eller 
flera medicinska eller andra vetenskap-
liga frågeställningar inom ett eller fle-
ra vetenskapliga ämnesområden”.

Produktinformation
Produktinformation måste aviseras i 
förväg och spontanbesök är alltså inte 
tillåtna. Normalt skall informationen 
genomföras som gruppmöte och inte 
med enskilda läkare. Såväl gruppmö-

Regler rörande information om och inbjudningar till företagsarrangemang för hälso- 
och sjukvårdspersonal är centrala i kap II om samarbete med vården i Läke medels-
branschens etiska regelverk (LER). Jur kand Torsten Brink, vd Brilex AB, och tidiga-
re mångårig sekreterare/vice ordförande i NBL går i denna artikel igenom vad som 
gäller enligt reglerna och den praxis som vuxit fram under senare år. 
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ten som produktinformation för en-
skilda läkare, när det undantagsvis 
förekommer, måste godkännas i förväg 
av sjukvårdshuvudmannen. Inbjudan 
måste därför ställas till ”boknings-
ansvarig”, ”verksamhetschef” eller 
liknande. Endast i det fall man är helt 
säker på vem som på den vårdinrätt-
ning man vill besöka ansvarar för 
bokningar kan man ställa inbjudan 
till en namngiven person. Personliga 
e-postadresser skall användas med stor 
återhållsamhet eftersom en inbjudan 
via sådan lätt uppfattas som att det 
handlar om inbjudan till ett personligt 
möte. För att skicka en inbjudan till 
produktinformation på detta sätt bör 
man i förväg ha inhämtat uttryckligt 
tillstånd från både innehavaren av e-
postadressen och dennas huvudman.

Enligt artikel 33 skall det av inbju-
dan framgå att den avsedda samman-
komsten avser produktinformation. 
Just det ordet bör som framgått använ-
das. Vidare skall innehållet i och den 
tidsmässiga omfattningen av program-
met anges. Även tid och plats skall en-
ligt bestämmelsen framgå. Det sist-
nämnda är dock inte sällan omöjligt att 
leva upp till eftersom aviseringen ofta 
har formen av en ansökan om tid för 
produktinformation. Mottagaren avses 
alltså svara och själv föreslå tid och 
plats för sammankomsten.

De nämnda tre informationskraven 
i artikel 33 är dock inte uttömmande. 
Även artikel 23 i Kap I i LER innehåller 
regler för utformningen av avisering av 
produktinformation. Kraven är visser-
ligen delvis sammanfallande men det 
finns vissa sakliga skillnader. Det är 
därför en brist att det varken i artikel 
23 eller 33 görs en hänvisning till den 
andra artikeln. I artikel 23 finns bland 
annat ett krav som bygger på äldre 
NBL-praxis, nämligen att upplysning-
arna i inbjudan om det eller de läkeme-
del som man avser att informera inte 
får ”göras mer omfattande än vad som 
krävs för att presentera den avsedda in-
formationen”. Det är många år sedan 
denna bestämmelse tillämpades av 
IGM/NBL. Sedan ett antal år är det inte 
ovanligt att inbjudningar till produkt-
information innehåller en särskild text-
ruta där minimiinformation enligt ar-
tikel 17 samlats. Detta har varit fallet 
med ett antal inbjudningar som IGM 
bedömt under senare år men då har 

ärendena gällt helt andra sakfrågor. 
Trots att det enligt min mening är gan-
ska uppenbart att minimiinformation 
enligt artikel 17 inte formellt är fören-
ligt med nämnda krav i artikel 23 och 
NBLs praxis enligt detta, har IGM så-
ledes inte reagerat. Jag har dock förstå-
else för IGMs underlåtenhet eftersom 
det är svårt att se att textrutor av aktu-
ellt slag skulle medföra några nackde-
lar eller risker från informationsmot-
tagarnas synpunkt. Vi får hoppas att 
dessa nya rutiner vid utformningen av 
inbjudningar till produktinformation 
legaliseras vid kommande justeringar 
av LER.

Terapiinriktad utbildning samt 
Vetenskaplig sammankomst och 
kongress
Även om reglerna för Terapiinriktad 
utbildning och Vetenskaplig samman-
komst och kongress är uppdelade i två 
olika artiklar – 34 och 35 – behandlas 
de här i ett sammanhang. Reglerna för 
inbjudningar till dessa slag av sam-
mankomster är nämligen så gott som 
identiska. 

Vid tillkomsten för ca tio år sedan av 
det nya etikavtalet mellan LIF och SKL 
präglades reglerna rörande inbjudning-
ar till Terapiinriktad utbildning av en 
mycket restriktiv inställning. De nya 
reglerna uppfattades av många inte 
utan grund som att avtalsparterna 
”slängde ut barnet med badvattnet”. Så-
ledes var det då inte tillåtet att utan 
överenskommelse med varje enskild 
sjukvårdshuvudman ens inbjuda till 
sammankomster där Terapiinriktad ut-
bildning kombinerades med Produkt-
information. Inbjudningar till utbild-
ningar fick inte ställas till enskilda 
medarbetare i vården hur väl den av-

sedda vidareutbildningen än kunde an-
ses motsvara dennes behov av vidare-
utbildning. Som väl är har reglerna i 
dessa avseenden liberaliserats. Regler-
na balanserar numera på ett bättre sätt 
de ibland motstående principerna om 
sjukvårdshuvudmannens rätt att avgö-
ra vilka slag av företagsarrangemang 
som hälso- och sjukvårdspersonalen 
kan bevista och personalens grundlags-
fästa rätt att få tillgång till information 
om produktnyheter och vidareutbild-
ning av betydelse för yrkesutövningen.

Numera behövs inte överenskom-
melse med berörda sjukvårdsshuvud-
män redan innan inbjudan skickas ut 
för sammankomster som innebär en 
kombination av Terapiinriktad utbild-
ning och Produktinformation. Men av 
inbjudan måste klart framgå att det 
handlar om en sådan kombination. Re-
gelverkets begrepp skall användas och 
i inbjudan/aviseringen bör redan initi-
alt sammankomsten betecknas som 
”Terapiinriktad utbildning med Pro-
duktinformation”.  

I inbjudningar till såväl Terapiinrik-
tad utbildning som Vetenskaplig sam-
mankomst och kongress skall det fin-
nas uppgift om vilket slag av samman-
komst som avses, innehållet i och den 
tidsmässiga omfattningen av samman-
komsten, tid och plats, de kostnader lä-
kemedelsföretaget avser stå för samt 
eventuella sidoarrangemang såsom 
måltider.

Tidsuppgifterna för de olika pro-
grampunkterna bör vara specificerade. 
Detta är särskilt viktigt vid kombine-
rad Terapiinriktad utbildning och Pro-
duktinformation då inte minst omfatt-
ningen av produktinformationen mås-
te framgå. IGM fällde nyligen ett före-
tag för brister i detta hänseende (se re-
feratartikeln på annan plats i detta nr).

Inbjudningar till Terapiinriktad ut-
bildning och Vetenskaplig samman-
komst och kongress skall ställas inte 
bara till sjukvårdshuvudmannen utan 
också till läkemedelskommittén i de 
berörda lanstingen. Kopia av inbjudan 
får också skickas till enskilda läkare el-
ler annan aktuell hälso- och sjukvårds-
personal under förutsättning att så sker 
till ”samtliga medarbetare”. Det sist-
nämnda får inte läsas så att alla med-
arbetare på viss klinik skall ha inbju-
dan. Kravet på selektivitet gäller natur-
ligtvis även här och endast enskild som 
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kan komma ifråga för den aktuella ut-
bildningen eller vetenskapliga sam-
mankomsten skall ha inbjudan. Det 
torde i många fall starkt begränsa vem 
som inbjudan får skickas till.

Det är en brist i kap II I LER att man 
bara talar om inbjudningar och inte om 
information om utbildningar och veten-
skapliga sammankomster. Det förefaller 
som om detta ibland lett till missupp-
fattningen att ett läkemedelsföretag inte 
på annat sätt skulle kunna informera 
hälso- och sjukvårdspersonal om exem-
pelvis vilka Terapiinriktade utbildning-
ar man arrangerar. Regelverket hindrar 
inte ett företag från att ge ut utbild-
ningskataloger eller att annonsera om 
utbildningar i exempelvis facktidskrif-
ter eller att informera om olika företags-
arrangemang på egna eller andras 
webbplatser. Detta framgår redan av det 
gemensamma dokument med kommen-
tarer till det för cirka tio år sedan nya 
etikavtalet som LIF och SKL publicerade 

i början av 2005. Detta dokument har 
visserligen bland annat på grund av jus-
teringar i regelverket numera mindre 
vikt men i dessa hänseenden måste ut-
talandena i dokumentet fortfarande 
vara relevanta, särskilt som ju utveck-
lingen gått i liberaliserade riktning. 
Dock är det beklagligtvis så att praxis 
från IGM/NBL rörande dessa slag av in-
formation från företagen saknas.

Vid utformningen av information 
om vad ett läkemedelsföretag erbjuder 
ifråga om Terapiinriktad utbildning 
och Vetenskapliga sammankomster el-
ler kongresser måste den inledningsvis 
nämnda principen om sjukvårdshu-
vudmannens absoluta rätt att avgöra 
vad hälso- och sjukvårdspersonalen 
kan eller inte kan bevista respekteras. 
Därför är det viktigt att utforma infor-
mationen så att hälso- och sjukvårds-
personal inte direkt via informationen 
kan anmäla sig till ett arrangemang 
utan att först inhämta godkännande av 

sin huvudman/verksamhetschef. I an-
nonser och kataloger bör man därför 
undvika att ta in direkta anmälnings-
uppmaningar i form av till exempel an-
mälningstalonger. Däremot bör det 
vara acceptabelt att man upplyser om 
var ytterligare information kan inhäm-
tas och att hänvisa exempelvis till en 
webbplats där man kan beställa for-
mella inbjudningar som sedan från fö-
retaget skickas ut i enlighet med LERs 
regler om sådana. I all information rö-
rande erbjudna utbildningar, veten-
skapliga sammankomster och kongres-
ser bör man upplysa om behovet av att 
inhämta sjukvårdshuvudmannens/
verksamhetschefens godkännande 
innan anmälan till viss sammankomst 
görs. 

TorsTen Brink
Jur kand, vd Brilex AB
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Boken Patient.nu är resultatet av ett samarbete mel
lan en professor i medicin och en framtidsfors
kare som beskriver hur trender inom medicin, 

konsumtion och digital kommunikation håller på att 
omvandla sjukvården. 

I de inledande kapitlen presenteras en hel del, i och 
för sig, intressanta fakta om hur samhället förändras 
med anledning av urbanisering, demografisk ut
veckling, globalisering och tillkomsten av ny teknik 
och ny informationsteknologi. Texten är stundtals 
väldigt detaljerad och faktaspäckad och lite tung 
att ta till sig. Skeenden och samband som redan är 
väl kända av de flesta varvas med väldigt intres
santa fakta. Boken har i dessa inledande avsnitt lite av en 
lärobok över sig och det är väl inte för inte som Studentlit
teratur är utgivande förlag. Men det är värt att läsa vidare. 
Ju längre in i boken jag kommer desto mer stimuleras fan
tasin med de framtidsscenarier som målas upp om hur värl
den och människorna förändras till stor del beroende på 
framsteg inom teknik och kommunikation. 

Allt fler äldre ska försörjas av allt färre och sjukvårds
budgetarna blir allt mer ansträngda, det är sådant som vi 
redan känner till. Vidare är det inte särskilt nytt att läsa att 
vi blir fetare, att andelen enpersonshushåll ökar och att da
gens internetsurfande vårdkonsumenter är allt mer pålästa 
och krävande. Men författarna, Håkan Eriksson och Peter Ma-
janen, sätter in sådan allmän kunskap i ett större samman

hang och beskriver fängslande vad ökade krav på service 
och tillgänglighet i kombination med teknisk utveckling 
leder till, till exempel med väsentligt ökade möjligheter till 
vård på distans och vård i hemmet. De går dessutom djupt 
ner på individnivå och diskuterar hur våra värderingar 
starkt bidrar till att påverka utvecklingen och vice versa. 
Resonemangen är väl underbyggda, en av författarna ligger 
bakom en undersökning med hela fem tusen djupintervju
er av ett representativt tvärsnitt av Sveriges befolkning över 
18 år.

Patient.nu 
- intressant inblick in i framtidens sjukvård

Alla som vill få ett perspektiv på driv
krafterna bakom de senaste decenniernas 
samhällsutveckling och förändringarna 
inom sjukvården och som är nyfikna på 
att få veta vart det har lett oss år 2035, 
bör ha stor glädje av att läsa boken Pa
tient.nu, skriven av en professor i medi
cin och en framtidsforskare. Det skriver 
Kjell Legernaes, strategikonsult.

oken Patient.nu är resultatet av ett samarbete mel
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kare som beskriver hur trender inom medicin, 
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Eget hälsokonto med samlad information om allt
Ett exempel på förändringar inom sjukvården drivna av 
förändrade attityder som tas upp i boken är den ökade ef-
terfrågan på kosmetisk kirurgi och den kraftiga ökningen 
av egenvård. Människor som på olika sätt vill ”förbättra” sig 
själva kommer få ännu fler möjligheter i framtiden med nya 
prestationshöjande droger, intelligenta implantat och gen-
terapi som kan förlänga livet med flera decennier. Förfat-
tarna målar upp detta som en megatrend som kommer att få 
konsekvenser för hela samhället under en lång tid med stor 
påverkan inom områden som politik och ekonomi. Denna 
förbättringstrend ligger också bakom den kraftiga ökning-
en av hälsoturism där Indien och länder i Sydostasien kan 
leverera inte bara bröstförstoringar utan även kvalificerad 
ortopedisk kirurgi som exempelvis höftledsoperationer, 
organtransplantationer och kataraktkirurgi till en bråkdel 
av kostnaden för samma ingrepp i Europa eller USA. Dess-
utom är väntetiden betydligt kortare.

I framtiden kommer sjukvården, enligt författarna, att 
ha en mer rådgivande roll där individen har det övergri-
pande ansvaret för sin hälsa. Alla har ett eget hälsokonto 
där information från alla kontakter med sjukvården, offent-
lig, privat eller utländsk, finns lagrad. Patienten lägger in 
data från diagnostiska hjälpmedel i hemmet som till exem-
pel sin badrumsvåg eller blodtrycksmätare och andra själv-
tester som är anslutna till smarttelefonen. Alla förslag på 
behandlingsåtgärder från sjukvårdskontakterna, baserade 
på individuella riskprofiler framräknade med genetiska va-
riabler, kan individen själv validera och kvalitetssäkra mot 
smarta e-tjänster och olika system för beslutstöd på internet. 
Nya vård- och omsorgskoncept som utvecklats i Sverige 
kommer att ha bildat grunden för en ny blomstrande ex-
portindustri. Genom att ligga i framkant under början av 
2000-talet med elektroniska patientjournaler, nätbaserade 
beslutsstöd och nationella vårdkvalitetsregister har vi skaf-
fat oss ett internationellt försprång. 

Sex hälsoarketyper 
Med femtusen djupintervjuer som underlag har författarna 
bildat sex olika arketyper av individer. Arketypernas värde-
ringar avgör hur de förhåller sig till sin egen hälsa och vilka 
förväntningar de har på sjukvården. I den sista tredjedelen 
av boken beskrivs dessa arketyper utförligt på ett under-
hållande sätt. De kan plottas in i ett koordinatsystem där 
motpoler bildas av de olika begreppsparen idealism/mate-
rialism och trygghetssökande/förändringsbenägna. Vi får 
stifta bekantskap med traditionalister, kollektivister, kon-
servativa, credister, avantgardister och explorers som alla 
har olika livsstilar och samhällssyn. De olika arketyperna 
går lätt att känna igen och vi får också veta hur de förhåller 
sig till olika vårdtrender som till exempel bloggmanitren-
den, näthypokondritrenden och friskvårdsatletistrenden. 

Eftersom värderingar är relativt konstanta från det att 
de etablerats i tidig vuxen ålder går det att förutse vilka 
arketyper som kommer att dominera under de kommande 
decennierna. Det blir tydligt att de mest krävande grup-
perna kommer att växa och att fortsatta krav på tillgänglig-
het och individanpassning kommer att ställas på morgon-
dagens sjukvård. 

Enbart beskrivningarna av de sex olika arketyperna i sig 
gör boken läsvärd. Men det är när all fakta från de inle-
dande kapitlen och alla exempel på möjligheter som ny tek-
nik medför, kopplas ihop med värderingarna hos de olika 
människotyperna som bokens resonemang fulländas. Om 
du jobbar med marknadsföring, medicin, affärsutveckling 
eller helt enkelt bara har ett allmänt samhällsintresse spelar 
ingen roll, du kommer att ha stor behållning av att läsa Pa-
tient.nu. 

Kjell legernaes, 
strategikonsult

stradvise

Om bOkEn
Patient.nu – med världen som hälsoleverantör och internet som 
vårdcoach är skriven av Håkan Eriksson, professor emeritus, 
Karolinska sjukhuset och Peter Majanen, framtidsforskare, 
verkställande direktör, Quattroporte.
Boken är utgiven av Studentlitteratur, 2012, ISBN 978-91-44-
07128-2.

Ju längre in i boken 
jag kommer desto mer 

stimuleras fantasin med de 
framtidsscenarier som målas 
upp om hur världen och män-
niskorna förändras till stor del 
beroende på framsteg inom 
teknik och kommunikation.
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marknadsföring

nästa stora område att digitaliseras

Redan i dag finns det en rad appar och tjänster som vänder sig till 
den enskilda användaren. Det handlar både om sådant som att kunna 
köpa receptbelagda läkemedel över nätet men också att få ett person-
ligt DNA-test eller använda en sport-bh som kan diagnosticera bröst-
cancer. Rasmus Sellberg webbstrateg på digitalbyrån Daytona har 
kikat på vad som kan finnas inom läkemedelssektorns digitala framtid.

En otydligt definierad kravprofil kan vara början på en utdragen och dyrbar rekryteringsprocess. 
Med Moveup kan du undvika den här fallgropen och snabbt få fram de kandidater som du behöver.

Vi är rekryteringsföretaget som fokuserar på rekrytering inom Läkemedel, Medicinteknik, Lab. & Diagnostik. 
Vår kännedom om branschen ger dig värdefull kunskap under hela rekryteringsprocessen, från att skapa kravprofilen till att 
välja den slutliga kandidaten. Vi lyssnar på dig, men utmanar också ditt sätt att tänka i varje skede. Därmed kan du fokusera 
på rätt kandidater från början till slut.

Med en otydlig kravprofil fångar du inte de bästa kandidaterna. 
Undvik den här och många andra fallgropar för att verkligen lyckas 
med din rekrytering. 

Ring affärsområdeschef Richard Etz 
på 0733 - 87 27 21 för att få veta mer.

Rekryteringens fallgrop nr 1:

En otydlig kravprofil
Se till att det blir rätt från början med Moveup Consulting

Rekrytera de bästa

Göteborg 031 - 775 55 90. Stockholm, Malmö, Köpenhamn. www.moveup.se
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Internet påverkar alltid de branscher det kommer i kon-
takt med. Områden som har kommit långt i sin digi-
talisering, som musik, tv, böcker och nyheter, har för-

ändrats i grunden. Sekelgamla affärsmodeller har kastats 
omkull, nya aktörer har tillkommit och gamla aktörer har 
försvunnit. Alla förutsättningar har ställts på ända och hela 
kartan har ritats om. Mycket talar för att kropp och hälsa 
är ett av de stora områdena som kommer att bli digitalt 
härnäst. Där pågår just nu en digital innovationskapplöp-
ning med höga insatser. Läkemedelsbranschen är givetvis 
en del av denna. Vinnarna kommer potentiellt att kunna 
hämta hem stora vinster, medan förlorarna kanske kommer 
att försvinna. Det mest uppenbara exemplet på digitalise-
ringen är kanske att flera av de svenska apoteken erbjuder 
försäljning över nätet, även av receptbelagda läkemedel. 
Tittar man bortom försäljningsledet börjar även andra de-

För några tusenlappar 
kan vem som helst få en 

bild av sin riskprofil vad gäller 
vissa ärftliga sjukdomar.
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välja den slutliga kandidaten. Vi lyssnar på dig, men utmanar också ditt sätt att tänka i varje skede. Därmed kan du fokusera 
på rätt kandidater från början till slut.
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lar i kedjan kring hälsa, sjukvård och 
läkemedel att bli digitala. Men varför 
sker det här just nu? Jo, den tekniska 
utvecklingen har gjort dyrbara tekni-
ker billigare och därmed möjliga att 
användas av en större målgrupp.

Dyr teknik har blivit billigare
Ett exempel är DNA-tester, som till 
nyligen enbart använts för att diagnos-
ticera vissa sjukdomar inom sjukvår-
den. Men numera har kostnaden för 
DNA-test sjunkit så lågt att man sedan 
några år kan få så kallade personliga 
DNA-test. För några tusenlappar kan 
vem som helst få en bild av sin risk-
profil vad gäller vissa ärftliga sjukdo-
mar och om det i arvsmassan finns ett 
antal genmutationer som förutsäger 
dessa sjukdomar. Med kunskap om att 
en patient har en högre ärftlig risk att 
drabbas av en viss sjukdom går det att 
diagnostisera den och sätta in behand-
ling tidigare. 

Kunskaper kring hur patienter med 
liknande genuppsättning reagerar på 
olika substanser är högintressant när 
man väljer och doserar läkemedel. Sist 
men inte minst finns det en stor poten-
tial för både förebyggande insatser och 
behandling där sjukdomen - som så 
ofta är fallet - är en kombination av 

ärftliga och livsstilsbaserade faktorer. 
Om DNA-uppsättningen till exem-

pel indikerar en förhöjd risk för hjärt-
sjukdom finns det sannolikt goda möj-
ligheter att motivera patienten att änd-
ra sin livsstil, det vill säga kost, stress, 
sömn, motion och rökning. Med de här 
möjligheterna till individanpassad 
vård som DNA-tester medför är det 
rimligen bara en tidsfråga innan de 
kommer att genomföras rutinmässigt 
även inom vården.

Mobilen - din doktor i fickan
En annan teknik som redan blivit all-
mängods är den smarta mobiltelefo-
nen. Att den är personlig och alltid 
närvarande på ett annat sätt än en da-
tor får till följd att det har börjat kom-
ma tjänster, eller appar, som försöker 
påverka bärarens livsstil. Enligt Ma-
shable, en av de största nyhetssajterna 
för digitala tjänster, har 40 procent av 
iPhone-användarna minst en app in-
stallerad som har med hälsa att göra. 
Bland dessa hälsoappar återfinns allt 
från sömnmätning (SleepCycle) och ka-
loriräknare till träningsappar (Nike+, 
Runkeeper). 

Det finns också generella KBT-base-
rade appar som mäter och påverkar be-
teenden. Den typen av appar används 

både för ledarskapscoachning inom 
stora företag och för behandling av 
sömnproblem och rökavvänjning. 

Apoteket, Vårdguiden och flera lä-
kemedelsföretag erbjuder digitala 
tjänster som komplement till läkeme-
delsbehandlingar, både i form av appar 
och webbtjänster. Ett exempel är 
McNeil, som med tjänsten ActiveStop 
sedan många år erbjuder ett digitalt 
komplement till Nicorettes sluta röka-
produkter. Ett annat är Apotekets Häl-
solabb, där användarna kan sätta upp 
mål och följa upp dem kring exempel-
vis tobaksanvändning, stress och mo-
tion. Båda dessa tjänster är gratis, men 
det finns också en potential att ta betalt 
av användarna och helt enkelt skapa 
nya intäktsströmmar. 

Till exempel erbjuder Apoteket den 
KBT-baserade tjänsten Sömnhjälpen för 
395 kronor och Aftonbladets Viktklubb 
är förmodligen Sveriges största hälso-
tjänst med 350 000 kunder. Det finns 
också direkt läkemedelsrelaterade 
tjänster, till exempel appar som påmin-
ner patienten att ta rätt medicin vid rätt 
tillfälle. Det är nog så viktigt, eftersom 
hälften av dem som behandlas med lä-
kemedel får en sämre effekt än opti-
malt på grund av problem med att föl-
ja den förskrivna dosen. 

Ställ diagnos med hjälp av internet
Men utvecklingen stannar inte vid mo-
biltelefonerna. The internet of things 
handlar om att saker som traditionellt 
sett inte är uppkopplade till nätet blir 
det. För närvarande handlar detta om-
råde mest om olika sensorer som mä-
ter värden hos bäraren och rapporterar 
mätvärdena till olika tjänster på nätet. 
Nästa generation kommer att handla 
om uppkopplade saker som dessutom 
påverkar sin omgivning.

Internet of things finns också inom 
hälsoområdet. Det finns stegräknare 
och pulsmätare som till exempel Nike 
Fuelband och FitBit som lagrar data om 
bärarens aktivitet på nätet. Det franska 
företaget Withings har både en våg och 
en blodtrycksmätare som ger använda-
ren möjlighet att följa kurvor över sin 
hälsoutveckling i mobilen. Företaget 
Scanadu har tagit fram internetkopp-
lade diagnosverktyg (urin- och saliv-
prov) för hemmabruk som kostar en 
dryg tusenlapp. Internetkopplade fe-
bertermometrar finns sedan ett par år. 

Det finns stegräknare och puls-
mätare som till exempel Nike 

Fuelband och FitBit som lagrar data 
om bärarens aktivitet på nätet.

Nu skapar vi en starkare mix

Mix Public Relations och Narva har gått 
samman till en av Sveriges största kom-
munikationsbyråer. Här finns nu ett av 
Nordens starkaste team för publicitet och 
påverkan inom medicin och hälsa. 

Vad vi erbjuder dig som kund:  
•  Expertkompetens inom life science, 

medicin och hälsa
•  Kunskap och kreativitet för att skapa rätt 

mediegenomslag
•  Djup förståelse för politiska processer 

och beslutsfattande
•  Gedigen kompetens inom finansiell  

kommunikation

Läs mer på narva.se eller kontakta:  
kerstin.andersson@narva.se 
johan.molander@narva.se
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Ett annat exempel är en sport-BH 
från First Warning Systems som enligt 
en första studie kan diagnostisera 
bröstcancer hos bäraren sex år tidigare 
än med bildbaserade metoder och med 
större säkerhet än med mammografi.

Internet flyttar in i kroppen
Sensorerna blir bara mindre och min-
dre. För någon månad sedan lansera-
des en sensor i form av en temporär 
tatuering, som mäter bärarens pH-
nivå på huden. Allra längst i den här 
utvecklingen har nog Proteus Digital 
Health kommit. De har tagit fram 
en sensor, liten som ett sandkorn 
och möjlig att svälja, som de siktar 
på att baka in i läkemedelstabletter. 
När sensorn kommer i kontakt med 
fukten i magsäcken aktiveras den och 
rapporterar till en annan sensor som 
sitter på huden att det specifika läke-
medlet har tagits. 

Sensorn på huden rapporterar sedan 
puls och temperatur till en mobiltele-
fon, där patienten eller läkaren både 
kan se att patienten tagit rätt medicin 
vid rätt tillfälle och följa eventuella 

kortsiktiga effekter på puls och tempe-
ratur. 

All den information som genereras 
från de här sensorerna kommer att ut-
göra en ovärderlig källa till kunskap i 
rätt händer.

Med slutkunden i fokus
Apoteket har med sina tjänster Hjärt-
kärlkoll, Sömnhjälpen och Hälsocoach 
visat att aktörerna inom hälsoområdet 
inte nödvändigtvis behöver hålla sig 
inom sin traditionella nisch - i Apote-
kets fall försäljningsledet. Det går att 
träda in på närliggande områden, som 
här diagnos, behandling och förebyg-
gande. Genom att göra det kan de le-

verera en utökad service till kunden, 
med följden att kunden blir mer lojal. 
På samma gång har man hittat helt nya 
intäktsströmmar.

Så hur kan läkemedelsbranschen bli 
mer digital? Det bästa sättet är att utgå 
från läkemedelskonsumenternas, slut-
kundernas, beteenden och behov. Med 
andra ord fokusera på hur deras vård 
kan bli mer effektiv och hur upplevel-
sen av vården kan bli bättre med hjälp 
av digitala hjälpmedel.

Rasmus sellbeRg
webbstrategichef

Daytona
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Den nya överenskommelsen kan vara den första i sitt 
slag och innebär att NLT-gruppen rekommenderar 
Sveriges landsting att använda prostatacancerläke-

medlet Zytiga (abiraterone). 
− Vi är glada över att svenska män med långt framskri-

den prostatacancer nu får tillgång till modern läkemedels-
behandling, säger Anna Käll, PA-ansvarig (Public Affairs) 
på Janssen Sverige.

Överenskommelsen innebär bland annat att Janssen och 
respektive landsting som väljer att ingå i överenskommelsen 
delar på kostnaderna för läkemedlet i de fall som behand-
lingen inte gett någon klinisk effekt efter tre månader.

Avtalet är detsamma för alla landsting och gäller från 1 
januari 2013 oavsett när landstingen väljer att teckna avtal.

− Vi har inlett en dialog med landstingen för att sluta 
avtal i enlighet med överenskommelsen med NLT-gruppen. 
Det innebär att vi erbjuder alla landsting samma avtal för 
att uppnå likvärdig vård över landet och vi hoppas att det-
ta sker så fort som möjligt för alla berörda prostatacancer-
patienters bästa, säger Anna Käll. 

Den första i sitt slag
Bakgrunden till överenskommelsen är dels att Zytiga in-
gick i klinikläkemedelsprojektet hos NLT, dels ett beslut av 
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) våren 2012. 
TLV beslutade att Zytiga inte skulle ingå i högkostnadsskyd-

Läkemedelsbolaget Janssen och Sveriges 
Kommuner och Landstings grupp för 
nya läkemedelsterapier (NLT-gruppen) 
har kommit fram till en överenskom-
melse som skapar förutsättningar för 
likvärdig cancervård för män med långt 
framskriden prostatacancer.

Janssen erbjuder ny lösning 
för män med prostatacancer

Det är upp till den 
behandlade läkaren 

att avgöra om patienten 
haft kliniskt nytta av 
Zytiga.

hälsoekonomi
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det eftersom myndigheten ansåg att priset var för högt i 
förhållande till den överlevnadsfördel på runt 4,6 månader 
som läkemedlet ger.

− Efterfrågan på Zytiga var stor i sjukvården och vi be-
stämde oss snabbt efter TLV:s besked att försöka hitta en 
gemensam lösning tillsammans med NLT-gruppen som är 
tillsatt på uppdrag av Sveriges landstingsdirektörer, säger 
Anna Käll.

NLT-gruppens uppdrag är att vid behov värdera nya lä-
kemedelsterapier och ge Sveriges landsting rekommenda-
tion på lösningar. Vidare ska NLT systematiskt bedöma vär-
det av nya läkemedelsterapier samt ta fram rekommenda-
tioner för ett första förhållningssätt för införande och upp-
följning.

− Vår överenskommelse med NLT-gruppen är vad vi vet 
den första i sitt slag när det gäller att introducera nya läke-
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medel. Det är möjligt att detta är starten på en nya era för 
framför allt nya läkemedel, säger Anna Käll. 

(Roche gjorde ungefär samtidigt en liknande överens-
kommelse med NLT om melanomläkemedlet Zelboraf, re-
daktionens anmärkning.)

Effekt inom tre månader
Anna Käll berättar att det är upp till den behandlade läka-
ren att avgöra om patienten haft kliniskt nytta av Zytiga. 
Läkare fattar därefter beslut om patienten ska fortsätta be-
handlingen eller inte. Om det visar sig att patienten inte 
har haft nytta av Zytiga ska kostnaden för läkemedlet de-
las mellan Janssen och aktuellt landsting. Janssens över-
enskommelse med NLT-gruppen gäller för den nuvarande 
indikationen, det vill säga att den riktar sig till patienter 
som redan har fått behandling med cellgift. Den formella 
indikationen lyder: att Zytiga kan användas tillsammans 
med prednison eller prednisolon indicerat för behandling 
av metastaserad kastrationsresistent prostatacancer hos 
vuxna män vars sjukdom har progredierat under eller efter 
en docetaxelbaserad kemoterapiregim.

Enligt Anna Käll förekom ett långtgående arbete med att 
förankra och stämma av överenskommelsens utformning 
mellan NLT-gruppens företrädare, verksamhetschefer och 
kliniska företrädare inom specialiteten onkologi.

− Det var ett initiativ som vi givetvis välkomnade. Vår 
ståndpunkt är att förslaget ska vara begripligt, följa klinisk 
praxis och lätt att följa upp för berörda kliniker i deras var-
dag. Vi står nu inför uppgiften att informera läkare om över-
enskommelsen så att det ska vara så lätt för dem som möjligt 
att snabbt börja erbjuda fler patienter som har väntat på att 
få tillgång till modern medicin, säger Anna Käll. 

Samhället inte förberett för nya läkemedel
− Glädjen var stor men kortvarig över att ett nytt läkeme-
del, det vill säga Zytiga, äntligen kommit med god effekt i 
sent skede av sjukdomen. TLV:s beslut om att ge avslag för 
högkostnadsskydd överraskade både oss och läkarkåren, 
säger Calle Waller, vice ordförande i Sveriges Prostatacan-
cerförening.

− Perspektivet att många skulle kunna få del av detta 
läkemedel hotade hela systemet. Inte för att kostnaden var 
för stor per patient i förhållande till många andra sjukvårds-
insatser. Men det förekom också argument att det gällde 
alldeles för många och målgruppen var genomsnittligt över 
pensionsåldern och därför inte har samma prioritet, säger 
Calle Waller.

Enligt Calle Waller är det märkligt att samhället inte är 
mer förberett att introducera nya läkemedel.

− På cancerområdet introduceras allt fler nya produkter, 
alla dyra men många med potensen att förlänga livet på 
svårt sjuka. Ska vi stänga butiken och säga att Sverige inte 
avser att välkomna dessa nya läkemedel? Ska vi meddela 
industrin och forskningsvärlden i övrigt att vi inte har råd 
med ytterligare förlängd livstid, undrar Calle Waller.

Calle Waller menar att det steg som NLT-gruppen och 
läkemedelsbolaget Janssen har tagit för att göra läkemedlet 
tillgängligt igen ger stor lättnad. Han hoppas på att sjuk-
vårdshuvudmännen snabbt öppnar dörrarna för dem som 
inte har något annat att hoppas på.

Överenskommelsen i korthet:
• Det behandlande landstinget och läkemedelsbolaget delar 
på kostnaden för behandlingen om läkemedlet inte har haft 
effekt efter tre månader. 

• Gäller patienter som fått cellgiftsbehandling. 

• Gäller från den 1 januari 2013.

• Uppföljning av patienter i det nationella INCA-registret 
(informationsnätverket för cancervård som drivs av landets 
sex regionala cancercentrum).

Johan Dahlin
PR och kommunikationschef i norden

 Janssen

NLT - Nya läkemedelsterapier
NLT-gruppen (Nya Läkemedelsterapier) är tillsatt på uppdrag 
av Sveriges landstingsdirektörer och ska vid behov värdera nya 
läkemedelsterapier och eventuella andra problemställningar 
kring läkemedel samt ge landstingen en rekommendation på 
lösningar.

Överenskommelsen 
innebär bland annat att 

Janssen och respektive lands-
ting som väljer att ingå i över-
enskommelsen delar på kost-
naderna för läkemedlet i de 
fall som behandlingen inte 
gett någon klinisk effekt 
efter tre månader.

hälsoekonomi
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Karriär uppfattas fortfarande av 
många som att klättra i hie-
rarkin och avancera som chef. 

Men så behöver det inte vara. Numera 
har karriärbegreppet vidgats utifrån en 
kunskap om att människor är olika, har 
olika förmågor och trivs i olika situatio-
ner. De flesta vill känna att de utvecklas 
i sitt yrkesliv men det betyder olika sa-
ker för olika personer. Vissa upplever att 
de utvecklas när de får fördjupa sin kun-
skap och bli experter inom ett område. 
Andra vill hela tiden ha nya utmaningar 
och drivs av en vilja till breddning och 
förändring. En sak är dock säker - för 
att en arbetsgivare ska uppfattas som 
attraktiv behöver man kunna ge en bild 
av vilka utvecklingsmöjligheter som 
finns i företaget och hur dessa möjlig-
heter ser ut.

Den här artikeln handlar om hur 
man kan hitta alternativa karriärvägar 
för duktiga medarbetare som inte vill 
ha personalansvar men ändå utvecklas 
i sin roll och ta ansvar.

Fyra typer av karriärer
Ur organisationens perspektiv är kar-
riärutveckling en viktig del i den stra-
tegiska kompetensförsörjningen. Det 

Det finns karriärer även för den 
som inte vill bli chef

Arbetsgivare som lyfter fram olika sätt att utvecklas och 
göra karriär har lättare att attrahera och behålla kompetenta 
medarbetare. Att utvecklas som specialist eller projektledare 
i en organisation är alternativ till en karriär som chef med 
personalansvar. Det skriver organisationskonsulterna Anna 
Gulliksen och Kristina Vejbrink i den här artikeln. I en 
tidigare artikel, publicerad i Pharma Industry 3/2012 skrev 
de om hur man kan hantera en generationsväxling av chefer.



   pharma industry nr 1 –13   47

handlar om att matcha individernas 
behov av utveckling och karriär med 
företagets behov av kompetens för oli-
ka roller och på olika nivåer. På senare 
tid har begreppet Talent Management 
börjat användas då man talar om med-
arbetare som särskilt visat framföt-
terna och som anses ha extra hög po-
tential för att avancera till chefer eller 
utvecklas till specialister. 

Alla varken kan eller vill vara che-
fer. Inte heller har chefsjobbet samma 
dragningskraft på unga människor 
som tidigare. Men hur kan man behål-
la och utveckla duktiga specialister och 

andra nyckelpersoner utan att göra 
dem till chefer med personalansvar? 
Modellen Decision Dynamics bygger 
på mångårig forskning om människor 
i arbetslivet och visar att människor 
har olika drivkrafter och därmed kar-
riärinriktningar. 

• Linjär karriär. 
Individen har sin drivkraft i att av-
ancera uppåt i en organisation för att 
bli chef och ledare på högre nivåer. 

Inflytande och påverkan är centrala 
drivkrafter och dessa personer är ofta 
målinriktade till sin läggning.

• Expertkarriär.
Expertens drivkraft är att fördjupa sig 
inom ett område som han eller hon ofta 
arbetar inom under hela arbetslivet. 
Experten motiveras av att bli bättre 
och kunnigare inom ett visst område.

• Utvidgande karriär.
En person med en utvidgande karri-
ärstil drivs av viljan till att bredda sin 
kompetens och arbetsuppgifter. Hon 
eller han vill lära sig nya saker som 
knyter an till den befintliga kunska-
pen och erfarenheten och rör sig ofta 
i sidled när man ska byta arbete inom 
en organisation.

• Episodisk karriär.
Personer med denna karriärstil drivs 
av förändring och förnyelse och byter 
jobb och inriktning ofta. Det måste 
hända något hela tiden. Det är svårt att 

förutse hur den här individen ska röra 
sig vidare, karriären kan ta vilken rikt-
ning som helst. Det som främst motive-
rar är oberoende och nya utmaningar.

De olika karriärtyperna ska inte 
värderas som bättre eller sämre. Det är 
däremot viktigt att förstå att de passar 
mer eller mindre bra för olika arbets-
uppgifter och situationer. Personer 
med olika karriärinriktningar har en 
tendens att utveckla olika kompeten-
ser. Den linjära karriärinriktningen 

tenderar till exempel att utvecklas 
inom ledarskap och effektivitet medan 
en utvidgande karriärinriktning tende-
rar att bli bra på teamwork och innova-
tion. Experten står för fördjupning och 
specialistkunskap inom sitt område 
medan de episodiska kan vara utmärk-
ta som projektledare eller gruppmed-
lemmar i ett avgränsat projekt.

Genom att definiera och tydliggöra 
vilka alternativa karriär- och utveck-
lingsvägar som finns kan man bygga 
en mer dynamisk och attraktiv organi-
sation. Man ger på så sätt utrymme till 
utveckling för medarbetare som inte 
drivs av den linjära karriärstilens öns-
kan att avancera uppåt och bli chef. Ge-
nom att synliggöra andra utvecklings-
vägar skapar man en mer attraktiv or-
ganisation då den ger möjlighet till ut-
veckling av fler roller vilket bidrar till 

Men hur kan 
man behålla 

och utveck la duk-
tiga specialister och 
andra nyckelper-
soner utan att göra 
dem till chefer med 
personalansvar?
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en större mångfald. Om man synar sin 
organisation ur det perspektivet kan 
man finna att det redan finns olika ut-
vecklingsvägar men att de inte är syn-
liggjorda som utvecklings- och karri-
ärvägar.

Att arbeta som specialist eller pro-
jektledare är exempel på två tänkbara 
alternativa karriärvägar.

Karriärutveckling för en blivande 
specialist
Specialister behövs inom de flesta or-
ganisationer och särskilt i verksam-
heter som lever på att producera kun-
skapsintensiva tjänster eller produkter. 
I stabs- och ledningsfunktioner finns 
det ofta specialister, till exempel inom 
ekonomi, marknadsföring, juridik och 
liknande. Specialisten är expert inom 
sitt område och kan arbeta med att 
fördjupa, utveckla och sprida kunskap, 
både i och utanför organisationen. En 
specialist kan utvecklas till att bli en 
auktoritet inom sitt område. Så här 
kan olika steg i en specialists karriär-
utveckling se ut:

• Det första steget i en specialistkarriär 
kan handla om att ansvara för ett av-
gränsat expertområde och att utveckla 
baskunskap inom det. Man kan ha en 
mer erfaren specialist som mentor och 
man kan ansvara för delar av en pro-
cess eller ett kunskapsområde men inte 
ha huvudansvaret. 

• I nästa karriärsteg får specialisten 
fördjupa sig inom sitt område och byg-
ga djupare på sin kunskap. Ansvaret 
ökar liksom förväntningarna på att 
expertkunskapen ska komma verksam-
heten till godo. 

• I det tredje karriärsteget får specialis-
ten bygga vidare på sin kompetens och 
utöka sitt ansvarsområde ytterligare. 
Det kan handla om att utvidga kunska-
pen till angränsande eller komplette-
rande områden. Det kan också handla 
om att träda in i en roll som senior 
rådgivare till mindre erfarna kollegor.  

Karriärutveckling för en blivande 
projektledare
Att vara projektledare innebär att pla-
nera, organisera, leda och utvärdera 
ett avgränsat projekt. Arbetet innebär 
att driva ett projekt från start till mål 
och därefter leverera ett resultat till be-
ställaren av projektet. Ofta medverkar 
personer med olika kompetenser i en 
projektgrupp som projektledaren ska 
samordna och motivera. Man kan vara 
projektledare vid sidan av andra upp-
gifter men man kan också se projekt-
ledning som en yrkesroll som kan jäm-
föras med en chefsbefattning. Ekonomi 
och administration är oftast en del av 
projektledarens uppdrag. Så här kan 
olika steg i en projektledarkarriär se ut:

• För en projektledare kan första ni-
vån innebära mindre projekt, aktivt 
arbeta för att bistå andra och bygga en 
baskunskap. En projektledare på den 
här nivån arbetar ofta nära sin upp-
dragsgivare. 

• Det andra steget i en projektledarkar-
riär kan vara att ansvara för större pro-
jekt, kanske med större budget, en stör-
re projektgrupp eller som ett projekt 
som sträcker sig över längre tid. Det 
kan handla om att driva projekt som 
berör flera avdelningar eller gentemot 
fler funktioner. Projektet kan vara mer 
komplext till sin karaktär eller tillhöra 
en mer strategisk del av verksamheten. 

• Det tredje steget kan vara att driva 
projekt över fler avdelningar eller gen-
temot fler funktioner och involvera 
ännu fler deltagare. Ett projekts kom-
plexitet kan definieras utifrån antal in-
volverade projektmedarbetare, omsätt-

ning, tidsomfattning eller strategisk 
vikt för företaget. I det tredje steget 
har projektledaren fullt resultatansvar, 
kanske som global projektledare. 

Definiera kompetenser och 
beteenden
Den organisation som vill införa en 
tydlig karriärtrappa för specialister 
och/eller projektledare behöver de-
finiera vilka kompetenser som krävs 
och vilka beteenden man vill se på 
respektive nivå.

Genom att arbeta aktivt med chefs-
försörjning och alternativa karriär- och 
utvecklingsvägar kan man förbättra 
kvaliteten på sina rekryteringar – både 
interna och externa – och framstå som 
en attraktiv arbetsgivare där det finns 
möjligheter att växa och utvecklas. Oli-
ka roller behöver olika slags kompetens 
och beteenden och det gäller även spe-
cialist- och projektledarroller.

AnnA Gulliksen
seniorkonsult

 Gulliksen Consulting

kristinA Vejbrink
 organisationskonsult och 

partner 
lyhra kommunikation och 

Förändring

Att reflektera över
• Hur ser man på karriärutveckling i 
din organisation? Vilka karriärvägar 
finns det? 

• Kan man utvecklas och göra karriär 
även om man inte vill bli chef? 

• Är karriärvägarna tydliga för med-
arbetarna?  

Källor:
Larsson, R m fl (2005:3): Strategic Talent 
Management. The Career Lens of Success. 
Decision Dynamics.

En sak är dock 
säker - för att 

en arbetsgivare ska 
uppfattas som att-
raktiv behöver man 
kunna ge en bild av 
vilka utvecklings-
möjligheter som 
finns i företaget och 
hur dessa möjlig-
heter ser ut.

Artikeln om alternativa karriärer ingår i 
Bonniers chefshandbok Praktiskt Le-
darskap, maj 2012. 
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I dag finns det ett stort antal potenti
ella preparat på väg in på markna
den som skulle kunna bli bästsäljare. 

Men företagen kommer inte att uppnå 
preparatens potential på marknaden om 
man inte förändrar sättet att lansera sina 
produkter, de måste helt enkelt ta hän
syn till de nya förutsättningarna som 
gäller på läkemedelsmarknaden i dag. 

Exempel på ett område med ett stort 
antal nya preparat på väg in på läkeme
delsmarknaden är diabetes, där man 
för att lyckas med sin lansering bör2:

• Säkerställa att differentiering av det 
nya diabetespreparatet verkligen är kli
niskt relevant. Det kommer bli en bety
delsefull faktor för efterföljare inom 

klasserna DPP-IV och SGLT-2 där 
många specialister har problem att se 
skillnaden mellan de olika preparaten 
på väg in på marknaden.

• Tydliggör skillnader som t ex enkelt 
att administrera, uppfattas positivt av 
både förskrivare och patienter.

Kriterier för en framgångsrik lansering 
på en förändrad läkemedelsmarknad

En av de viktigaste faktorerna om man vill göra en framgångsrik läkemedels
lansering är att inte bara vända sig till läkare utan också till beslutsfattare inom 
hälsovårdssystemen. Det visar en stor undersökning1 som IMS Health genomfört. 
Tommy Ståhl, affärsutvecklingschef på företaget, berättar mer om resultaten.

marknadsföring
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IMS Health genomförde 2009 del tre 
av en stor undersökning i åtta länder 
- Launch Excellence III - om lansering-
ar av läkemedel och vad som påverkar 
ett läkemedels framgång på markna-
den vid lansering. Den här artikeln tar 
upp det som framkom vid den senaste 
analysen av undersökningsresultaten.

Färre framgångsrika lanseringar
I dag når nylanseringar av läkemedel 
lägre marknadsandelar än tidigare ef-
ter 3 år på marknaden. Antalet fram-
gångsrika lanseringar har under de se-
naste åren minskat och undersökning-
en visar att trenden fortsätter. Endast 
åtta av de nylanserade preparaten (0,6 
procent) av de 1 388 lanseringar som 
ingick i Launch Excellence III uppnåd-
de tre kriterier som ställdes i alla tre 
undersökningarna. Kriterierna var:
1. Snabbt genomslag på marknaden de 

första sex månaderna efter lanse-
ring.

2. Högsta eller näst högsta marknads-
andel inom sitt terapiområde inom 
två år.

3. Promotional Excellence, det vill säga 
en hög marknadsandel i förhållande 
till totala marknadsföringskostna-
der inom två år efter lanseringen. 

För att kvalificera sig måste dessutom 
alla tre kriterierna vara uppfyllda i 
minst två av de åtta länderna för att bli 
klassad som Excellent.

De åtta preparaten i den senaste un-
dersökningen kan jämföras med 21 pre-
parat 2008 och 35 preparat 2007. För-

utom detta har marknadstillväxten för 
de nya preparaten varit svag, på vissa 
marknader minskar den till och med 
(figur 1).

En av de bakomliggande faktorerna 
till nedgången av marknadsandelarna, 
men inte den enda, är innovationsnivån 
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på nylanseringarna. Men det finns 
tecken att trenden kan vända. I forsk-
ningsportföljen hos många bolag finns 
ett stort antal nya mycket lovande pre-
parat med stor potential, både inom 
primärvården och specialistvården och 
med möjligheter att skapa nya mark-
nadssegment och gjuta nytt liv i exis-
terande marknader. Dock gäller att fö-
retagen agerar rätt under de nya förut-
sättningar som gäller för läkemedels-
marknaden i dag.

Skillnader vid en lansering
Det finns i dag några saker som har en 
helt annan betydelse vid en lansering 
jämfört med för några år sedan:

• En stor generikamarknad inom flera sto-
ra folksjukdomar som exempelvis hjärta-
kärl och diabetes. Både betalare och/
eller myndigheter har i dag motivatio-
nen och medlen att kontrollera pene-
trationen av nya preparat, vilket med-
för en blygsammare marknadspoten-
tial. När man lanserar nya preparat blir 
utmaningen att tävla om patientande-
lar, men när det finns generika på 
marknaden vill man nå de patienter 
som inte blir hjälpta fullt ut av behand-
ling med generika. Ett exempel inom 
diabetes är metformin, som är ett ut-
märkt läkemedel men som med tiden 
ofta inte hjälper alla patienter. Där sö-

ker man identifiera patienter som inte 
blir hjälpta men där det nya preparatet 
kan vara ett utmärkt tillskott som kom-
plement till vissa patienttyper.

Med generika blir marknadspoten-
tialen ofta mindre och man måste vara 
mer noggrann med att identifiera rätt 
patient där det nya preparatet har sin 
plats i behandlingen.

• Nya beslutsfattare interagerar i dag in-
direkt eller direkt om ett preparat ska 
accepteras av marknaden, vilket med-
fört ett minskat värde att enbart vända 
sig till den förskrivande läkarkåren. 
Man måste också vända sig till andra 
beslutsfattare inom vården med sin in-
formation. I Sverige är dessa beslutsfat-
tare antingen landstingen (som har det 
ekonomiska ansvaret för läkemedels-
kostnaderna) eller myndigheter som 
Tandvårds- och läkemedelsförmåns-

verket, TLV (som beslutar om subven-
tion och prisnivå i öppenvården till pa-
tienterna). Myndigheterna godkänner 
allt oftare preparat med specifika res-
triktioner under en tid för att ge sub-
vention. Till exempel kan företaget en-
dast få marknadsföra det nya prepara-
tet till en viss grupp av patienter för att 
sedan få återkomma efter en viss tid 
med ytterligare data. Allt oftare medför 
detta ett långsammare genomslag på 
marknaden.

• Information enbart till förskrivare inte 
tillräckligt. I många länder finns det en 
nedåtgående trend i kopplingen mel-
lan marknadsaktiviteter riktade till 
förskrivare och uppnådda marknads-
andelar (figur 2). Här ligger Sverige 
före många andra länder i Europa. Ett 
annat land där trenden klart gäller är 
England, där helt andra aktiviteter än 

De två bilderna visar sambandet mellan marknadsandel (den heldragna linjen) och antalet besök hos läkare (de gula prickarna) i Italien respek-
tive England inom ett år efter lanseringen Ju närmare talet är 1, desto större är sambandet mellan det som finns på x-axel respektive y-axel. Med 
andra ord är sambandet större i Italien (ju fler besök desto högre förskrivning) än i England. I Italien finns det ett nära samband mellan mark-
nadsandel och besök hos läkare, medan det i England inte finns något samband mellan en uppnådd marknadsandel och antalet besök 
hos läkare. De streckade linjerna anger standardavvikelse. Källa: IMS Health, december 2009.

Men företagen kommer inte att 
uppnå preparatens marknadspoten-

tial om man inte förändrar sättet att lan-
sera sina produkter, de måste helt enkelt 
ta hänsyn till de nya förutsättningarna som 
gäller på läkemedelsmarknaden i dag.

marknadsföring
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enbart läkarbesök är avgörande om en 
lansering ska lyckas, eller inte.

Likheter vid en lansering
Men det finns också likheter mellan en 
lansering i dag jämfört med tidigare: 

• Ett nytt preparat måste fortfarande er-
övra marknadsandelar på den dynamiska 
marknaden, det vill säga nyförskriv-
ning, byte eller komplettering (tillägg) 
av ett annat preparat. Läkare är sällan 
benägna att skriva ut ett helt nytt pre-
parat till patienter där den nuvarande 
behandlingen fungerar bra. För en 
etablerad marknad som exempelvis 
diabetes kan det dynamiska segmen-
tet vara förvånansvärt litet (figur 3) 
och framför allt ge ett mycket lång-
samt genomslag på marknaden om 
man enbart erövrar ett av dessa seg-
ment. För att få ett starkt genomslag 
redan från början av de dynamiska 
marknadssegmenten, måste den för-
sta förskrivningen följas upp med 
en återförskrivning (iterering) för att 
lyckas få ett bra upptag över tiden.  
De företag som vill lyckas med sin lan-
sering måste fokusera på de dynamis-
ka segmenten både när de förbereder 

en lansering och i genomförandet och 
säkerställa att alla intressenter har fått 
en och samma bild. När ska prepara-
tet användas? Till vilka patienter och 
under hur lång tid för att uppfylla en 
medicinsk nytta till ett för samhället 
accepterat pris?

• Uppföljning på ett adekvat sätt är fort-
farande det viktigaste vid en lansering. 
Att mäta acceptans och upptaget hos 
olika intressenter och agera efter vad 
man finner, är helt avgörande för fram-
gång vid lansering.

• Det första halvåret är fortfarande kritiskt 
för framgång, en lärdom från vår första 
undersökning 2007, gäller fortfarande. 
Man har cirka ett halvår på sig för att 
lyckas med sin lansering. Det man inte 
uppnår under den tiden i penetration/
upptag av marknaden är nästintill 
omöjligt att nå längre fram av det eller 
de segment man inriktat sig på. Det 
är fortfarande fallet i de åtta länder vi 
tittat på. Mindre än 20 procent av ny-
lanseringarna förbättrar markant sitt 
genomslag på marknaden efter 6−18 
månader på marknaden.

Tre faktorer för en lyckad lansering 
IMS Healths undersökning visar att 
de flesta företag håller med om de 
nya förutsättningarna på läkemedels-
marknaderna, men har ofta ännu inte 
konsekvent vågat ta stegen fullt ut att 
agera utifrån vad de ser. Att vara tidigt 
ute upplevs ofta som mer riskabelt än 
att avvakta, men för att bli en vinnare 
måste man våga och några företag lig-
ger före och jobbar redan i denna rikt-
ning. För dem som söker efter ett ”re-
cept” till en lyckad lansering finns det 
fortfarande möjligheter att lyckas. Men 
för att få framgång måste de ta till sig 
ett nytt synsätt än det tidigare traditio-
nella - och inte enbart koncentrera sig 
på medicinska budskap till läkare och 
antalet besök hos läkare. 

Många länder i Europa börjar inse 
att det krävs mer än medicinsk doku-
mentation och budskap för att lyckas. I 
Sverige ligger vi nog lite före andra län-
der när det gäller att träffa inte bara 
läkare utan också andra intressenter. 
Kanske tack vare bland annat TLV som 
är en av få myndigheter i världen där 
man bedömer både medicinska och 
hälsoekonomiska aspekter när man tit-
tar på om läkemedlet ska få en subven-

Analys av 17 kroniska terapiområden med de dynamiska segmenten markerade i rött. I genomsnitt representerar den dynamiska marknaden 
endast omkring 10 procent av den totala marknaden för ett preparat (den gula linjen). Källa: IMS Health, december 2009.
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tion vid förskrivning i primärvården 
av ett läkemedel. Därmed har läkeme-
delsbolagen tvingats ta fram och doku-
mentera även dessa data. 

I undersökningen hittade vi tre åter-
kommande interna faktorer som ut-
märker en framgångsrik lansering. 
Dessa faktorer är inte helt nya men 
mycket viktigare att hänsyn till i dag 
än tidigare. Följande riktmärken bör 
man försöka hålla sig till för att lyckas 
med nylanseringar: 
• Alla interna funktioner ska vara 

samordnade och med i ett tidigt ske-
de av lanseringen.

• Se till att erbjuda rätt värde på det 
nya preparatet till alla relevanta in-
tressenter.

• Gå ut med erbjudandet till rätt be-
slutsfattare, inte bara läkare utan 
också betalare.

Fem kriterier för att erövra mark-
nadsandelar
Men det räcker inte med dessa tre fak-
torer ovan - redan tidigt i planeringen 
måste företaget hela tiden säkerställa 

att man jobbar med fem viktiga krite-
rier för att erövra marknadsandelar i 
ett givet segment vid en lansering:

1. Advocacy – opinionsbildning. Säkerställ 
varumärkets förespråkare i ett så tidigt 
skede som möjligt bland regulatoriska 
enheter, betalare, opinionsledare, nyck-
elförskrivare, andra beslutsfattare och 
patienter. Målet är att tidigt skapa de rät-
ta värdena för respektive grupp för att 
nå önskad positionering för preparatet. 

2. Approval – godkännande. Säkerställ re-
gistreringsgodkännande hos regulato-
riska enheter med målet att skapa rätt 
regulatorisk text för rätt patientgrupp 
som stöder önskad positionering.

3. Access - marknadstillträde. Säkerställ 
tillgång till marknaden med rätt be-
slutsfattare både på nationell (i Sverige 
TLV för subvention av primärvårdspre-
parat) och lokal nivå (de olika lands-
tingens HTA-grupper/Health Techno-
logy Assessment/ eller liknande) för 
den önskade positioneringen. 

4. Adoption - upptag/genomslag. Säker-
ställ preparatets upptag för rätt pa-
tientgrupp i rätt segment (ny förskriv-
ning, byte av preparat och om relevant 
tillägg) med fokus på att segmentera 
förskrivare och fokusera på opinions-
ledare för positionering och tidigt ge-
nomslag i rätt dynamiskt segment. 

5. Adherence – Följsamhet. Säkerställ 
preparatets följsamhet genom konkreta 
aktiviteter, hjälp till så patienterna kan 
få sin behandling på ett korrekt sätt 
och därmed uppnå önskad medicinsk 
effekt för alla som får preparatet.

Erbjud rätt värde på det nya 
preparatet 
Framgångsrika lanseringar drivs 
främst genom att det nya preparatet 
tydligt visar på ett värde för förskriva-
ren och/eller betalaren i en given situa-
tion med referens till klinisk och hälso-
ekonomisk dokumentation som tydligt 
uppfyller olika intressenters behov.

Att få med sig opinionsledare, regu-
latoriskt godkännande och marknads-
tillträde (access) kräver ett grundligt 
förarbete med test av ett tydligt värde-
baserat förslag som vänder sig om möj-
ligt både till regulatoriska myndigheter 
och betalare. Det innebär ofta att man 
vill kunna uppnå olikartade och mot-
sägande behov. I vår undersökning vi-
sar det sig att företagen ofta står inför 
dilemmat att finna den rätta balansen 
mellan dels de regulatoriska krav på 
undersökningar, dels förväntningar 
från betalare på undersökningar som 
visar på nyttan för patienten och att det 
är värt att betala mer för det nya pre-
paratet jämfört med det man i dag för-
skriver/köper.

Rikta dig till rätt beslutsfattare 
Regulatoriska krav slår mot betalar-
nas önskemål. Lanseringsförseningar, 
ökande risker och krav på större, dy-
rare och mer omfattande kliniska pröv-
ningar har blivit allt vanligare. Att få 
en registrering enbart under vissa för-
utsättningar för att få en viss tid på sig 
att lämna in ytterligare data till myn-
digheter förekommer allt oftare. 

Betalarna å sin sida är ofta mer oro-
ade över att ett nytt preparat verkligen 
kommer att ge den utlovade ytterligare 
nyttan för en viss patientgrupp och 
därmed ge ett mervärde jämfört prepa-

För att säkerställa att ett nytt preparat används måste företaget se till att det accepteras inom 
något av de dynamiska segmenten - och det måste ske inom sex månader. Andel av patienter 
i de dynamiska segmenten ny (rött), byte (gult) och komplettering (grönt) som över tid skapar 
förskrivning och marknadsandelar på marknaden. Den blå stapeln anger fortsatt förskrivning. 
Den blå linjen visar ökningsgraden och planar tydligt av efter sex månader. Källa: IMS Health, 
december 2009.

marknadsföring
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raten som redan finns på marknaden 
till ett lägre pris (ibland generika). Att 
inte lyckas med balansen mellan att 
uppnå regulatoriska krav och tillfreds-
ställa betalarnas oro kan utan tvivel 
vara ett hinder för en lansering och en 
extra utmaning i sig. 

Företagen måste investera både i kli-
niska och hälsoekonomiska program 
som möjliggöra skapandet av en värde-
fördel, som tillgodoser behoven hos 
flera olika beslutsfattare som till exem-
pel läkare, TLV, lokala HTA-funktioner 
inom landstingen, läkemedelskommit-
téer och liknande. Prövningar måste 
planläggas med tillräckligt antal pa-
tienter för att tillfredsställa de regula-
toriska kraven, och för subanalyser av 
specifika patientgrupper för att visa på 
till exempel specifika patientgruppers 
skillnad som en klar värdefördel. Näs-
tan undantagslöst är företagen mycket 
väl medvetna om ändringar i olika in-
tressenters betydelse (figur 5). Men har 
de verkligen ändrat sitt sätt att agera? 
Hur många bolag har renodlat sitt sätt 
att jobba till exempel inför en lansering 

med nya sätt att nå fram till nya be-
slutsfattare och påverkare? 

 Bland de företag IMS Health tittade 
på med lanseringar under perioden 
2005−2008 har ett antal börjat tidigare 
med bearbetning av olika beslutsfat-
tare och påverkare, dock inte alla. In-
ternationellt samlar vissa bolag infor-
mation från betalare mycket tidigare i 
dag än förr. Tack vare det ges de också 
möjlighet att påverka utvecklingen av 
preparaten och att påverka värdeförsla-
get tidigt, även om det sällan sker före 
Fas III i dag.

Samordna alla interna funktioner 
tidigt
En mindre sammansvetsad organisa-
tion kan få ett potentiellt vinnarpre-
parat att misslyckas med sin lansering. 
Gemensamma kommunicerade mål, 
och i samma riktning med en tidig 
lanseringsförberedelse är ett måste för 
att lyckas med en lansering av ett lä-
kemedel i dag.

Vikten av en organisation där alla 
vet målen, alla känner sig delaktiga och 

vet vad som ska uppnås har varit cen-
tralt i alla framgångsrika lanseringar. 

Det kan verka enkelt och rättframt. 
Trots det visar våra analyser att det är 
precis det som oftast brister och bidrar 
till att man inte uppnår det man före-
satt sig. Bristen på koordinering inne-
bär en risk att skapa inkonsekvent age-
rande mellan länder och mellan olika 
interna funktioner inom ett och samma 
land. Detta leder inte sällan till lanse-
ringar som är mindre bra förberedda 
för dagens nya villkor och som lätt le-
der till en förvirring bland beslutsfat-
tare på grund av brister på klarhet i 
budskapet.

Källa
1. Launch Excellence III bygger på de 
två undersökningar IMS Health Swe-
den tidigare genomfört och publicerat 
2007 och 2008 när det gäller kriterier 
för en framgångsrik lansering.

2. http://www.mmm-online.com/glo-
bal-report-2012-the-diabetes-olympics/
article/251884/

Tommy STåhl
Affärsutvecklingschef

ImS health Sweden

Tre viKTiga faKTorer vid nylan-
Seringar
I undersökningen hittade man tre åter-
kommande interna faktorer som utmär-
ker en framgångsrik lansering. Dessa 
faktorer är inte helt nya men mycket vik-
tigare att hänsyn till i dag än tidigare. 
Följande riktmärken bör man hålla sig till 
för att lyckas med nylanseringar: 

• Alla interna funktioner ska vara sam-
ordnade och med i ett tidigt skede av 
lanseringen.

• Se till att erbjuda rätt värde på det nya 
preparatet till alla relevanta intressenter.

• Gå ut med erbjudandet till rätt be-
slutsfattare, inte bara läkare utan ock-
så betalare.

Bilden visar schematiskt förskjutningen i ökning/minskning av olika intressenters betydelse 
när de fattar beslut. Därmed visas också vilka grupper det är viktigt att kommunicera med inom 
sjukvårdssystemet för att lyckas med en lansering. Förändringar i beslutskraft från förskrivare 
till icke-förskrivare måste adresseras tidigt i en lansering för att den ska bli framgångsrik. 
Källa: IMS Health2010.
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Torsdagen den 20 december 2012 tog det svenska 
forskningsbaserade läkemedelsbolaget Medivirs 
aktie ett skutt uppåt på börsen. Orsaken var att man 

just offentliggjort mycket positiva fas III-resultat från de 
kliniska prövningarna av företagets förväntade nyckelpro-
dukt – simeprevir (TMC435) för behandling av hepatit C. 
Läkemedlet hade klarat tre olika fas III-studier med glans, 
där det testats i kombination med standardbehandlingarna 
interferon och ribavirin.

Hos Medivir gläds man förstås åt framgångarna så här 
långt och knyter stora förhoppningar till det nya läkemed-
let som man räknar med ska finnas på marknaden till näs-
ta år.

– Vi kunde inte ha fått en bättre julklapp, kommenterar 
Maris Hartmanis, verkställande direktör och koncernchef för 
Medivir som fyller 25 år under 2013.

Från forskande till fullskaligt
I dag är Medivir ett fullskaligt läkemedelsbolag med un-
dantag för tillverkningen som man överlåter åt andra. 

Från början var bolaget inriktat på enbart forskning och 
utveckling (FoU). Fokus har hela tiden legat på att utveckla 
läkemedel mot framför allt sjukdomar orsakade av virus. 
Medivir har skaffat sig en ledande ställning inom hepatit 
C-området. 

Medivir firar 25 år med 
stark fraMtidstro
Medivirs kommande nyckelprodukt 
simeprevir mot hepatit C väntar nu på 
att registreras. Det forskningsbaserade 
börsbolaget firar 25 år. Allt började när 
svensk hiv-forskning under dramatiska 
former riskerade att försvinna ut ur 
landet.

SnabbFakta om medivir
• Medivir är ett forskningsdrivet svenskt läkemedels-

företag startat 1988.
• Företaget är uppdelat i två affärsområden: läkeme-

del och parallellimport.
• FoU-fokus ligger på infektionssjukdomar och företa-

get har en ledande ställning inom hepatit C.
• Bolaget börsnoterades 1996 och handlas på Nas-

daq OMX, Stockholmsbörsens Mid Cap-lista över 
medelstora bolag.

• Årsomsättningen är över 500 miljoner kronor (SEK).
• Produktportföljen innehåller cirka 15 egna läkeme-

del (BioPhausia) samt parallellimporterade läkeme-
del för svenska marknaden (Cross Pharma).

Projekt/sjukdomsområden
Medivir driver projekt inom följande sjukdomsområden. 
Virushämmande:
• Hepatit C (fyra projekt varav två i samarbete med 

Janssen Pharmaceuticals).
• Hepatit B (ett projekt i samarbete med Daewoong).
• Denguefeber (ett projekt i samarbete med Janssen 

Pharmaceuticals).
• HIV (ett projekt i samarbete med Janssen Pharma-

ceuticals).

andra sjukdomsområden:
• Benrelaterade sjukdomar (ett projekt).
• Neuropatisk smärta (ett projekt).

läkemedelsföretaget
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Aldrig tidigare 
har jag på en 

och samma dag sett 
tre av varandra obe-
roende fas III-stu-
dier presenteras med 
så robust effekt.
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Ett stort steg mot dagens Medivir togs 2011 då företaget 
förvärvade läkemedelsbolaget BioPhausia som har sina röt-
ter i en avknoppning från Pharmacia 1994.

Med BioPhausia kompletterade Medivir forskningsverk-
samheten med ett väl etablerat marknads- och försäljnings-
bolag och en produktportfölj med starka varumärken, bland 
annat smärtstillaren Citodon och hostmedicinen Mollipect. 
Vid tidpunkten för bolagsaffären var Maris Hartmanis 
verkställande direktör för BioPhausia. Han berättar om upp-
rinnelsen till Medivirs förvärv av bolaget. 

– Min företrädare i Medivir, förre verkställande direktö-
ren Ron Long, tittade på hur man snabbast och effektivast 
kunde förändra Medivir från ett renodlat forskningsbolag 

Ett mål för läke
medelsbolag som är 

specialiserade på hepatit 
C är att komma bort från 
interferon och ribavirin i 
behandlingarna eftersom 
de båda ger svåra biverk
ningar. Därför undersöks 
kombinationer med så 
kallade direktverkande 
antivirala läkemedel.

till ett fullfjädrat läkemedelsbo-
lag som arbetar integrerat från idé 
till marknadsföring och försälj-
ning. Då hittade han BioPhausia.

– BioPhausia bedrev ingen 
forskning och utveckling, men 
genom Medivirs uppköp av BioP-
hausia skapades ett bolag som 
har allt – från a till ö. Båda bola-
gen fick det man saknade och 
Medivir fick nu rent strategiskt 
två ben att stå på – dels produkter 
vi själva utvecklar, dels sådana vi 
köper eller licensierar in. 

Med förvärvet av BioPhausia, 
som blev ett dotterbolag, ökade 
årsomsättningen till runt en halv 
miljard kronor. Medivir tillfördes 
bland annat avdelningar för 
marknadsföring och försäljning, 
regulatorisk verksamhet, inköp, 
logistik och farmakovigilans (lä-
kemedelssäkerhet). 

Dessutom ingick BioPhausias 
dotterbolag Cross Pharma i för-
värvet, specialiserat på parallel-
limport. Cross Pharma parallel-
limporterar i dag ett 100-tal läke-
medel.

Henric Juserius
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Medivir marknadsför läkemedel på den nordiska mark-
naden. BioPhausias produktportfölj består för närvarande 
av ett 15-tal receptbelagda läkemedel inom flera terapiom-
råden.

Tillsammans sysselsätter Medivirs olika verksamheter 
cirka 170 personer i Sverige och utomlands. I centrala Stock-
holm finns huvudkontoret med stabsfunktioner och mark-
nads- och försäljningsavdelningar. Forskningsarbetet är lo-
kaliserat till Huddinge strax söder om Stockholm. Bolaget 
har också kontor i England. I Polen spelar Cross Pharmas 
helägda dotterbolag Prodlekpol en viktig roll i affärskedjan 
vad gäller parallellimport. Där sker ompackning av läkeme-

del för vidare distribution. Bolaget har 
även polska parallellimportörer samt 
ett antal originalbolag som kunder.

Men det fanns även en annan avsikt 
med att förvärva BioPhausia, nämligen 
att skaffa sig muskler för att lansera 
och kommersialisera den kommande 
storsäljaren simeprevir. Så här sa en 
aktieanalytiker till tidningen Affärs-
världen i samband med bolagsköpet: 
”Medivir köper sig en genväg genom 
att köpa en organisation jämfört med 
att bygga upp en egen.” 

Simeprevir blir Medivirs andra 
egenutvecklade läkemedel. Det första 
är munsårsläkemedlet Xerclear som 
även marknadsförs i Europa av Glax-
oSmithKline i en receptfri variant un-
der varumärkena Zoviduo och Zovirax 
Duo. Både simeprevir och Xerclear byg-
ger på Medivirs världsledande kunskap 
om två enzymer som är centrala för vi-
rusets förmåga att replikera (föröka) 
sig: proteaser och polymeraser. 

Det största som hänt bolaget
På Medivirs kontor i Stockholm träf-
far PI verkställande direktören Maris 
Hartmanis, forskningschefen Char-
lotte Edenius och kommersielle che-

Charlotte Edenius
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fen Henric Juserius och samtalar om bland annat den nya 
nyckelprodukten och hur partnerskap ritar om kartan med 
läkemedelsföretag. Vi kommer också in på frågan om hur 
svensk politik riskerar att slå knut på sig själv och bli ett 
hinder för forskningen i stället för att stimulera den.

Det går inte att ta miste på att man har en stark framtids-
tro på 25-årsfirande Medivir, inte minst med tanke på si-
meprevirs fas III-resultat. 

PI: Är detta det största som hänt bolaget?

Maris Hartmanis (MH): Det är definitivt det största som hänt 
bolaget och Sverige behöver i dag fler lyckosamma läkeme-
delsframtagningar och marknadsintroduktioner där man 
gått hela vägen från idé till produkt. 

Henric Juserius (HJ): Det är klart vi är stolta. Simeprevir 
kommer från ett litet svenskt forskningsbolag och har block-
busterpotential. 

Charlotte Edenius (CE): Jag har jobbat 20 år i branschen. 
Aldrig tidigare har jag på en och samma dag sett tre av var-
andra oberoende fas III-studier presenteras med så robust 
effekt. Simeprevir uppvisade hög botningsgrad och förkor-
tad behandlingstid utan att addera några biverkningar.
PI: Vad får det här läkemedlet för konsekvenser i hälso- och 
sjukvården?

MH: Vi får ofta frågan om hur vi står oss i konkurrensen. 
Vi brukar svara att till dags dato är vi fortfarande det enda 
bolaget som visat solida data på botningsgrad hos de pa-
tienter som behöver den här behandlingen mest - de som 
är sjukast och har cirros eller fibros i levern och i princip 
står inför död eller levertransplantation. Här har vi visat 
på god effekt.

CE: Vi har sett att vårt läkemedel kan korta behandling-
en från 48 till 24 veckor i 85 till 93 procent av fallen, vilket 
är betydligt fler än med motsvarande preparat på markna-
den. Det är ju en fantastisk vinst för patienterna som också 
får mindre biverkningar än med de marknadsförda prote-
ashämmarna i den läkemedelsklass som simeprevir tillhör. 
Sjukvården kommer att kunna behandla fler patienter då 
man kommer att få mindre bekymmer med att hantera bi-
verkningsmönstret och genom att behandlingarna blir kor-
tare med simeprevir.

HJ: Det är samtidigt kostnadsbesparande för sjukvården. 
För att visa vilka besparingar som man kan göra med sime-
previr är vi i dag i full gång med att ta fram hälsoekono-
miska modeller.

Fokus bäddar för bredd
PI: Hur påverkas FoU-arbetet av ert starka fokus på infek-
tionssjukdomar och med er spetskompetens på enzymklas-
serna proteaser och polymeraser?

CE: Eftersom dessa enzymer är oerhört viktiga vad gäl-
ler virusets fortlevnad innebär det förstås att vi fokuserar 
mycket på antivirala medel. Men den här kompetensen ger 
oss också möjlighet att bredda vårt FoU-arbete. Det finns 
många proteaser som är mycket spännande målproteiner 
inom till exempel cancerområdet. Vad gäller läkemedels-

kandidater under utveckling har vi stort fokus på antivi-
rala medel där vi just nu satsar väldigt mycket på hepatit 
C-området. 

Ett mål för läkemedelsbolag som är specialiserade på he-
patit C är att komma bort från interferon och ribavirin i 
behandlingarna eftersom de båda ger svåra biverkningar. 
Därför undersöks kombinationer med så kallade direktver-
kande antivirala läkemedel. Medivirs partner Janssen Phar-
maceuticals har tre pågående kliniska studier för att utreda 
effekterna av denna typ av behandling där simeprevir kom-
bineras med andra substanser i utveckling som har ett an-
nat sätt att angripa viruset, en annan Mechanism-of-Action 
(MoA). Ett fjärde samarbete kommer att startas tidigt under 
2013.

CE: Men vi arbetar också utanför detta område, bland 
annat med en cathepsin K-hämmare för behandling av ben-
relaterade sjukdomar såsom artros och osteoporos. Här dri-
ver vi själva just nu ett kliniskt projekt i fas I. Inom ett annat 
projekt som ligger utanför virusområdet arbetar vi med att 
utveckla en cathepsin S-hämmare för behandling av neu-
ropatisk smärta som exempelvis rygg- och diskbråcksmär-
ta samt annan smärta utlöst av skador eller sjukdomar i 
nervsystemet. Här är behovet mycket stort och det finns 
dåligt med läkemedel som hjälper. 

Av konkurrensskäl är Charlotte Edenius naturligtvis 
sparsam med att berätta vad som händer innanför labora-
torieväggarna. En hel del tycks dock vara på gång och fö-
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Man valde att ge 
företaget det pas-

sande namnet Medivir - 
en kombination av orden 
medicin och virus.

Maris Hartmanis
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retaget siktar nu på ännu fler terapiområden vid sidan av 
antivirala medel.

CE: Vi är också på väg in på det antibakteriella området 
där det finns ett stort behov av kraftfulla läkemedel mot 
antibiotikaresistenta bakterier. Här har vi har inlett ett sam-
arbete med Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala som vi 
hoppas mycket på.

Partner med big pharma-kvalitet
Att stora läkemedelsbolag skär ned på och flyttar forsk-
ning har inte undgått någon med tanke på uppmärksam-
heten i media. Det rör sig om en global omstrukturering. 
I stället för att själva driva allt FoU-arbete söker man sig i 
stället mer och mer till samarbetspartners som exempelvis 
specialiserade mindre bolag. För Medivir är samarbete i 
partnerskap historiskt sett vardagsmat. Störst av företagets 
partners är Janssen Pharmaceuticals som ingår i Johnson & 
Johnson och som Medivir samarbetar med vad gäller bland 
annat simeprevir. När hela branschen nu styr över mot fler 
partnerskap är förstås Medivirs erfarenheter på området 
en styrka och en viktig del i företagets affärsmodell som 
också inrymmer en produktportfölj som ska fyllas med fler 
välbekanta produkter.

PI: Berätta litet om affärsmodellen och utmaningarna. 

MH: Vi tar processen fram till någon form av koncepttest, 
vilket kan vara i preklinisk fas, men vanligtvis en klinisk 
fas I eller fas II A. Ett företag av Medivirs storlek klarar 
inte de ekonomiskt tunga faserna II B och III som vi i stäl-
let överlåter till en global partner. Samtidigt behåller vi de 
nordiska rättigheterna för dessa läkemedel. För att kunna 
arbeta så här måste man ha en väldigt hög professionalism 
och kvalitet i det man gör för att man ska vara intressant för 
de globala läkemedelsföretagen. Historiskt sett har Medi-
vir varit lyckosamma med detta och ska förstås behålla 
kvaliteten och professionalism i det vi gör framöver också.

CE: Inom FoU är vi inte främmande att söka tidiga part-
nerskap om det gagnar projektet, men vi söker samarbeten 
när vi ser att det är som mest gynnsamt för såväl projektet 
som ur strategisk synvinkel för Medivir. Vi har erfarenhet 
av att som litet bolag jobba med de stora och de projekt vi 
erbjuder måste hålla big pharma-kvalitet i sin dokumenta-
tion för att kunna attrahera de bästa partners.

HJ: BioPhausias produktportfölj består i dag av välkända 
varumärken, något vi kommer att bygga vidare på genom 
att ta in fler produkter som folk känner till. Vi har en tydlig 
strategi för detta och jobbar stenhårt på att titta på nya om-

råden där vi kan köpa in eller licensiera läkemedel.
I läkemedelsbranschen kan man i dag inte låta bli att all-

varligt fundera över det ekonomiska hälsoläget hos den 
svenska sjukvården och patienternas möjligheter att få de 
mest effektiva behandlingarna. 

MH: Till exempel har det förts en debatt i dagstidning-
arna om att det är viktigt att bo på rätt ställe i Sverige för 
att få rätt behandling. Och det känns givetvis inte rättvist 
att det ska vara så.

HJ: Den dag man väl har en produkt ute på marknaden 
måste den ha möjlighet att slå sig in prismässigt. Det är klart 
att man är orolig över den ekonomiska situationen i vården. 
Här är det viktigt att Sveriges Kommuner och Landsting 
ser till att det finns budgetar för en typ av behandling som 
exempelvis simeprevir utgör. Från regeringens sida vill man 
samtidigt ha de lägsta priserna i Europa, något som är väl-
digt svårt att hantera om vi inte kan prissätta läkemedlen 
på ett vettigt sätt. Sverige vill vara en ledande forsknings-
nation. Men gör man så här och vi inte får betalt, då är det 
svårt för forskande bolag att vara kvar i Sverige.

Medivir håller som bäst på att bygga upp en organisation 
för fast representation i de övriga nordiska länderna, något 
som ska stå klar till lanseringen av simeprevir. Norden 
framhålls gärna som en enhetlig och därmed lättarbetad 
marknad som bekvämt kan hanteras centralt från ett enda 
land.

HJ: Men det håller jag inte med om. Den nordiska mark-
naden är mer komplex än man tror. Det rör sig om fem län-
der, fem olika myndigheter, fem olika typer av prissättning 
och fem olika nationaliteter. Vi är helt enkelt inte så lika 
som vi tror. Och det är viktigt att vara på plats och arbeta 
nära marknaden. Basen kommer att finnas i Sverige, så vi 
behöver inte ha en hel organisation på varje ställe. I de oli-
ka länderna kommer det bland annat att finnas till exempel 
key account managers (nyckelkundsansvariga) och medical 
managers (medicinskt ansvariga).

Med fokus på hiv-forskning
Året var 1988. Läkemedelsföretaget Astra drev ett virus-
projekt som man beslutade att sälja. Utomlands fanns in-
tresserade köpare. Forskningen var i huvudsak inriktad på 
medel mot hiv/aids, ett relativt nyupptäckt virus vid den 
här tiden, men som redan hunnit sätta skräck i stora delar 
av världen. 

I den svenska pressen blev det ett ramaskri från bland 
andra forskare, journalister och dåvarande socialministern 
Gertrud Sigurdsen. Man varnade högljutt för att Sverige och 
Norden skulle förlora flera år av hiv-kunskap om forsk-
ningsprojektet försvann ut ur landet. Astras nytillträdde 
verkställande direktör Håkan Mogren agerade snabbt. Han 
lät personal som var engagerad i projektet ta över det för en 
symbolisk summa och såg till att allt ingick i överlåtelsen 
– utrustning, maskiner och substanser.

Affärsidén kom att fokusera på utveckling av läkeme-
delssubstanser mot hiv/aids men öppnade också för andra 
möjligheter. Herpes fanns med i bilden redan från start. 
Man valde att ge företaget det passande namnet Medivir - 
en kombination av orden medicin och virus.

HePatit C
Hepatit C smittar via blodet och angriper levern. Årligen infek-
teras 3-4 miljoner människor av hepatit C runt om i världen och 
cirka 170 miljoner beräknas vara kroniskt infekterade. Cirka 
70 procent av alla smittade bär på den mest svårbehandlade 
typen, genotyp 1. Totalt dör fler än 350 000 människor av he-
patit C-relaterade sjukdomar varje år. (Källa: WHO)
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PI: 25 år framåt i tiden, hur ser Medivir ut då?
– Vi är ett läkemedelsbolag som siktar på att 

inom några år vara både snabbväxande och lön-
samma, säger Maris Hartmanis. Och vi vill bli ett 
alternativ i Sverige till det som har försvunnit i 
branschen. Vi ska vara ett nytt alternativ, ett FoU-
drivet integrerat läkemedelsbolag med en intres-
sant portfölj med högkvalitativa läkemedel.

– Vi får hoppas att vi på den resan inte blir upp-
köpta av utländska eller andra läkemedelsbolag 
utan får vara kvar som ett internationellt bolag 
med svensk bas.

Per Nisser
Golden Apple Communications (text)

Foto: JeANette HäGGluNd 

Bland våra kunder fi nns AbbVie, Boehringer Ingelheim, Cederroth International, CSL Behring, Fria, 
Galderma Nordic, Getinge Infection Control, GSK, Hultafors, Ingman Glass, Johnson & Johnson, 

Kosta Boda, Kvalitetsmässan, MAQUET, Mölnlycke Health Care, Novartis, Orion Pharma, Orrefors, 
PEAB, Roche, Semper, Tekniska Högskolan i Jönköping, Théa Nordic, Unilever och Wellspect.

Vaccinera dig mot stereotyper!
Nej, det är vare sig elaka bakterier eller antigenupp sätt ningen 
hos en mikroorganism jag syftar på, utan den smitt samma 
likriktningen inom läkemedelsreklamen. I takt med den ökande 
globaliseringen av läkemedelsbolagen har ett homogent 
symbolspråk och en stereotyp argumentation spridit sig som 
en pandemi över världen. 

När jag nu, med över tio års erfarenhet av kreativ konsument-
reklam, tar plats på reklambyrån Ellermore ser jag det som 
mitt kall att  ”vaccinera” dig och ditt bolag mot alla former av 
effekthämmande stereotyper.  

På Ellermore kombinerar vi kreativ sprängkraft och strategisk 
insikt med en  fun da mental kunskap om förutsättningarna i 
läkemedels branschen. Vi är vana vid såväl tuffa regelverk som 
känsliga ämnen och etiska tabun – och vet vad som krävs för 
att utmana konventionen.

Ring mig så berättar jag mer om vad vi kan göra för dig.

Thomas Bennett
Strategisk projektledare
0722-41 81 93
thomas.bennett@ellermore.com

Ellermore AB    Göteborg    Stockholm    www.ellermore.com
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Här följer de ovanligt många beslut om läkemedelssubvention 
som tagits av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och 
publicerats på webbplatsen under perioden 24 oktober−17 
januari. Eftersom det blivit allt vanligare med ändringar av 
beslut och överklaganden rekommenderar vi – för att få full-
ständig och aktuell information – ett besök på verkets
 webbsida, www.tlv.se. 

Bifall och avslag i TLV 

Generell subvention
Eviplera från Gilead är en oral trippel-
kombination (emtricitabin, tenofovir 
och rilpivirin) som används för att be-
handla infektion med hiv-1 hos vuxna 
patienter. Eviplera är bioekvivalent 
med den fria kombinationen av emtri-
citabin, tenofovir och rilpivirin. Rilpi-
virin ingår dock inte i förmånen i dag 
så TLV bedömer att Atripla är det mest 
relevanta jämförelsealternativet. Evip-
lera har i två pivotala studier bedömts 
ha likvärdig effekt gentemot Atripla 
och referensgruppen för antiviral tera-
pi (RAV) rekommenderar i sin senaste 
behandlingsrekommendation Atripla 
som ett alternativ vid behandling av 
tidigare obehandlade patienter. Det av 
företaget begärda priset för Eviplera är 
lägre än för Atripla varför Eviplera ger 
likvärdig patientnytta som Atripla till 
en lägre kostnad och därför får ingå i 
förmånen.

Flutiform och Iffera (flutikason/for-
moterol) från Mundipharma används 
vid behandling av astma. De är båda 
inhalationssprayer som innehåller en 
kombination av en inflammationsdäm-
pare (flutikason) och en långverkande 
luftrörsvidgare (formoterol). Substan-
serna är väl kända och ingår i andra 
läkemedel men det finns inga andra 
kombinationspreparat som innehåller 
samma substanser. Flutiform och Iffera 
får anses ha jämförbar effekt med och 
ett lägre pris än andra behandlingsal-
ternativ med flutikason och formote-
rol i jämförbara styrkor. Mot denna 
bakgrund ska de ingå i högkostnads-
skyddet.

Relanio, från Bluefish innehåller en 
fast kombination av den luftrörsvid-
gande substansen salmeterol och den 
inflammationsdämpande substansen 
flutikason. Båda substanserna ingår 
sedan tidigare i andra läkemedel. TLV:s 
utredning visar att effekten av det nya 
läkemedlet är likvärdig med tillgänglig 
fast kombination för astma och KOL-
behandling. Under sådana förutsätt-
ningar räcker det med en kostnads-
jämförelse för att bedöma kostnadsef-
fektiviteten. Behandlingskostnaden för 
Relanio blir vid en sådan jämförelse 
lägre än för jämförelsealternativen 
varför produkten ska ingå i förmånen.

Adartrel från GSK innehåller ropinirol 
och är godkänt för symtomatisk be-
handling av myrkrypningar (restless 
legs syndrome, RLS). Omprövningen 
av Adartel grundar sig på en prisjäm-
förelse mellan läkemedlet och gene-
riskt ropinirol. Den baserar sig också 
på att TLV i ett tidigare ärende bedömt 
generiskt ropinirol som likvärdigt med 
Sifrol vid behandling av RLS samt att 
priset för Sifrol (pramipexol) då sänk-
tes med 65 procent. Läkemedlet Adart-
rel framstod inte som kostnadseffektivt 
vid en prisjämförelse med generiskt 
ropinirol och Sifrol. Företaget har nu 
accepterat ett lägre pris för Adartrel 
filmdragerad tablett i styrkorna 0,25 
mg, 0,5 mg samt 2 mg. Företaget har 
inte accepterat ett lägre pris för Adart-
rel filmdragerad tablett i styrkan 2 mg 
förpackning om 28 tabletter varför den-
na utesluts ur förmånen medan övriga 
kvarstår (se tabell över vilka styrkor 
ärendet gäller på www.tlv.se).

Wilate, från Octapharma används för 
behandling av von Willebrands sjuk-
dom. Vid subventionsbeslutet för Wi-
late fanns en osäkerhet om hur prepa-
ratet skulle komma att användas och 
doseras i klinisk praxis och i förhål-
lande till Haemate. Företaget har visat 
hur Wilate används och doseras i kli-
nisk praxis. Vad gäller dosering i för-
hållande till Haemate kvarstår fortfa-
rande betydande osäkerheter. Därmed 
är det också oklart hur kostnadseffek-
tivt Wilates är i jämförelse med Hae-
mate. Få patienter behandlas med von 
Willebrands faktor. Patientgruppen 
är heterogen vad gäller blödningsbe-
nägenhet, lokalisering av blödningar 
och behov av behandling. De kliniska 
resultaten av behandlingen kan inte 
bedömas fullt ut förrän efter lång tid. 
Det är därför naturligt att osäkerheten 
är större än för andra terapiområden 
med fler behandlade patienter. Mot 
bakgrund av de svårigheter som före-
ligger för att kunna genomföra studier 
av god kvalitet inom området anser 
TLV att företaget i möjligaste mån har 
uppfyllt det uppföljningsvillkor som 
ställdes för Wilate den 7 november 2007 
(dnr 1098/2007). Det framstår i dagslä-
get inte motiverat med en omprövning 
av subventionen för Wilate baserat på 
denna uppföljning.

Isopto-Maxidex från Alcon används för 
behandling av inflammatoriska till-
stånd i ögat. Läkemedlet har funnits 
på marknaden sedan länge och enligt 
etablerad behandlingspraxis används 
glukortikoider vid behandling av in-
flammatoriska tillstånd i ögat. TLV 

tlv
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anser att det relevanta jämförelsealter-
nativet är Opnol, endospipetter, som 
finns i samma styrka och innehåller 
samma aktiva substans. Det ansökta 
priset för Isopto-Maxidex är lägre än 
Opnol, endospipetter varför TLV bifal-
ler ansökan. 

Mepact (mifamurtid) från Takeda an-
vänds för att behandla icke-metastase-
rat osteosarkom (en typ av skelettcan-
cer) med hög malignitetsgrad hos pa-
tienter i åldrarna 2–30 år. TLV bedömer 
att sjukdomens svårighetsgrad är hög 
och att man i utvärderingen av Mepact 
bör se till hela studiepopulationen, det 
vill säga kemoterapi (utan tillägg av 
Mepact) jämfört med kemoterapi med 
tillägg av Mepact. 

Vår bedömning är att detta är en re-
levant jämförelse för svenska förhållan-
den eftersom även andra preparat än 
cisplatin, doxorubicin och högdos me-
totrexat används. När Mepact användes 
tillsammans med andra cancerläkeme-
del ökade den tid som patienterna över-
levde utan att sjukdomen kom tillbaka 
signifikant jämfört med om patienten 
enbart fick andra cancerläkemedel. Den 
relativa risken för att dö minskade med 
28 procent hos de patienter som fick 
Mepact. Mepact använt i tillägg till ke-
moterapi har visat sig öka sexårsöver-
levnaden från 70 till 78 procent. Detta 
motsvarar att risken för att avlida mins-
kar med nästan en tredjedel. Däremot 
är det inte visat att Mepact ökat den 
sjukdomsfria överlevnaden då dessa re-
sultat inte var signifikanta, men det 
fanns en trend för detta. TLV bedömer 
att kostnaden per kvalitetsjusterat lev-
nadsår ligger någonstans mellan 
700 000 och 900 000 kronor. Kostnaden 
är visserligen hög, men eftersom Me-
pact är avsett att behandla ett allvarligt 
sjukdomstillstånd får den ändå anses 
rimlig. 

Den lägre av de två kostnadsskatt-
ningarna baseras på genomsnittet do-
ser som gavs i studien och den högre på 
det högre antal som anges i produktre-
sumén. När fler doser administreras 
inom intervallet bör detta innebära en 
bättre effekt än i studien, vilket inte har 
kunnat justeras för i modellen. Med ett 
antagande om avtagande marginalnyt-
ta per administrerad dos bedöms kost-
naden i klinisk praxis därför ligga nå-
gonstans mellan dessa två skattningar. 

Think inside the box
Jag heter Maria och arbetar som art director på Qre, en ny
startad adaptionsbyrå specialiserad på att tolka och anpassa 
globala reklamkoncept för den nordiska marknaden. 

Vår affärsidé går ut på att vara ett både påhittigt och kostnads
effektivt alternativ i de fall då de huvudsakliga ramarna redan 
är givna. Speciellt bra är vi på läkemedel och medicinteknik.

Jag har lång erfarenhet från läkemedelsbranschen, både från 
byråsidan och industrin. Tillsammans med mina kollegor, en 
härlig blandning av kompetenser, gör vi kommunikation som 
hjälper dig att nå dina mål.

Qre (uttalas som engelskans cure) ingår i Ellermore reklambyrå 
och tillsammans är vi cirka 30 medarbetare.

Hör gärna av dig, så berättar jag vad vi kan hjälpa dig med.

Maria Öhlén 
Art Director 
0707-16 23 87 
maria.ohlen@qre.se

Qre, Ellermore AB    Industrigatan 4A, vån 7    112 46 Stockholm    08-669 50 50    www.qre.se
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Vid en sammantagen bedömning 
finner därför TLV att kostnaden för Me-
pact framstår som rimlig och ansökan 
om subvention bifalles.

Orencia (abatacept) från BMS är ett 
biologiskt läkemedel som förhindrar 
T-lymfocytaktivering (en typ av vita 
blodkroppar). Det används vid be-
handling av måttlig till svår aktiv reu-
matisk artrit (RA) hos vuxna patienter 
som svarar otillräckligt på tidigare be-
handling med en eller flera sjukdoms-
modifierande läkemedel (DMARD) 

inklusive metotrexat eller en TNFα-
hämmare. Orencia SC är en subku-
tan beredning. Företaget har visat att 
Orencia SC har både likvärdig effekt 
och ett likvärdigt pris som Orencia 
IV. Sammanfattningsvis bedömer TLV 
därmed att Orencia SC ger likvärdig 
patientnytta som Orencia IV till en lik-
värdig kostnad varför subvention ska 
ges för läkemedlet.

Kreatin APL är avsett att användas vid 
neurodegenerativa/neuromuskulära 
sjukdomar. Dessa sjukdomar är en 

grupp av sjukdomar som kännetecknas 
av att de påverkar de perifera nervcel-
lerna och dess nervtrådar som förmed-
lar impulser mellan hjärna, ryggmärg 
och resten av kroppen. Sjukdomarna 
drabbar även den viljemässigt styrda 
muskulaturen. Hela gruppen består 
av ett mycket stort antal olika diag-
noser som till exempel Huntingtons 
och Parkinsons sjukdom. Det ansökta 
priset för denna beredning är lägre än 
extemporepriset varför TLV anser att 
läkemedlet ska ingå i förmånen.

tlv

Produkt/beredning                             Behandlingsområde                Företag

Eviplera     HIV                  Gilead 

Flutiform och I�era                 Astma                   Mundipharma 

Relanio    Astma/KOL                 Blue�sh

Adartrel     RLS/Myrkrypningar                GSK

Wilate                   von Willebrands sjukdom                Octapharma

Isopto-Maxidex    In�ammatoriska tillstånd i ögat              Alcon

Mepact     Icke-metastaserat osteosarkom                Takeda

Orencia     Måttlig till svår RA                BMS

Kreatin APL                   Neurodegenerativa sjukdomar              APL

Xolair                    Astma                  Novartis    

Divisun     D-vitaminbrist     Meda

Januvia     Diabetes     MSD

Folacin                   Folsyrabrist     P�zer

Lumigan     Glaukom                  Allergan

Asmanex     Astma                  MSD

Ko�eincitrat APL   Apnéattacker                 APL

Klonidin     Smärtlindring                  APL  

Procoralan    Hjärtsvikt      Servier 

Nevanac     In�amation efter kataraktop.                Allergan 

Galvus     Diabetes     Novartis 

Fycompa     Epilepsi     Eisai 

Rienso                  Järnbristanemi     Takeda

  

Zelboraf     Melanom     Roche 

Vimovo     RA/Artros/Bechterew                 Astrazeneca    

Generell subvention

Avslag

 

 

Subvention med begränsning
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Xolair (omalizumab, injektionsvätska) 
från Novartis är godkänd som till-
läggsbehandling vid allergisk, IgE-
medierad, astma. Produkten ingår 
i förmånen sedan 2006 men har fått 
uppföljningsvillkor som nu omprö-
vas. Företaget bedöms ha visat att an-
tagandet att en responsutvärdering 
görs inom cirka 16 veckor efter insätt-
ning av Xolair är rimligt. Företaget har 
också redovisat data över läkemedlets 
användning och effekt i klinisk praxis 
under längre tidsperioder än ett halvt 
år. TLV finner att företaget har uppfyllt 
uppföljningsvillkoret som ställdes för 
Xolair vid subventionsbeslutet (dnr 
1668/2005). Det framstår i dagsläget 
inte motiverat med en omprövning 
av subventionen för Xolair baserat på 
denna uppföljning.

Divisun (kolekalciferol) från Meda är 
avsett att förebygga och behandla D-
vitaminbrist och som ett komplement 
till specifik behandling av osteoporos 
benskörhet). Divisun framstår som 
likvärdig i effekt gentemot de befint-
liga preparaten som används för att 
behandla D-vitaminbrist. Företaget 
har ansökt om samma pris för Divisun 
sett per internationell enhet (IE) D-vi-
tamin som för Kalcipos-D Forte, vilket 
är det preparat som kostar minst per 
IE D-vitamin. Eftersom det inte finns 
någon anledning att förvänta sig att 
övriga kostnader skulle skilja sig åt 
mellan behandlingarna är användning 
av Divisun vid D-vitaminbrist ett lika 
kostnadseffektivt behandlingsalterna-
tiv som Kalcipos-D Forte så Divisun 
ingår nu i subventionen.

Januvia (sitagliptin) från MSD används 
för behandling av diabetes. Vid sub-
ventionsbeslutet för Januvia fanns en 
osäkerhet i hur risken för hypoglyke-
mier vid behandling med sulfonureider 
(SU) skulle ställas mot det högre priset 
för sitagliptin. Företaget bedöms ha vi-
sat att det föreligger en tydlig skillnad 
mellan sitagliptin och SU för risken för 
hypoglykemier. Huvudandelen hypo-
glykemier är milda. Företaget har också 
genomfört en studie av hur livskvalitet 
kan påverkas av förekomsten av hypo-
glykemier som ger ny information. TLV 
finner att företaget har uppfyllt uppfölj-
ningsvillkoret som ställdes för Januvia 
den 5 juni 2007 (dnr 424/2007).

Uppföljningen har också visat att det 
finns en kvarstående stor osäkerhet i 
analysen av Januvias kostnadseffektivi-
tet i jämförelse med SU. TLV noterar sär-
skilt att företaget inte kunnat redovisa 
ett vetenskapligt underlag för att stödja 
det antagande att behandling med si-
tagliptin förlänger tid till insättning av 
insulin som företaget gjorde i den ur-
sprungliga ansökan. Jämfört med fler-
talet läkemedel inom läkemedelsförmå-
nerna har Januvia en relativt stor försälj-
ning. Därutöver är subventionen för 
flera andra nya diabetesläkemedel ba-
serad på det pris som Januvia subven-
tionerades till. Med denna bakgrund 
framstår det som att subventionen för 
Januvia bör omprövas. Detta gäller även 
övriga läkemedel inom samma klass.

Folacin, från Pfizer ges vid folsyrabrist 
eller vid tillstånd av ökat folsyrabehov. 
Det framstår som att introduktionen 
av Folacin 1 mg ännu inte har lett till 
ökade eller minskade kostnader för den 
totala användningen av folsyra. För 
Folacin 5 mg finns viss generisk kon-
kurrens som i framtiden kan minska 
kostnaden för produkten. Då ingen 
generisk konkurrens ännu förekommer 
för Folacin 1 mg kan det indirekt leda 
till uteblivna kostnadsminskningar. 
Företaget har uppfyllt uppföljningsvill-
koret och det framstår i dagsläget inte 
som att någon omprövning av produkt-
gruppens subvention bör ske.

Lumigan (bimatoprost) från Allergan 
används vid behandling av glaukom 
(grön starr). Företaget har lämnat in en 
uppföljningsrapport i tid. I rapporten 
redovisas försäljningsutveckling för 
Lumigan 0,1 mg/ml och för hela pro-
duktgruppen. Sammantaget har den 
nya doseringen inte inneburit några 
tydliga effekter på kostnaderna för 
Lumigan och felanvändning av den 
lägre styrkan som resulterar i ökade 
kostnader tycks inte vara ett problem. 
Det framstår i dagsläget inte motive-
rat med en omprövning av subventio-
nen för bimatoprost baserat på denna 
uppföljning.

Asmanex är ett läkemedel för under-
hållsbehandling av astma. Astma är en 
sjukdom med varierande svårighets-
grad och för en andel av patienterna är 
svårighetsgraden hög.

Asmanex är en inhalationssteroid 
för underhållsbehandling vid astma. 
TLV bedömer att inhalationssteroider 
för behandling av astma har likvärdig 
effekt och säkerhet samt ger likvärdig 
patientnytta. Den dosjämförelse som 
TLV tidigare använt tillämpas även i 
detta ärende. Asmanex har ett lägre 
pris än det mest relevanta jämförelse-
alternativet Giona Easyhaler och ger 
således likvärdig patientnytta till en 
lägre kostnad. Asmanex är därmed 
kostnadseffektivt jämfört med Giona 
Easyhaler och ska därmed in i förmå-
nen.

Koffeincitrat APL, oral lösning, 10 mg/
ml används vid apnéattacker hos pre-
matura och nyfödda barn. Det ansökta 
priset är lägre för denna beredning än 
priset för enstaka tillverkning av sam-
ma orala lösning extempore (inklusive 
timtaxa, råvaror och emballage).

TLV anser att läkemedlet används 
för att behandla ett icke bagatellartat 
tillstånd. Ansökan beviljas därför.

Klonidin APL, oral lösning, är avsett att 
användas som smärtlindring och pre-
medicinering av barn inför operation. 
Det ansökta priset för denna bered-
ning är lägre än extemporepriset av 
enstaka tillverkning av samma lös-
ning (inklusive tillverkning, råvaror 
och emballage).

TLV anser att läkemedlet används 
för att behandla ett icke bagatellartat 
tillstånd. Användningen av Klonidin 
APL, oral lösning, har av läkare be-
dömts som medicinskt ändamålsenlig. 
Sammantaget finner TLV att Klonidin 
APL, oral lösning, ska ingå i läkeme-
delsförmånerna.

Subvention med begränsning
Procoralan (ivabradin) från Servier är 
tänkt att användas vid hjärtsvikt spe-
cifikt för den patientgrupp som fram-
går av indikationen. Procoralan ska 
användas som tillägg till standardbe-
handling för de patienter som omfat-
tas av indikationen, och alltså inte vara 
ett alternativ till annan behandling vid 
hjärtsvikt (inklusive betablockerare). 
Därför blir det relevanta jämförelse-
alternativet standardbehandling vid 
hjärtsvikt. Resultat från den pivotala 
studien har visat effekt av Procoralan 
vid behandling av den avsedda pa-
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tientpopulationen. Kostnaden per kva-
litetsjusterat levnadsår är beräknad till 
300 000 kronor i huvudscenariot, vilket 
får anses vara en rimlig kostnad. Käns-
lighetsanalyser visar att modellen är 
relativt stabil för alternativa antagan-
den och datakällor. 

Sammantaget finner TLV att kriteri-
erna i 15 § lagen om läkemedelsförmå-
ner med mera är uppfyllda för att Pro-
coralan ska ingå i läkemedelsförmåner-
na för behandling av patienter med 
kronisk hjärtsvikt NYHA klass II-IV 
med systolisk dysfunktion hos patien-
ter med sinusrytm och vars hjärtfrek-
vens är ≥75 slag per minut, i kombina-
tion med standardterapi, inklusive be-
handling med betablockerare eller när 
behandling med betablockerare är kon-
traindicerad eller inte tolereras. 

Företaget åläggs att i all sin mark-
nadsföring och annan information tyd-
ligt informera om den begränsning 
som gäller enligt detta beslut. Ansökan 
ska därför bifallas med ovan angiven 
begränsning och villkor. 

Subventionen av Procoralan gäller 
bara för den grupp av patienter med 
indikationen hjärtsvikt som uppfyller 
kriterierna i ovan nämnda begräns-
ning. TLV anser dock att det finns en 
risk för att läkemedlet kan komma att 
förskrivas utanför den indikation som 
omfattas av subvention. TLV kommer 
därför att följa användningen av Proco-
ralan och erinrar om verkets möjlighet 
att ompröva frågan om subvention om 
TLV så anser lämpligt.

Nevanac (nepafenak) från Allergan är 
en icke-steroid antiinflammatorisk 
substans (NSAID). Nevanac har två 
godkända indikationer:
• Förebygga och behandla smärta och 

inflammation i ögat efter katarakto-
peration.

• Minska risken för postoperativt ma-
kulaödem i samband med katarakt-
kirurgi hos patienter med diabetes.

På grund av det högre priset till likvär-
dig effekt bedömer TLV att Nevanac 
inte är ett kostnadseffektivt alternativ 
för inflammation i ögat efter katarak-
toperation.

Nevanac har nyligen även blivit god-
känt för behandling av reduktion av 
risk för postoperativt makulaödem i 
samband med kataraktkirurgi hos pa-

tienter med diabetes. Det finns i dag 
inget annat läkemedel med denna in-
dikation. TLV bedömer att relevant 
jämförelsealternativ är ingen förebyg-
gande behandling alls för att minska 
risken för makulaödem hos diabetiker 
efter kataraktkirurgi. 

Företaget har lämnat in ett hälsoeko-
nomiskt underlag för denna indikation.  
Vid en samlad bedömning finner TLV 
därmed att Nevanac uppfyllt kraven 
för subvention men enbart för indika-
tionen reduktion av risk för makulaö-
dem efter kataraktkirurgi hos diabeti-
ker. Ansökan ska därför bifallas med 
begränsning till denna indikation. 

Företaget åläggs också att tydligt in-
formera om denna begränsning i mark-
nadsföring och annan information. Fö-
retaget ska senast den 1 december 2014 
redovisa hur begränsningen följs. Fö-
retaget ska vidare medverka till att TLV 
får tillgång till de uppgifter som be-
hövs för att följa upp hur begränsning-
en tillämpas.

Galvus (vildagliptin) från Novartis är 
ett diabetesläkemedel av typen DPP-4 
hämmare.

Galvus inkluderas i läkemedelsför-
månerna sedan i mitten av 2008. Moti-
veringen till det ansökta priset basera-
des på en prisjämförelse med Januvia 
(sitagliptin), en annan DPP-4 hämmare 
som inkluderats i läkemedelsförmåner-
na vid ett tidigare tillfälle. Eftersom 
subventionen av Januvia var förenad 
med ett uppföljningsvillkor inkludera-
des ett liknande villkor vid subven-
tionsbeslutet för Galvus. Företaget har 
inkommit med ett begränsat underlag 
för uppföljningen. Företaget uppger att 
anledningen till detta är att använd-
ningen av Galvus (och kombinations-
läkemedlet Eucras) har varit mycket 
liten, vilket försvårat studier av läke-
medlet. 

TLV har i utredningen i ärendet ut-
gått från skrivningarna i subventions-
beslutet för Galvus. Det framgår i detta 
att beslutet framför allt vilar på ett an-
tagande om att Galvus har en likvärdig 
effekt och biverkningsprofil som si-
tagliptin och att det pris som företaget 
begärde för Galvus inte översteg priset 
för sitagliptin. TLV beslutade i oktober 
2012 att uppföljningsvillkoret för Janu-
via (sitagliptin) (2066/2010) var uppfyllt 
samt att de data som framkommit i 

granskningen tyder på att subventio-
nen för läkemedlet och andra produk-
ter i samma läkemedelsklass bör om-
prövas.

Fycompa (perampanel) från Eisai är 
indicerat som tilläggsbehandling av 
fokala anfall med eller utan sekundärt 
generaliserade anfall hos patienter med 
epilepsi i åldern 12 år och äldre och ska 
tas oralt en gång dagligen. TLV anser 
att Trobalt är det mest relevanta jäm-
förelsealternativet till Fycompa. Tro-
balt är det antiepileptika vid tilläggs-
behandling i andra hand som senast 
beviljats subvention och bedömdes då 
vara kostnadseffektivt i förhållande till 
Vimpat och Zonegran. Trobalt bevilja-
des subvention med begränsning då 
Trobalt vid en prisjämförelse var dy-
rare än den grupp av tilläggspreparat 
som även kan användas för monoterapi 
enligt tabell III och V i Läkemedelsver-
kets behandlingsrekommendation. 

En prisjämförelse mot Trobalt visar 
att Fycompas pris ligger i nivå med Tro-
balts pris. Övriga behandlingskostna-
der skiljer sig inte åt vid behandling 
med de olika preparaten varför kost-
nadseffektiviteten enbart beror på lä-
kemedelskostnaderna. TLV har i tidi-
gare beslut tagit hänsyn till att epilep-
si är en svår sjukdom och att det finns 
behov av fler behandlingsalternativ 
med nya verkningsmekanismer som 
ger en utökad sortimentsbredd för den 
här gruppen läkemedelsresistenta pa-
tienter. Fycompa tillför med sin nya 
verkningsmekanism en ökad sorti-
mentsbredd och TLV bedömer därför 
att Fycompas kostnad är rimlig jämfört 
med de läkemedel som används som 
ett andrahandsalternativ för tilläggs-
behandling i klinisk praxis. 

TLV finner att Fycompa ska beviljas 
subvention med begränsning till till-
läggsbehandling vid fokala anfall för 
läkemedelsresistenta patienter som har 
provat minst en tilläggsbehandling 
men som inte tolererar eller får effekt 
av den. Företaget ska åläggas att i all 
sin marknadsföring och annan infor-
mation tydligt informera om den be-
gränsning som gäller i detta beslut.

Rienso (ferumoxytol) från Takeda har 
indikationen intravenös (iv) behand-
ling av järnbristanemi hos vuxna 
patienter med kronisk njursjukdom 

tlv
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(chronic kidney disease, CKD). Järn-
bristanemi kan uppkomma sekundärt 
när njurfunktionen försämras hos pa-
tienter med CKD. Sjukdomens svårig-
hetsgrad bedöms som måttlig men kan 
variera beroende på vilket stadium 
av njursjukdom som patienten befin-
ner sig i. Enligt rekommendationer 
kan patienter med kronisk njursvikt 
i stadium före dialysbehandling och 
peritonealdialyspatienter försöksvis 
behandlas med oralt järn. För många 
av dessa patienter fungerar dock inte 
peroral behandling varför parenteral 
(intravenös) behandling ofta föredras. 

TLV anser att det är rimligt att jäm-
föra Rienso med annan parenteral järn-
behandling. TLV anser vidare att Mo-
nofer är det relevanta jämförelsealter-
nativet till Rienso. TLV har tidigare be-
dömt att Monofer är ett kostnadseffek-
tivt behandlingsalternativ till Ferinject, 
som i sin tur är kostnadseffektivt i för-
hållande till Venofer och Cosmofer, 
men inte för patienter i hemodialys. 
Den kliniska effekten av Rienso har i 
kliniska studier visats vara signifikant 
bättre än peroralt järn. Beträffande 
långtidssäkerhet och jämförelser med 
andra parenterala järnpreparat är osä-
kerheten större men långtidssäkerhet 
kommer att följas upp av den europe-
iska läkemedelsmyndigheten, EMA.

Priset per mg järn är lägre för Rien-
so än för Monofer och Ferinject. Priset 
per mg järn är högre än för Venofer och 
Cosmofer. Det innebär att Rienso inte 
är ett kostnadseffektivt behandlingsal-
ternativ om patienterna får hemodialys 
eftersom det då inte sker någon inbe-
sparing på grund av färre vårdbesök. 
Vid en normaldosering av Rienso om 
510 mg så är Rienso kostnadsbesparan-
de i förhållande till Monofer. Vid högre 
doser så tillkommer ytterligare vård-
besök för Rienso vilket gör att den to-
tala behandlingskostnaden blir högre 
än om Monofer används. 

Eftersom det är rimligt att förvänta 
sig att Rienso i normalfallet kommer att 
ges i de lägre doserna så är Rienso sam-
mantaget ett kostnadseffektiv behand-
lingsalternativ i normalfallet, men med 
begränsning för patienter i hemodialys. 
Företaget åläggs också att tydligt infor-
mera om denna begränsning i mark-
nadsföring och annan information.

Avslag 
Zelboraf (vemurafenib) från Roche är 
en så kallad kinashämmare (BRAF-
hämmare) som är indicerad som mo-
noterapi för behandling av vuxna 
patienter med BRAF V600-mutations-
positivt icke-resektabelt eller metas-
taserat melanom. Malignt melanom är 
en allvarlig sjukdom med hög mortali-
tet där det saknas fullgod behandling. 
Sjukdomens svårighetsgrad bedöms 
vara hög och enligt två nyare studier 
är medianöverlevnaden med dakarba-
zinbehandling cirka 9 månader.

TLV bedömer att behandling med 
dakarbazin är det mest relevanta jäm-
förelsealternativet.

Zelboraf har i en jämförande studie 
visat en bättre effekt än dakarbazin vid 
behandling av BRAF V600-positiva pa-
tienter vid icke-resektabelt eller metas-
taserat melanom.

Med antaganden som TLV bedömer 
vara de mest troliga ifråga om läkeme-
delsåtgång och resursåtgång i senare 
behandlingsled så uppgår merkostna-
den för Zelborafbehandling till cirka 
740 000 kronor över patienternas för-
väntade kvarvarande livstid. Resulta-
ten påverkas i hög grad av bedömning-
ar kring senare behandling. TLV anser 
att störst vikt ska tillskrivas bedöm-
ningarna från de experter myndigheten 
tillfrågat. Både bedömningen från den 
expert som uttalat sig i företagets in-
laga och antagandet att det inte är nå-
gon skillnad mellan behandlingsar-
marna, bedömer TLV vara mindre san-
nolika.

Den inkrementella hälsovinst som 
patienterna får av behandlingen, det 
vill säga den ytterligare nytta som pa-
tienterna får vid behandling med Zel-
boraf, uppgår till 0,7 kvalitetsjusterade 
levnadsår. Det innebär att kostnaden 
per kvalitetsjusterat levnadsår för be-
handling med Zelboraf jämfört med 
dakarbazin beräknas till cirka 1 050 000 
kronor. Det finns dock en påtaglig osä-
kerhet i denna bedömning och utfallet 
av enskilda variabler har en mycket 
stor påverkan på hur kostnadseffekti-
viteten kommer att falla ut i klinisk 
praxis.

Trots sjukdomens höga svårighets-
grad bedömer TLV, med hänsyn tagen 
till osäkerhet avseende förväntade häl-
sovinster och kostnader, att kostnaden 
per hälsovinst vid behandling med 

Zelboraf är alltför hög. TLV finner det 
inte rimligt att bifalla ansökan till nu-
varande pris och avslår vid en samlad 
bedömning Roches ansökan.

Vimovo (naproxen, 500 mg, och esome-
prazol, 20 mg) från Astrazeneca är en 
kombinationstablett för symtomatisk 
behandling av artros, reumatoid artrit 
och Mb Bechterew hos patienter som 
har risk att utveckla sår i magsäck och 
tolvfingertarm.

TLV anser att det mest relevanta 
jämförelsealternativet till Vimovo är en 
kombination av naproxen (500 mg*2) + 
omeprazol (20 mg*1). Den jämförelsen 
använder också företaget i sin huvud-
analys. Vimovo kostar mer än dubbelt 
så mycket som det relevanta alternati-
vet.

Företaget anger att samförskrivning 
av PPI till NSAID är låg och att en fast 
kombination gör det lättare att samför-
skriva. TLV bedömer dock att om en 
förskrivare känner till Vimovo så är det 
rimligt att förskrivaren även känner till 
att samförskrivning av PPI till naprox-
en ska ske för patienter med risk för GI-
biverkningar. Företaget anger att följ-
samheten till samförskrivet PPI är låg 
vilket leder till en högre risk för GI-bi-
verkningar jämfört med Vimovo. Upp-
skattning av riskökning vid mindre än 
100 procents följsamhet till PPI baseras 
utifrån en analys av förskrivningsdata. 
TLV anser att detta mått är förknippat 
med hög osäkerhet då data inte bygger 
på faktiskt samintag för den aktuella 
patientpopulationen. 

Sammantaget bedömer TLV att det 
råder stor osäkerhet kring följsamhets-
fördelar med Vimovo för den aktuella 
patientpopulationen. Vidare råder stor 
osäkerhet vad gäller riskökning för GI-
biverkningar beroende på följsamhets-
nivå av PPI och NSAID. 

TLV bedömer att det inte är visat att 
Vimovo är ett kostnadseffektivt be-
handlingsalternativ. Ansökan ska där-
för avslås.



70   pharma industry nr 1 –13

branschstatistik

Försäljningsstatistik 2012

Den totala försäljningen för helåret 2012, januari - december, var 30,4 miljarder 
kronor en svag minskning med 1,13%. Apotekens Service AB (ASAB) rapporterar 
all försäljning 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 texten är angivna som apotekens utförsäljningspris. Värdena tar inte hänsyn till 
upphandlingar och eventuella regionala rabatter. Värdena i tabellerna är i tusental 
kronor och som andelar i procent.  Anna Wismenius, IMS Health har sammanställt 
och analyserat statistiken.

Topp 15 företag
Pfizer var det största läkemedelsföreta-
get under 2012. Pfizers försäljning un-
der 2012 uppgår till 2,4 miljarder kro-
nor. I övrigt har Orifarm klättrat upp 
till andra platsen och Novartis ramlat 
ner till en tredje plats. Biophausia har 
fallit utanför listan över de 15 största 
läkemedelsföretagen i Sverige, medan 
Lilly har tagit sig in.

De femton största företagen står för 
53 % av läkemedelsförsäljningen i Sve-
rige, dvs 16,3 miljarder kronor under 
helåret 2012. 

Topp 15 produkter
Det har under en tid varit en kamp 
mellan TNF-α hämmarna Humira från 
Abbott och Enbrel från Pfizer om för-
sta platsen. Humira behåller nätt och 
jämt förstaplatsen som den produkt 
som inbringar mest försäljning. Under 
helåret 2012 har Humira sålt för 779 
miljoner kronor. Humira har dessutom 
en positiv tillväxt YTD och MAT vilket 
inte Enbrel har för helåret 2012. Pro-
dukterna på topp 15 är de samma som 
vid förra mätningen i september 2012. 
Vissa inbördes ändringar har skett i 
placeringarna. 

Topp 15 AT koder 
Produktgruppen tumörer och rubb-
ningar i immunsystemet (L) innehar 
även för helåret 2012 förstaplatsen för 
försäljning per produktgrupp. Försälj-
ningen januari - december var 6,8 mil-
jarder kronor. Det innebär att produkt-
gruppen Nervsystemet (N) ligger kvar 
på sin andra plats från mätningen i 
september. Denna produktgrupp hade 
en försäljning YTD på 5,4 miljarder 
kronor. Jämfört med den senaste mät-
ningen i september behåller samtliga 
produktgrupper sina placeringar. 

Parallell import och parallelldistri-
bution av läkemedel
Vi ser på listan över de 15 största före-
tagen att parallellimportföretagen tar 
en stor del av omsättningen för läke-
medel i Sverige. Orifarm, Pharmachim 
och Medartuum har legat stadigt på 
listan under de senaste mätningarna. 

Produkter som inte tillhandahålls av 
tillverkande företag kan parallellim-
porteras av annat företag eller paral-
lelldistribueras via distributör i Sveri-
ge. Det är produktens registrering som 
avgör vilken typ av parallellförsäljning 
som tillämpas. Så snart en produkt är 

registrerad i EU/EEA genom den cen-
trala proceduren får produkter mark-
nadsföras i hela EU utan att lokal re-
gistrering krävs. 

I Sverige gäller att varje förpackning 
som parallellimporteras måste regist-
reras hos Läkemedelsverket. Varje för-
packning får ett NPL packid och kan 
därmed identifieras med ursprungs-
land. Man kan härleda vilket ur-
sprungsland en parallellimporterad 
förpackning har. Kvalitetskontroller av 
rapportsystemet görs regelbundet av 
ASAB på apotek som jämförs med 
ASABs data. 

EU, forskare och företag hjälps åt 
för att underlätta för nya läkemedel
Hur gör man infrastrukturen smidigare?  
Läs mer på www.life-time.se

Svenskarnas hjärtefrågor i  
sjukvården är inte desamma  
som politikerns
Svenska folket rangordnar efter andra frågor.
Läs mer på www.life-time.se

TLV förbjuder Region Skåne att 
förhandla priser för läkemedel 
inom förmånen
Region Skåne får inte förnya det befintliga avtalet.
Läs mer på www.life-time.se

Aktuellt Forskning och utveckling

Opinion Vårdresultat

Aktuellt Ojämlik vård

Prenumerera kostnadsfritt på  
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.

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

Läs av koden och kom till prenumerationssidan.
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Topp 15-företag

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

PFIZER	 2	473	091,4	 8,1%	 -17,3%	 2	473	091,4	 8,1%	 -17,3%	 2	473	091,4

ORIFARM	 1	579	141,2	 5,2%	 24,2%	 1	579	141,2	 5,2%	 24,2%	 1	579	141,2

NOVARTIS	 1	505	071,1	 4,9%	 2,1%	 1	505	071,1	 4,9%	 2,1%	 1	505	071,1

MSD	SWEDEN	 1	449	870,2	 4,8%	 -9,5%	 1	449	870,2	 4,8%	 -9,5%	 1	449	870,2

ABBOTT	SCAND	 1	101	290,9	 3,6%	 1,9%	 1	101	290,9	 3,6%	 1,9%	 1	101	290,9

PHARMACHIM	 1	095	283,5	 3,6%	 55,5%	 1	095	283,5	 3,6%	 55,5%	 1	095	283,5

ASTRAZENECA	 1	041	482,1	 3,4%	 -19,9%	 1	041	482,1	 3,4%	 -19,9%	 1	041	482,1

ROCHE	 1	004	730,6	 3,3%	 -21,2%	 1	004	730,6	 3,3%	 -21,2%	 1	004	730,6

MEDARTUUM	 983	753,6	 3,2%	 23,7%	 983	753,6	 3,2%	 23,7%	 983	753,6

JANSSEN-CILAG	 845	980,0	 2,8%	 16,0%	 845	980,0	 2,8%	 16,0%	 845	980,0

MEDA	 784	788,7	 2,6%	 -3,7%	 784	788,7	 2,6%	 -3,7%	 784	788,7

BAXTER	MEDICAL	 720	060,9	 2,4%	 -5,7%	 720	060,9	 2,4%	 -5,7%	 720	060,9

NOVO	NORDISK	 631	164,5	 2,1%	 -12,0%	 631	164,5	 2,1%	 -12,0%	 631	164,5

GLAXOSMKL	 592	703,3	 1,9%	 -10,2%	 592	703,3	 1,9%	 -10,2%	 592	703,3

LILLY	 556	174,2	 1,8%	 -22,4%	 556	174,2	 1,8%	 -22,4%	 556	174,2

Delsumma	 16	364	586,1	 53,8%	 1,5%	 16	364	586,1	 53,8%	 1,5%	 16	364	586,1

By Mkt Company Name 30 411 315,1 100,0% -1,1% 30 411 315,1 100,0% -1,1% 30 411 315,1

 	 	 	 	 	

EU, forskare och företag hjälps åt 
för att underlätta för nya läkemedel
Hur gör man infrastrukturen smidigare?  
Läs mer på www.life-time.se

Svenskarnas hjärtefrågor i  
sjukvården är inte desamma  
som politikerns
Svenska folket rangordnar efter andra frågor.
Läs mer på www.life-time.se

TLV förbjuder Region Skåne att 
förhandla priser för läkemedel 
inom förmånen
Region Skåne får inte förnya det befintliga avtalet.
Läs mer på www.life-time.se

Aktuellt Forskning och utveckling

Opinion Vårdresultat

Aktuellt Ojämlik vård

Prenumerera kostnadsfritt på  
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.

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

Läs av koden och kom till prenumerationssidan.

LIF201301:1



72   pharma industry nr 1 –13

AT kod YTD  Andel  %  MAT  Andel i  % Total
   procent  Growth     procent  Growth
  YTD YTD  MAT MAT	

L	Tumörer	och	rubbningar	i	
immunsystemet		 6	869	978,2	 22,6%	 3,7%6	8	 69	978,2	 22,6%	 3,7%	 6	869	978,2

N	Nervsystemet	 5	371	450,4	 17,7%	 -6,6%	 5	371	450,4	 17,7%	 -6,6%	 5	371	450,4

A	Matsmältningsorgan	och	
ämnesomsättning		 2	904	372,4	 9,6%	 2,6%	 2	904	372,4	 9,6%	 2,6%	 2	904	372,4

B	Blod	och	blodbildande	organ	 2	941	677,4	 9,7%	 3,2%	 2	941	677,4	 9,7%	 3,2%	 2	941	677,4

R	Andningsorganen	 2	728	724,6	 9,0%	 2,0%	 2	728	724,6	 9,0%	 2,0%	 2	728	724,6

J	Infektionssjukdomar	 2	320	795,3	 7,6%	 0,1%	 2	320	795,3	 7,6%	 0,1%	 2	320	795,3

C	Hjärta	och	kretslopp	 1	755	596,0	 5,8%	 -20,9%	 1	755	596,0	 5,8%	 -20,9%	 1	755	596,0

G	Urin-	och	könsorgan	samt	
könshormoner	 1	484	602,7	 4,9%	 2,7%	 1	484	602,7	 4,9%	 2,7%	 1	484	602,7

M	Rörelseapparaten	 876	070,0	 2,9%	 0,3%	 876	070,0	 2,9%	 0,3%	 876	070,0

H	Hormoner,	utom	könshormoner	

och	insulin	 828	736,0	 2,7%	 2,7%	 828	736,0	 2,7%	 2,7%	 828	736,0

S	Ögon	och	öron	 796	631,9	 2,6%	 -1,6%	 796	631,9	 2,6%	 -1,6%	 796	631,9

D	Hud	 720	951,3	 2,4%	 2,3%	 720	951,3	 2,4%	 2,3%	 720	951,3

V	Varia	 495	090,3	 1,6%	 -7,5%	 495	090,3	 1,6%	 -7,5%	 495	090,3

P	Antiparasitäera,	insektsdödande	
och	repellerande	medel	 241	291,6	 0,8%	 2,0%	 241	291,6	 0,8%	 2,0%	 241	291,6

I	Immunologiska	medel		 75	347,1	 0,2%	 1,2%	 75	347,1	 0,2%	 1,2%	 75	347,1

By ATC Code 30 411 315,1 100,0% -1,1% 30 411 315,1 100,0% -1,1% 30 411 315,1

(c)	2006,	IMS	Health	or	it’s	affiliates		all	rights	reserved	 	

Topp Terapiområden

branschstatistik

Topp 15-produkter

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

HUMIRA	 779	244,5	 2,6%	 5,0%	 779244,5	 2,6%	 5,0%	 779	244,5

ENBREL	 726	432,1	 2,4%	 -6,4%	 726432,1	 2,4%	 -6,4%	 726	432,1

SYMBICORT	 675	402,8	 2,2%	 2,9%	 675402,8	 2,2%	 2,9%	 675	402,8

REMICADE	 620	872,2	 2,0%	 8,1%	 620872,2	 2,0%	 8,1%	 620	872,2

HERCEPTIN	 338	166,0	 1,1%	 4,3%	 338166,0	 1,1%	 4,3%	 338	166,0

MABTHERA	 334	351,5	 1,1%	 9,5%	 334351,5	 1,1%	 9,5%	 334	351,5

SPIRIVA	 299	506,1	 1,0%	 13,9%	 299506,1	 1,0%	 13,9%	 299	506,1

CONCERTA	 267	396,7	 0,9%	 15,0%	 267396,7	 0,9%	 15,0%	 267	396,7

LYRICA	 259	802,6	 0,9%	 -1,0%	 259802,6	 0,9%	 -1,0%	 259	802,6

LUCENTIS	 258	453,7	 0,8%	 11,0%	 258453,7	 0,8%	 11,0%	 258	453,7

TYSABRI	 252	210,2	 0,8%	 6,9%	 252210,2	 0,8%	 6,9%	 252	210,2

ADVATE	 225	369,3	 0,7%	 -6,6%	 225369,3	 0,7%	 -6,6%	 225	369,3

LANTUS	 223	204,7	 0,7%	 2,2%	 223204,7	 0,7%	 2,2%	 223	204,7

GLIVEC	 218	350,3	 0,7%	 5,9%	 218350,3	 0,7%	 5,9%	 218	350,3

SERETIDE	 213	804,7	 0,7%	 -2,2%	 213804,7	 0,7%	 -2,2%	 213	804,7

Delsumma	 5	692	567,3	 18,7%	 68,5%	 5692567,3	 18,7%	 68,5%	 5	692	567,3

Total 30 411 315,1 100,0% -1,1% 30411315,1 100,0% -1,1% 30 411 315,1

(c)	2006,	IMS	Health	or	it’s	affiliates		all	rights	reserved	
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Vi är glada för den positiva feedback vi får från både våra uppdragsgivare och kandidater.
Tack för att ni uppskattar vårt personliga engagemang, vår specialistkompetens från  
branschen och vårt breda kontaktnät. 

Vi vill att en rekrytering ska vara en positiv upplevelse för er!

Läs gärna mer om oss på www.rekryteringsspecialisten.se

Vi ger dig stöd i processen
– exakt där du behöver det

Arsenalsgatan 4 / 111 47 Stockholm / 08-551 119 19 / info@rekryteringsspecialisten.se

Rekryteringsspecialisten bidrar med stöd i er rekryteringsprocess för att stärka er position på marknaden. Det gör vi 
genom vår specialistkompetens inom rekrytering, vår långa och breda erfarenhet från branschen och inte minst vårt 
personliga engagemang. Rekryteringsprocessen anpassas helt efter era specifika behov, vilket innebär att ni kan välja 
de steg ni behöver.
 
Vi finns till för att tillsättningen av nya medarbetare ska bli en positiv upplevelse för våra kunder – såväl  
uppdragsgivare som kandidater.  

Läs gärna mer om oss på www.rekryteringsspecialisten.se 

Birger Jarlsgatan 41A   /   111 45 Stockholm   /   08-551 119 19   /   info@rekryteringsspecialisten.se
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Orifarm Generics publicerade 
på webbplatsen www.dok-
torn.com annonser i form av 

banners för fibronyloshämmaren Tra-
nexamsyra Orifarm respektive loka-
lanestetikat Tapin. I bägge fallen var 
annonsen/bannern konstruerad så att 
den utgjordes av två bilder som med 
några sekunders mellanrum växlade 
mellan varandra. I bannern för Tran-
examsyra Orifarm ställdes på den ena 
bilden frågan «Vilken tablett gör stora 
mensblödningar till mindre mensblöd-
ningar och säljs receptfritt på ditt apo-
tek?» och i bannern för Tapin ”Vad är 
det som lokalbedövar huden, gör läski-
ga nålstick nästan oläskiga och säljs re-
ceptfritt på ditt apotek?». I bägge fallen 
visade den andra bilden texten «Tänk 
gult. Receptfritt till rätt pris.» samt en 
förpackning av respektive läkemedel. 
Läkemedelsverket anmälde annonser-
na/banners (NBL 944/12) och gjorde 
bland annat gällande att de stred mot 
artikel 105 genom att sakna uppgift om 
Orifarms namn och adress och upplys-
ning om att marknadsföringen gällde 
ett läkemedel. Annonserna stred enligt 
verket även mot artikel 117 genom att 
sakna några enligt denna artikel obli-

gatoriska uppgifter. Orifarm invände 
bland annat att annonserna bestod av 
två delar, dels en banner, som syftade 
till att väcka intresse för produkten, 
dels en annan webbsida, som man kom 
till genom att klicka på bannern och 
som innehöll ytterligare information 
om produkten och att alla obligatoriska 
uppgifter på detta sätt var tillgängliga 
för läsaren.

NBL uttalade att möjligheten att 
klicka sig från en bannern till en webb-
sida medför att de båda delarna är så 
nära knutna till varandra att de kan ses 
som en och samma reklamenhet. Detta 
innebär att var och en av delarna inte 
behöver innehålla all information som 
krävs enligt LER. Det är med andra ord 
tillräckligt att innehållet i delarna till-
sammans uppfyller kraven enligt LER. 
För detta måste dock enligt nämnden 
två förutsättningar vara uppfylld.  För 
det första måste det finnas en uttryck-
lig uppmaning i bannern att klicka sig 
vidare för att få mer information och 
för det andra måste informationen på 
webbsidan där man då hamnar utfor-
mas så att det är lätt för läsaren att där 
hitta informationen och tillgodogöra 
sig den.

Även om en banner i första hand ut-
gör en länk till en webbsida, har den i 
sig karaktär av marknadsföring. Därför 
måste den enligt NBL innehålla vissa 
uppgifter som användaren kan ta del 
av oavsett om denne sedan klickar sig 
vidare eller inte. Av såväl artikel 105 
som 117 följer att namn på ansvarigt fö-
retag, adress eller webbadress eller te-
lefonnummer och hänvisning till fass.
se alltid skall anges i läkemedelsinfor-
mation. NBL slog därför fast att företa-
gets namn måste framgå redan av en 
banner. Detsamma gäller enligt nämn-
den den obligatoriska upplysningen att 
marknadsföringen avser läkemedel. 
Däremot är det enligt nämnden till-
räckligt att, när bannern och den webb-
sida denna leder till kan ses som en en-
het, adress och andra kontaktuppgifter 
liksom övrig information enligt artikel 
117 såsom generisk benämning, bered-
ningsform, uppmaning att ta del av bi-
packsedeln etc. finns på den webbsida 
man hamnar på om man klickar på 
bannern.

NBL konstaterade att bägge påtalade 
banners från Orifarm saknade uppgift 
om företagets namn samt upplysning 
om att marknadsföringen avsåg läke-

anmälningsärenden

Utvecklad praxis för 
bannerannonsering
Praxis från NBL när det gäller användningen av nya media och tekniker i nya 
media framstår ibland som något torftig varför svaren på frågor man har anled-
ning att ställa sig i sådana sammanhang inte sällan är ganska osäkra. Men nu har 
NBL kommit med ett avgörande som innebär ett välkommet klargörande av vilka 
uppgifter som är obligatoriska i en s.k. banner för det fallet att den är länkad till en 
webbplats med mera utförlig information om det marknadsförda läkemedlet. I den 
här artikeln tas också upp några nya avgöranden rörande vissa slag av formule-
ringar som tämligen ofta har diskuterats i dessa spalter.
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anmälningsärenden

medel. Av bland annat dessa skäl stred 
därför marknadsföringen mot LER. 

Av det material som Läkemedelsver-
ket skickat in till NBL kunde inte avgö-
ras om det i Orifarms bägge banners 
fanns eller inte fanns tydlig upplysning 
om att dessa var klickbara och ledde till 
ytterligare information. Nämnden an-
såg därför att man inte kunde kritisera 
Orifarm för att övrig obligatorisk infor-
mation enligt artikel 117, som förvisso 
fanns på webbsidan man kom till, skul-
le ha saknats. 

NBLs avgörande innebär en välkom-
men utveckling av praxis som på ett 
logiskt sätt knyter an till och låter sig 
förenas med tidigare praxis rörande 
likartade frågeställningar och situatio-
ner.  Kraven på minimiinformation i 
banners kan sammanfattas enligt föl-
jande: 

• Bannern och en till denna länkad 
webbplats med ytterligare informa-
tion kan ses som en enhet förutsatt 
att det av bannern tydligt framgår 
att den är klickbar och länkad till en 
annan webbsida med ytterligare in-
formation.

• Bannern skall innehålla upplysning 
om åtminstone läkemedelsföreta-
gets namn samt upplysning att det 
handlar om marknadsföring av lä-
kemedel.

• Övrig information enligt artiklarna 
105 och 117 skall var tydlig och lätt 
tillgänglig på den webbsida man 
hamnar när man klickar på bannern.

Om kraven enligt den första punkten 
ovan inte är tillgodosedda måste man 
se bannern och webbplatsen som två 
separata enheter och informationskra-
ven enligt artikel 105 och 117 kunna 
tillämpas fullt ut även för bannern 
som sådan.

I PI har tidigare flera gånger i artik-
lar med referat av IGM-/NBL-ärenden 
framhållits att användningen av for-
muleringar som ”effektivt” och ”snabb” 
ställer särskilt höga krav och därför 

måste ske med stor försiktighet. Den i 
det enskilda fallet avsedda innebörden 
måste förklaras och preciseras i läke-
medelsinformationen. Vidare krävs det 
tydligt stöd i SPCn för den således pre-
ciserade innebörden. Kraven är så höga 
att det många gånger nog är bäst att 
avstå från detta slag av påståenden. 
Mot bland annat den bakgrunden kan 
man tycka att det är lite märkligt att 
flera av NBLs och IGMs avgöranden de 
senaste månaderna avsett just sådana 
formuleringar. Emellertid har NBL i 
några fall faktisk ansett att det funnits 
stöd för påståendena.

Astellas Pharma AB införde i Da-
gens Medicin en annons för Qutenza, 
ett kutant plåster för behandling av pe-
rifer neuropatisk smärta. I annonsen 
förekom bland annat formuleringen 
”den enkla behandlingen verkar snabbt 
och ger patienter lindring i upp till tre 
månader”. Läkemedelsverket anmälda 
annonsen (NBL953/12) och hävdade att 
det saknades stöd för påståendet i 
SPCn.

NBL noterade att det i annonsen inte 
förklarades på vilket sätt ”snabbt” var 
avsett att förstås och konstaterade att 
det i läkemedlets SPC bland annat ang-
es ”Effekten av en enstaka 30-minuters 
applikation av Qutenza på fötterna har 
visats i kontrollerade kliniska pröv-
ningar på patienter med smärtsam 
HIV-AN. Effekten av en enstaka 60-mi-
nuters applikation av Qutenza på andra 
ställen än på fötterna har visats i kon-
trollerade kliniska prövningar på pa-
tienter med PHN. Smärtlindring obser-
verades redan vecka 1 och höll i sig un-
der hela den 12 veckor långa studiepe-
rioden. Qutenza har visats ha effekt när 
det används enbart eller i kombination 
med systemiska läkemedel mot neuro-
patisk smärta.” 

Dessa uppgifter gav dock enligt NBL 
inte stöd för att i annonsen, utan när-
mare precisering, ange att behandling-
en verkar snabbt. Påståendet stred där-
för mot artikel 2 i LER. Astellas ålades 
att erlägga en NBL-avgift om hela 140 
000:-. Men detta berodde knappast på 
det nu behandlade påståendet utan sna-

rare på att det i annonsen också angavs 
”…utan kända systemiska biverkningar 
och interaktioner” trots att det av SPCn 
för Qutenza framgår att det finns ett 
flertal systemiska biverkningar. 

I en reklamfilm från Reckitt Bencki-
ser Health Care (Scandinavia) A/S för 
refluxläkemedlet Galieve förekom i 
både skrift och tal bland annat formu-
leringarna ”Besvären lindras snabbt 
och effekten håller i sig länge. Galieve 
- för snabb och effektiv lindring”. I ett 
initiativärende fällde IGM formulering-
arna eftersom dessa enligt hans me-
ning inte hade stöd i läkemedlets SPC. 
Företaget överklagade till NBL (NBL 

956/12) som instämde i IGMs bedöm-
ning i fråga om påståendena om snabb 
lindring och att effekten håller i sig 
länge. Vad gäller påståendet ”effektiv” 
delade nämnden IGMs uppfattning så-
tillvida att detta var ägnat att ge läsa-
ren uppfattningen att Galieve har kon-
staterats vara särskilt effektivt. Nämn-
den konstaterade dock att det i läke-
medlets SPC sägs att den ”i ventrikeln 
bildade gelen utgör ett skikt som ligger 
i kardiaområdet och förhindrar effek-
tivt reflux av ventrikelinnehåll till eso-
fagus.”. Därmed fanns det enligt NBL 
stöd för uttrycket ”effektiv”. Reckitt 
Benckiser friades därför på den punk-
ten men i övrigt fastställdes IGMs be-
slut.

Även ärende NBL 952/12 gällde ett 
överklagat IGM-beslut. I marknadsfö-
ringen av sina migränmedel Maxalt 
och Maxalt Rapitab använde MSD en 
annons med rubrikerna ”Snabb, Effek-
tiv Smärtlindring. En tablett varsom-
helst, närsomhelst. Vid migrän… Max-
alt Rapitab” och ”Snabbt”, ”Effektivt” 
och ”Enkelt” i fet stil. Finstilt i anslut-
ning till rubrikerna angavs ”Maxalt Ra-
pitab 10 mg och Maxalt 10 mg kan ge 
smärtlindring så snart som 30 minuter 
efter administrering. I kliniska studier 
visade majoriteten av patienterna 
smärtlindring inom 2 timmar” och 
”Maxalt Rapitab 10 mg och Maxalt 10 
mg ger för många patienter smärtlind-
ring som består 24 timmar”.   
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Innebörden av uttrycket ”snabb” var 
enligt NBL inte otvetydig. Nämnden 
noterade dock att MSD i annonsen för-
klarat hur uttrycket ”snabb” var avsett 
att förstås. Även om den förklarande 
texten var finstilt ansåg NBL att place-
ringen i omedelbar anslutning till rub-
riken medförde endast liten risken för 
att läsaren skulle förbigå den. Så som 
texten var utformad var den därför 
godtagbar.

Nämnden konstaterade att det i SP-
Cerna för de bägge läkemedlen finns 
uppgifter om lindring av migränat-
tacker inom 30 minuter efter dosintag. 
Med hänvisning till annonsens förkla-
ring till ”snabb” ansåg NBL, till skill-
nad från IGM, att SPCerna gav tillräck-
ligt stöd för annonserna i detta hänse-
ende.

I fråga om uttrycket ”effektiv” fram-
höll NBL att detta kräver försiktighet 
och eftertanke när det används i läke-
medelsreklam. Nämnden lade till att 
det måste tydligt framgå i vilket avse-
ende och på vilket sätt läkemedlet är 
effektivt samt att påståendet måste ha 
stöd i produktresumén. Med hänvis-
ning till flera tidigare ärenden fram-
hölls att utan en sådan precisering kan 
påståendet uppfattas som att läkemed-
let skulle vara mer effektivt än konkur-
rerande läkemedel .

NBL noterade att det även i detta fall 
fanns en förklaring i annonsen. Således 

angavs att med ”effektivt” och ”effektiv 
smärtlindring” menades att smärtlind-
ringen består i 24 timmar.  Därmed 
stod det enligt nämnden klart för läsa-
ren att med ”effektivt” och ”effektiv 
smärtlindring” avsågs just varaktighe-
ten av smärtlindringen. NBL noterade 
dock, i detta fall i likhet med IGM, att 
ett sådant påstående inte hade något 
särskilt stöd i SPCerna. Annonsen stred 
därför i denna del mot artiklarna 2 och 
4 i LER.

För att ge lite praktisk relief åt min 
artikel om inbjudningar på annan plats 
i detta nummer av PI (sid 32) skall jag 
avsluta med ett ärende avseende en in-
bjudan till terapiinriktad utbildning (W 

1395/12) som IGM tog upp på eget ini-
tiativ. Ärendet gällde en inbjudan från 
BiogenIdec Sweden ABs betecknad som 
”Inbjudan till terapiinriktad utbild-
ning” med åtföljande rubrik ”Work-
shop Mobility Matters”. I inbjudan an-
gavs att workshopen hade tre specifi-
cerade delmoment och vad deltagarna 
efter workshopen avsågs kunna. Det 
framgick att programmet började kl 
14.00 med Fika och avslutades med 
middag kl 17.00 . Emellertid var de en-
skilda programpunkternas omfattning 
i övrigt inte preciserad. Överst i pro-
gramblocket nämndes helt kort utan 
närmare specificering ”Introduktion 
Fampyra” (Fampyra är indicerat för 
förbättring av gångförmåga hos vuxna 

patienter med multipel skleros med 
nedsatt gångförmåga – min anmärk-
ning).

IGM konstaterade att det vid en 
snabb och flyktig läsning av inbjudan 
var lätt att missa att programmet inne-
höll produktinformation om Fampyra. 
Han noterade också att det inte heller 
fanns någon uppgift om den tidsmäs-
siga omfattningen av den planerade in-
formationens och utbildningens olika 
moment, vilket behövs för att sjuk-
vårdshuvudmannen skall kunna ta 
ställning till utbildningens relevans för 
medarbetarens kompetenshöjning. 
Även generisk benämning för Fampyra 
saknades.

På grund av dessa brister stred in-
bjudan mot artikel 34 i LER. Åsidosät-
tandet av reglerna ansågs vara av en-
kelt slag och BiogenIdec, som medgett 
kritiken, ålades en avgift om 40 000:-.
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LEO seeks a Global Marketing Compliance Manager to ensure 
compliance with regulatory guidelines. 

The Marketing Compliance manager must lead and implement best 
practices ensuring compliance with applicable ethical codes and regu-
lations and mitigating risk throughout LEO operations.

As Marketing Compliance Manager you must possess strong project 
management experience in order to consolidate and improve the 
areas of Marketing Compliance within LEO.

Responsibilities 
Your primary responsibilities, in order to implement best practice and 
mitigate risk, will be to:

• lead, develop, and implement a culture of “best practices” across LEO 
• secure creation and update of relevant group guidelines and Standard 
  Operating Procedures 
• lead, develop, and implement easy to follow systems and guidelines 
  to increase voluntary marketing compliance throughout LEO 
• secure compliance of Global promotional material/activities 
• manage the staff responsible for marketing compliance in LEO HQ 
• manage the established budget for LEO Marketing Compliance activities
Also, you will manage global reporting towards regulatory functions 
and internal stakeholders. 

 

Qualifications
The ideal candidate need to have a MSc Pharm or be a physcian 
combined with experience within Marketing Compliance, Regulatory 
Affairs and/or Quality Assurance from the pharmaceutical industry. 
International experience within pharmaceutical medical marketing will 
be considered an advantage.

Moreover, you are well-structured, flexible, and a good team-player. 
You are action-oriented and are able to focus on results. Furthermore, 
you have excellent English skills, both in writing and orally. 

Education & Experience Minimum Requirements
We expect you to hold one of the asked for educations with minimum 
5 years of relevant business experience, including project manage-
ment experience with a strong focus on compliance and development 
of operational processes and efficiencies to manage risk. 

The department
Marketing Compliance resides in our Centre of Excellence Stakeholder 
Engagement in LEO HQ (Ballerup, DK), and consists of a total of 21 
committed and engaged colleagues, including 2 Global Compliance 
Advisors.

We look forward to welcoming you to our team! 

Apply here:
https://leopharma.easycruit.com/vacancy/896951/96177

Global Marketing Compliance Manager, COE Stakeholder Engagement

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 har vi många förfrågningar och söker konsulter till en 
mängd olika uppdrag. 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.

Pharmexx_PI 1_210x148.indd   1 2013-01-25   14:18:28



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

Läs mer om våra lediga tjänster på www.medhouse.se eller kontakta 
Konsultchef Åsa Rune på 0733-17 41 01- asa.rune@medhouse.se.

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

Vill du växa med Medhouse?

 
LifeScience?

Sälj/Marknad och Medical. Just nu söker vi personer med erfarenhet inom:
Hjärta/Kärl
Infektion
Onkologi
Nutrition
Medicinteknik
Andningsvägar
Animal Health

OTC/Egenvård
Pharmacovigilance

Vi söker även farmaceuter för apoteksuppdrag.

Dermatologi

Låter det intressant?

 
 

Ola Gustavsson
 08-120 122 33

Rikard Lundgren
 08-590 745 83

PharmaRelations är ett nordiskt 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, Animal Health, 
Egenvård, Dentalvård och Apotek.
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Arbetar man med en nischad produkt skall man annonsera 
i en tidning med nischat innehåll. Vi ser till att du når alla 
specialiteter i vårdkedjan i cancerområdet resp. neurologi
området.

Kontakta oss för mer information. 

redaktionen@pharma-industry.se

I Onkologi i Sverige når du c:a 9000 personer, t ex onko loger, 
hematologer, urologer, kirurger, smärtläkare etc. I Neurologi i Sverige 
når du c:a 7000 personer, t ex neurologer, rehabläkare, geriatriker, 
specialintresserade öppenvårdsläkare, smärtläkare etc.

Annonsera där du verkligen 
når din målgrupp!
Annonsera där du verkligen 
når din målgrupp!

nr 1-13

Hur kostnadseffektivt används 

cancerläkemedel idag?Nya röntgenmetoder kan hitta 

gömda brösttumörerSFH firade 50 år

Young Investigator 
Award x 3

Young Investigator 

d e n  o b e r o e n d e  t i d n i n g e n  o m  n e u r o l o g i s k a  s j u k d o m a r

nr 4-2012

Svårt välja rätt kombination 
av antiepileptika
Debatt
Neurologin behöver breddning och 
fördjupning

Ovanliga demens-sjukdomar

kliniken i fokus

Hudiksvalls sjukhus: Läkarbrist drev fram ett neurologteam
Pharma Industry Publishing AB, Tyra Lundgrens väg 6, 134 40 Gustavsberg, 
Tel 08 - 570 10 520, Fax 08 - 570 10 521, email redaktionen@pharma-industry.se, 
www.pharma-industry.se



pi

n
u

m
m

e
r

 1
/

2
0

1
3

          P
H

A
r

m
A

 In
D

u
S

T
r

Y
 –

 T
id

n
in

g
e

n
 fö

r s
v

e
n

s
k

 lä
k

e
m

e
d

e
ls

in
d

u
s

tri  
 

 
 

 
 

clinical | commercial | consulting | capital

 C
o

p
yr

ig
ht

 ©
 2

01
2 

Q
ui

nt
ile

s

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

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

wants to rethink the old business model.wants to rethink the old business model.
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nummer 1/2013  årgång 16

Kriterier för en 
framgångsrik lansering

Medivir firar 25 år med 
stark framtidstro

Inbjudningar till 
företagsarrangemang

Väx i motvind – så 
skapar du tillväxt när 
konjunkturen viker




