
pi

N
U

M
M

E
R

 3
/

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  
 

 
 

 
 

 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 draw on our unique experience  
in the biopharmaceutical industry and bring people and 
knowledge together for a healthier world delivering evidence-
driven insights that reduce complexity and accelerate outcomes. 
Our aim is to work closely with our Nordic biopharmaceutical 
customers, offering innovative product development and 
integrated healthcare solutions, high quality teams and the 
flexibility 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 and for our Clinical research  
solutions contact Peter Asplund +46 18 431 11 14 or via email  
at peter.asplund@quintiles.com

wants to rethink the old business model.t t thi k th ld b i d
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Ett nytt vårdlandskap 
tar form

Riskbedömningar av 
kliniska prövningar 
sparar tid och pengar

Novo Nordisk vill 
vara en del i hela 
värdekedjan kring 
patienten



...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 eas y...

Vi vet. Vi kan! 

Skanna QR-koden med din smartphone för mer info. Ladda ner QR-reader från Appstore eller Google Play.

Lindh & Partners har copywriters som är läkare och forsk
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ledare

Dags att slå näven i bordet för 
branschens rykte
Denna sommar kan väl ingen gnälla på vädret i alla fall. Till och med väst-
kustborna har fått sol i mängder. I skrivande stund (4 september) är det 
fortfarande över 20 grader varmt i Gustavsberg. Kvällarna är dock mörkare, 
nätterna kallare och hösten nalkas sakta men säkert. Hösten innebär som regel 
mer arbete i alla fall i vår värld. Två utgåvor av Pharma Industry, tre utgåvor av 
Onkologi i Sverige, två utgåvor av Neurologi i Sverige, produktchefsutbildning 
och en massa annat gör att det nu är dags att fira ner persiennerna och jobba 
hårt. 

I detta nummer presenteras för fjärde gången i samarbete med Opticom 
och Läkemedelsindustriföreningen, LIF, en temperaturmätning på branschen. 
Det är glädjande nog övervägande positiva tongångar som visar att man trivs 
med att arbeta i läkemedelsindustrin. 

Dessvärre verkar inte positivismen smitta av sig till svenska mediers syn 
på industrin. Jag googlade på ordet ”läkemedelsbranschen” och träffarna 
på första sidan är tyvärr inte av det roliga slaget. Exempel på förekommande 
medierubriker är: ”Läkemedelsbranschen de värsta bedragarna”, ”Dold 
information en del av läkemedelsbranschen”, ”Efter 30 år i Big Pharma fick 
han nog – berättar allt om bedrägerierna”, ”Läkemedelsbranschen vill droga 
ned oss”. 

Jag tycker att LIF gjort ett bra jobb att försöka tvätta vårt rykte med mer 
transparens, etikregler och liknande. Men uppenbarligen når det inte fram. 

Peter Goetsche på Nordiska Cochrane Centre kom nyligen ut med en bok 
med den charmerande titeln ”Dödlig medicin och organiserad kriminalitet”. 
Tycker du att titeln beskriver din vardag på läkemedelsföretaget? 

Det känns som att det är dags att slå näven i bordet och tala om att detta 
inte är en sanningsenlig beskrivning av en bransch utan snarare en beskrivning 
av enstaka korrupta företag som tagit sig in i vår bransch. Det kanske skulle 
vara idé att ännu tydligare och hårdare självsanera läkemedelsindustrin och 
hänga ut dem som kör ner läkemedelsindustrin i dyngan. 

Kanske borde industrin gå ett steg längre, gå till botten med alla dåliga 
rubriker och lyfta fram vad som egentligen ligger bakom. I de allra flesta fall 
(får man hoppas) är väl den bakomliggande boven någon halvkriminell typ som 
illegalt tillverkar Viagra i en cementblandare och det är ju dumt om de blandas 
ihop med läkemedelsindustrin.

Jag lever i alla fall fortfarande med den övertygelsen att de allra flesta i vår 
bransch fortfarande inspireras av att jobba på ett företag där man arbetar för 
att fylla de luckor där det finns ett medicinskt behov av ett läkemedel. 

Niclas Ahlberg
chefredaktör
Pharma Industry
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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.

 
kompetensförstärkning och  
rekrytering samt affärsutveckling 
inom Life Science i hela Norden. 
Vår omfattande erfarenhet från 
branschen gör att vi snabbt förstår 

Vi delar gärna med oss!

Niklas Holmgren
vd Mimerex
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Medivir förstärker sin kommersiella organisation

Medivir förstärker sin ledningsgrupp genom 
rekryteringen av Henrik Krook som Executive 
Vice President Commercial. Henrik Krook 
kommer att ha det operativa och strategiska 
ansvaret för bolagets kommersiella verksam-
het, där en prioriterad uppgift är att bygga 
upp en nordisk organisation för en förväntad 
lansering av simeprevir.

Henrik Krook kommer närmast från Novartis 
i Norge där han de senaste två åren har arbetat 
som Country Manager/Commercial Director 
samt skandinaviskt ansvarig för en grupp med 
fokus på marknadsföring och försäljning av en 
bred produktportfölj. Han har mer än tio års er-
farenhet från olika chefspositioner inom läke-

medelsbranschen. I grunden är han apotekare men har även en doktorsexamen i 
klinisk immunologi från Uppsala universitet samt en Executive MBA från Handels-
högskolan i Stockholm. Henrik tillträdde sin nya tjänst i mitten av augusti.

- Vi är övertygade om att Henriks breda nordiska erfarenhet av marknadsföring 
och försäljning av läkemedel och starka kompetens inom medicinska frågor kom-
mer att bli en tillgång för Medivirs kommersiella organisation. Han kommer att 
stärka organisationen i Sverige samtidigt som hans erfarenhet från att leda verk-
samhet i andra nordiska länder blir en styrka i uppbyggnaden av en nordisk orga-
nisation, säger Maris Hartmanis, verkställande direktör på Medivir. (Källa: Medivir)

Ny nordisk chef på Sanofi Pasteur MSD

Rolf Carlsson har tillträtt som nordisk chef för Sanofi Pasteur MSD. Rolf Carls-
son efterträder och rapporterar till Einar Vollan som numera ansvarar för Nor-
den, Benelux, Portugal, Schweiz och Irland.

- Med min bakgrund inom läkemedelsindustrin och erfarenhet från nordiska or-
ganisationer, ser jag fram mot att arbeta inom Sanofi Pasteur MSD, en viktig aktör 
på vaccinmarknaden, säger Rolf Carlsson. I år har vi två viktiga lanseringar med 
vaccinet Zostavax mot bältros och Hexyon, vårt nya innovativa hexavalenta barn-
vaccin. 

Rolf Carlsson har tidigare bland annat varit nordisk verkställande direktör för 
Gilead Sciences och kommer närmast från en befattning som executitiv interims-
konsult. Rolf Carlsson kommer att vara baserad på Sanofi Pasteur MSDs nordis-
ka huvudkontor i Solna. (Källa: Sanofi Pasteur MSD)

Ny verkställande direktör på Roche i 
Sverige

Karsten Jung är sedan 1 september ny verk-
ställande direktör för Roche läkemedel i Sveri-
ge. Han har arbetat för Roche och Genentech 
sedan 2003 i en rad olika positioner med natio-
nellt och globalt ansvar i Schweiz, Tyskland och 
USA. Karsten Jung har en doktorsgrad i kemi 
och en MBA och har även erfarenhet från an-
dra internationella läkemedelsföretag.

- Det är spännande tider att ta sig an detta 
ansvar, säger Karsten Jung i en kommentar. 
Med en forskningsportfölj som är ett bevis för 
vår långsiktiga satsning på innovation och forsk-
ning, kommer vi att fortsätta introducera nya lä-
kemedel inom sjukdomsområden där innovatio-
ner gör en skillnad för patienter. Jag ser fram 
mot att få arbeta med den svenska delen av Ro-
che läkemedel och att få presentera dessa inn-
ovativa läkemedel i Sverige. 

Den tidigare verkställande direktören Stefa-
nos Tsamousis har tillträtt en tjänst som Com-
mercial Director Europe med ett övergripande 
Europaansvar för en bred produktportfölj vid 
huvudkontoret i Basel. (Källa: Roche)

notiser och pressklipp



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
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Fass-teamet på LIF förstärks

Carl Huddénius är sedan 10 juni ny i Fass-teamet. 
Han kommer närmast från Uppsala Monitoring Cen-
tre, UMC, och en tjänst som Product Manager för 
WHO Drug Dictionary Browser. Från UMC har Carl 
erfarenhet som kravställare av it-utveckling, testning 
samt marknadsföring. Carl Huddénius är apotekare 
och har tidigare arbetat på sjukhusapoteket vid Visby 
lasarett där han var med och införde läkemedelsser-
vice på sjukhusavdelningarna och jobbade mot Got-
lands läkemedelskommitté med bland annat statistik. 
(Källa: LIF)

Lovande resultat för vedolizumab

Nyligen publicerades resultaten från två studier på 
vedolizumab mot ulcerös kolit och Crohns sjukdom i 
tidskriften New England Journal of Medicine. Verk-
ningsmekanismen är ny i sitt slag och skiljer sig från 
andra befintliga behandlingar vid ulcerös kolit och 
Crohns sjukdom. Vedolizumab blockerar selektivt 
vävnadsinfiltrationen för en viss typ av vita blodkrop-
par som har visat sig ha betydelse vid den inflamma-
toriska processen i tarmen.

Resultaten kommer från två kliniska studier (GEMI-
NI I och II) på vedolizumab. I de totalt fyra GEMINI-
studierna i fas III ingår 2 700 patienter i nästan 40 län-
der, vilket gör det till det största studieprogrammet 
någonsin där både ulcerös kolit och Crohns sjukdom 
utvärderas samtidigt. 

Vedolizumab är utvecklat för att behandla vuxna 
personer med ulcerös kolit och Crohns sjukdom vid 
måttlig till svår sjukdomsaktivitet på ett hittills nytt sätt. 

I de nu publicerade GEMINI-studierna visade sig 
vedolizumab vara mer effektivt än placebo på flertalet 
parametrar. (Källa: Takeda)

notiser och pressklipp

Peter Leander – ny           
kommunikatör på LIF

Peter Leander är sedan 3 
juni ny kommunikatör. Han 
kommer närmast f rån en 
tjänst som kampanjchef för 
Moderaterna i Stockholm där 
han har arbetat med politisk 
opinionsbildning och kommu-
nikation. Peter Leander har 
bland annat studerat mark-
nadsföring, internationellt fö-
retagande och finansiering 
vid Uppsala universitet och 
Heriot-Watt University i Edin-
burgh. (Källa: LIF)

Ny verkställande direktör i PharmaRelations

Fredrik Anjou har arbetat hela sin karriär inom läkemedelsbranchen och Med-
tech – nu byter han perspektiv och ska leda PharmaRelations och utveckla 
tjänster inom Talent Management för Life Science behov.

Fredrik Anjou kommer närmast från Medtech-koncernen Etac där han suttit i 
koncernledningen och varit verkställande direktör både i det svenska och dans-
ka dotterbolaget, samt varit internationell försäljningsdirektör och försäljnings-
chef. Yrkeskarriären inleddes på läkemedelsföretagen Sandoz och Novartis. 
(Källa: Pharmarelations)



DM/TM Kungs gatan 18 411 19 
Göteborg 
Tel: Se ovan!!
E-post: info@dmtm.se
www.dmtm.se
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notiser och pressklipp

Kommande tjänst för lagerstatus på apotek 

Inom mindre än ett år kommer apotekens kunder att kunna få infor-
mation om apotekens lagerstatus för ett visst givet läkemedel via 
webbplatserna Fass.se och Sverigesapoteksforening.se. Det har 
LIF och Sveriges Apoteksförening kommit överens om.

De två parterna menar att det är logiskt att använda en redan 
etablerad och mycket använd informationskanal som Fass för att 
också kunna ge kunderna information om huruvida ett läkemedel är 
tillgängligt på ett närbeläget apotek eller måste beställas

(Källa: LIF)

Goda resultat i SAVOR-studien

Onglyza® (saxagliptin) uppnår primärt säkerhetsmått, visar ingen 
ökad risk för kardiovaskulär död, hjärtattack eller stroke i den kardi-
ovaskulära studien SAVOR 

AstraZeneca och Bristol-Myers Squibb har meddelat det full-
ständiga resultatet av SAVOR-studien med 16 492 vuxna patienter 
med typ 2-diabetes och hög risk för kardiovaskulära händelser. 

I den här studien, uppfyllde Onglyza® (saxagliptin) det primära 
säkerhetsmåttet jämfört med placebo och visar inte på ökad risk för 
det primära sammansatta effektmåttet kardiovaskulär död, icke-
dödlig hjärtinfarkt eller icke-dödlig ischemisk stroke när det ges 
som tillägg till en patients pågående standardbehandling (med eller 
utan andra diabetesbehandlingar). 

Onglyza uppfyllde inte det primära effektmåttet gällande överläg-
senhet gentemot placebo för det sammansatta effektmåttet. Fördju-
pade analyser visade att patienter behandlade med Onglyza upplev-
de en förbättrad glykemisk kontroll och minskad utveckling och pro-
gression av makroalbuminuri under de två år som studien pågått.

(Källa: Astrazeneca)

Astrazeneca köper Amplimmune

AstraZenecas biologiska forskningsbolag MedImmune, har in-
gått i ett avtal att förvärva Amplimmune, ett USA-baserat bolag 
med fokus på att utveckla nya immunologiska läkemedel inom 
cancerområdet. (Källa: Astrazeneca)

IGM delas i två tjänster  

IGM - informationsgransk-
ningsmannen - vars uppgift 
är att löpande granska fö-
retagens läkemedelsinfor-
mation är sedan 1 septem-
ber uppdelad i två tjänster. 

IGM Allmänhet ansva-
rar för och handlägger 
ärenden som gäller infor-
mation och marknadsföring 
riktad mot allmänheten. 
IGM Profession ansvarar 
för och handlägger ären-
den som gäller information 
och marknadsföring riktade 
mot hälso- och sjukvården.

Göran Wennersten, som fram till 1 september varit IGM, är 
nu IGM Profession. 

Lars Rönnbäck (bilden ovan) tillträdde som IGM Allmänhet 
på deltid den 1 september, men kommer att behålla sitt jobb på 
Apoteket AB. Han arbetade tidigare under tjugo år på olika be-
fattningar med marknadsföring och försäljning inom läkemedels-
industrin. Lars Rönnbäck har tidigare suttit med i Nämnden för 
Bedömning av Läkemdelsinformation, NBL. (Källa: LIF)

Aubagio (teriflunomide) nu godkänd i Europa

Genzyme, ett bolagägt av Sanofi, meddelade idag att den Eu-
ropeiska kommissionen har godkäntAubagio® (teriflunomid) 14 
mg, ett oralt läkemedel som ska tas en gång omdagen, för be-
handling av skovvis förlöpande multipel skleros (RRMS, relap-
sing-remitting MS).

EU-godkännandetför Aubagio baserades på data från Fas-
III-studierna TEMSO (TEriflunomideMultiple Sclerosis Oral) 
och TOWER (Teriflunomide Oral in people With relapsingre-
mitting multiplE scleRosis). I dessa studier sänkte Aubagio sig-
nifikant detårliga antalet skov och förlängde tiden till ökad funk-
tionsnedsättning understudiens två år, jämfört med placebo.

”Aubagioseffekt, säkerhet och bekväma dosering kan vara 
ett attraktivtbehandlingsalternativ för patienter”, säger David 
Meeker, MD och VD förGenzyme. ”Dagens godkännande av 
Aubagio är ytterligare ett steg framåt förGenzyme i vårt arbete 
för att utveckla nya viktiga behandlingar som kan  möta de olika 
behov som finns blandMS-patienter och förskrivare.

Utvecklingenav Aubagio har krävt mer än tio års arbete från 
forsknings-ochutvecklingsavdelningen på Sanofi.

Aubagio äräven godkänt för behandling av RRMS i USA, 
Australien, Argentina, Chile ochSydkorea, samt är under utred-
ning hos ytterligare regulatoriska myndigheter.



Via Läkartidningens kanaler når du överlägset flest läkare. Oavsett om du 
väljer att annonsera i tidningen, i våra digitala kanaler eller om du ställer 
ut på våra symposier.

Enligt Orvesto Näringsliv når ett genomsnittligt nummer av 
Läkartidningen 61000 läsare varje vecka och hela 25000 läkare läser 
regelbundet tidningen.

Nyhetsbrevet når ca 38000 mottagare två gånger per vecka och 
Läkartidningen.se har ca 50000 veckounika besökare enligt KIA-index.

Dessutom kan du beställa våra 
temaböcker för att använda i 
din marknadsföring.

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

När du vet 
vilka du vill nå!
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Sedan 2010 genomför Opticom varje år en branschstudie 
inom svensk läkemedelsindustri i samarbete med Pharma 
Industry, och sedan 2012 också med LIF. Studien är tänkt 

att spegla viktiga branschfrågor och visa på hur attityder för-
ändras över tid. Studien är upplagd som en webbenkät bland 
Pharma Industrys läsare och andra relevanta personer i bran-
schen. Årets enkät genomfördes under våren 2013. 

Enkäten besvarades av 233 personer som tillsammans repre-
senterar 73 olika företag, från små uppstartsföretag till de stora 
globala spelarna. Personerna som svarat innehar olika positio-
ner främst rör det sig om key account managers (21 procent), 
produktchefer (16 procent) och marknadschefer (11 procent).

Främsta hotet 
- ovilja att betala för innovativa läkemedel
Enkäten visar att man inom branschen inte längre upplever de 
restriktioner som försvårat kontakten med professionen som 
det främsta hotet mot industrin utan oviljan att betala för inno-
vativa läkemedel (66 procent). Svaren speglar den pågående 
debatten kring det faktum att den svenska vården inte använ-
der innovativa läkemedel i lika stor utsträckning som andra 
jämförbara länder. 

  
– branschens åsikter om branschen
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Läkemedelsindustrin står inför både externa 
och interna utmaningar. De externa utma-
ningarna handlar mycket om vårdens hårda 
fokus på kostnader och brist på resurser, 
vilket skapar en tuff marknad att verka på. 
De interna utmaningarna är framför allt 
behovet att bli bättre på att föra en dialog 
med marknadens nya aktörer. Och Läke-
medelsindustriföreningen, LIF, behöver 
arbeta med att stärka industrins anseende. 
Det är några av resultaten i den enkät som 
företaget Opticom genomför varje år i sam-
arbete med Pharma Industry och LIF.

OVILJA ATT 
BETALA FÖR 
INNOVATIVA 
LÄKEMEDEL

FÖRDJUPAT 
SAMARBETE 
MED VÅRDEN

SVÅRT ATT FÖRA 
DIALOG MED 
MARKNADENS 
NYA AKTÖRER

STÄRKA 
INDUSTRINS 
ANSEENDE
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LIF har med anledning av detta ge-
nomfört en studie under våren där man 
tittat på användandet av innovativa lä-
kemedel i sex europeiska länder och 
försökt förstå vilka faktorer som ligger 
bakom ett bättre upptag. Danmark är 
ett av länderna i studien som lyfts fram 
som ett gott exempel på hur det kan se 
ut när upptaget av nya preparat fung-
erar väl. Det som enligt LIF:s studie 
skiljer det danska systemet från det 
svenska är mer nationell enighet och 
samling kring behandlingar och rikt-
linjer. Vården är i större utsträckning 
koncentrerad till specialiserade sjuk-
hus i Danmark och nya behandlingsre-
kommendationer införs snabbt och en-
hetligt. Det uppfattas också som att 
Danmark har starkare opinionsledare 
i nyckelpositioner (key opinion leaders) 
inom många terapiområden och att 
professionens uppfattningar har en 
starkare ställning generellt här. Slutli-
gen lyfts också inhemsk läkemedelsin-
dustri och utrymme för klinisk forsk-
ning i vården fram som särskiljande 
drag för Danmark och som bidrar till 
att introduktionen av nyintroducerade 
läkemedel fungerar tillfredsställande. 

Sammanlagt lyfter 91 procent av de 
som svarat på enkäten fram vårdens 
fokus på kostnader och brist på resur-
ser som ett hot mot industrin. Den 
starkt decentraliserade ekonomiska 
styrningen i svensk sjukvård ger ett 
stort kostnadsfokus där man kan fråga 
sig om patienten och samhället alltid 
får bästa möjliga vård för pengarna. 

Största möjligheten  
- fördjupat samarbete med vården
Det är i ett fördjupat samarbete med 
vården som läkemedelsindustrin ser 
de största möjligheterna att utvecklas. 
66 procent av deltagarna lyfter fram 
samverkan i sina svar. Värdebaserad 
prissättning (39 procent) och forskning 
och utveckling av nya preparat (35 pro-
cent) nämns på andra och tredje plats 
på frågan om den svenska läkemedels-
industrins möjligheter. 

En återkommande fråga, som varit 
med i studien sedan starten 2010, är hur 
bra samverkan mellan läkemedelsin-
dustrin och sjukvården generellt fung-
erar i dag i Sverige. På en skala mellan 
1 och 10 ligger de svarande precis över 
mitten, på 5,1. För två år sedan (2011) 
var siffran 5,4 och 2010 var den 5,6. Man 

kan alltså ana en fallande trend där 
samverkan med vården anses fungera 
sämre och sämre. Samtidigt är man 
ständigt hoppfull inför framtiden och 
spår varje år att samverkan med vår-
den kommer fungera bättre på fem års 
sikt. 

91 procent av deltagarna ser det som 
eftersträvansvärt att industrin får ar-
beta tillsammans med vården i olika 
samverkansprojekt. Och faktum är att 
hela 66 procent av de medverkande fö-
retagen i studien arbetar med ett eller 
flera samverkansprojekt med vården 
redan i dag. 

En av dem som svarat lyfter fram sitt 
bidrag till ett projekt inom KOL som 
pågår i Angered utanför Göteborg. Pro-
jektet handlar om tidig diagnostik och 
bättre omhändertagande av en eftersatt 
patientgrupp. Dödligheten i KOL är 
dubbelt så hög i nordöstra Göteborg 
som i Sverige generellt. Anledningen 
är att andelen rökare är nästan dubbelt 
så hög här som i resten av landet och 
dessutom är en stor andel av befolk-
ningen födda utanför Sverige. Något 
som bidrar till att många har en sämre 
relation till vården. Vinsterna med ti-
dig diagnostik och behandling av KOL 
är många. Behandlingskostnaden för 
en person med mild KOL är mycket 
lägre än för en person som har svår 
KOL. Läkemedelsföretagets bidrag till 
samverkansprojektet har främst hand-
lat om att ge stöd med kunskap och 
projektledning. Vården får ta del av fö-
retagets goda kunskaper och pågående 
forskning kring sjukdomsområdet 
KOL och drar fördel av att det är kost-
nadseffektivt att göra gemensamma 
satsningar. Det är en situation där både 
vårdgivare och läkemedelsföretag – 
och självklart också patienterna vinner 
på ett samarbete. Detta samverkans-
projekt testas nu på fler ställen i landet. 

Andra typer av samverkansprojekt 
som nämns i undersökningen är olika 
typer av utbildningsaktiviteter samt 
samverkan kring kvalitetsregister och 
följsamhetsprogram (compliance).

En annan typ av samverkan man tit-
tat närmare på i studien är den med 
konkurrenter. Det finns många frågor 
där branschen har ett gemensamt in-
tresse, exempelvis när det gäller pris-
sättningsmodeller, ordnat införande 
och resurser till klinisk prövning i vår-
den. Det är stora frågor där företagen 
skulle kunna vinna på att gemensamt 
försöka påverka opinion och beslutsfat-
tare. 48 procent av deltagarna i enkäten 
menar att man är involverad i ett eller 
flera sådana projekt i dag. Det vanli-
gaste svaret är att det är genom 
branschorganisationen LIF man sam-
verkar i den typen av frågor.

Svårt att föra dialog med mark-
nadens nya aktörer 
Det finns en rad aktörer som läkeme-
delsföretag behöver föra en dialog med 
när de verkar på den svenska markna-
den. Åsikterna om vilka dessa aktörer 
är går delvis isär och det gör också sy-
nen på hur viktiga de olika aktörerna 
är. I årets branschstudie fick deltagar-
na bedöma på en skala mellan 1 och 10 
hur viktigt det är för läkemedelsföre-
tagen i Sverige att föra en dialog med 
ett antal olika aktörer. De aktörer som 
nämndes i studien var: 

och sköterskor. 
-

kommittéer. 

regioner. 

regioner. 

Enkäten visar att man inom 
branschen inte längre upplever de 

restriktioner som försvårat kontakten med 
professionen som det främsta hotet mot 
industrin utan oviljan att betala för innova-
tiva läkemedel (66 procent). 

branschstudie
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Positiv trend i inställningen till LIF
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 – Med ökade kunskaper kan du ta korrekta beslut
 eller initiativ

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

 
 

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

Marknadsinformation – på dina villkor

Hur ser 
processen 

ut?

Hur tas 
besluten?

Vilka 
erfarenheter 

finns?

Kontakta oss på Medmind, tfn 08-411 21 11 så berättar vi mer!
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(9 procent). Det ger ett snittbetyg på 3,6 
på en 5-gradig skala för LIF vilket är 
en liten ökning jämfört med förra året. 
2011 låg snittet på 3,3. 

För att närmare granska hur väl LIF 
anses klara sina uppdrag fick deltagar-
na bedöma vikt och prestation för en 
rad olika uppdrag, på samma sätt som 
för dialogen med de olika aktörerna 
ovan. De av LIF:s olika uppdrag som 
bedömdes var:

allmänheten. 

politiker och myndigheter. 

direktiv. 

form av uppdateringar i om-
världsfrågor. 

värdighet.

medelsbranschens Etiska Regel-
verk (LER) över tid. 

Deltagarna i enkäten fick alltså först 
på en skala mellan 1 och 10 bedöma 
hur viktigt vart och ett av uppdragen 
är för LIF och sedan ge en bedömning 
för hur väl LIF presterar inom respek-
tive uppdrag, också det på en skala 
mellan 1 och 10. 

Här är deltagarnas attityd till LIF 
betydligt mera kritisk. De två uppdrag 
som ses som mest centrala, och som får 
över 9 i genomsnitt på viktbedömning-
en, är upprätthålla branschens trovär-
dighet samt vara opinionsbildande mot 

politiker och myndigheter - två helt 
klart centrala uppdrag för LIF. Det är 
dessvärre också de två uppdrag där 
skillnaden mellan upplevd vikt och be-
dömd prestation är som störst. Presta-
tionen inom dessa nyckelområden 
hamnar på knappt 6. Här finns alltså 
tydliga förbättringsmöjligheter för 
branschorganisationen. 

Minst skillnad mellan vikt och pre-
station får LIF för uppdraget att ge 
medlemsföretagen service i form av 
uppdateringar i omvärldsfrågor, där 
båda kriterierna bedöms ligga runt 7. 
Medlemmarna är alltså nöjda med den 
service de får.

Det är kul att jobba i läkemedels-
industrin
En återkommande fråga i branschstu-
dien är den om hur kul det är att ar-

vanligt har vi fått bekräftat att det är 
riktigt kul. På en skala mellan 1 och 
10 ligger deltagarna på 7,6. Man anar 
dock en lätt nedåtgående trend från 
siffrorna 7,9 2010 och 7,8 2012. 

Anledningarna till att man trivs är 
många. Den höga ersättningen (Få 

byta.), de engagerande arbetsuppgif-
terna (Jag får vara med och påverka 
vården i ett större perspektiv än om 
man endast arbetar på en avdelning.) 
och den sköna känslan av att ha ett me-
ningsfullt arbete (Jag gör världen till 
ett bättre ställe!).

Dessa goda anledningar till trots är 
läkemedelsbranschen inte särskilt po-

-

sums Företagsbarometer rankar årli-
gen de populäraste arbetsgivarna 
bland svenska studenter. I år är det 
först på plats 65 som man hittar ett lä-
kemedelsföretag, vilket är en fallande 
trend. 2010 hamnade branschen på 
plats 50, 2012 plats 54 och 2013 alltså 
först på plats 65. Hur kan den tråkiga 
utvecklingen vändas? Deltagarna i en-
käten tror främst på att förbättra indu-
strins rykte och öka branschens trovär-
dighet och status (60 procent). För att 
göra det måste man bli bättre på att 
sprida kunskap om den patient- och 
samhällsnytta man bidrar med genom 
läkemedelsutveckling. Positiva nyheter 
från branschen måste också komma 

svensk läkemedelsindustri främst med 
utflyttning och nedläggningar. 

Interna och externa utmaningar
Läkemedelsindustrin står inför både 
externa och interna utmaningar. De ex-
terna utmaningarna är vårdens hårda 
fokus på kostnader och brist på resur-
ser vilket skapar en tuff marknad att 
verka på. De interna utmaningarna lig-
ger bland annat i behovet att bli bättre 
på att föra en dialog med marknadens 
nya aktörer. Att hitta vägar för kom-
munikation med expertgrupper och 
läkemedelskommittéer för att på så sätt 
kunna påverka behandlingsriktlinjer 
och preparatval är en viktig väg framåt 
för industrin. 

För LIF ger studien en påminnelse 
om behovet av att arbeta med att stärka 
industrins anseende. Medlemmarna 
tycker inte att man klarar sina uppdrag 
att upprätthålla branschens trovärdig-
het och vara opinionsbildande på ett 
tillfredsställande sätt. Om fokus flyttas 
till den samhällsnytta som branschen 
bidrar med, i stället för att som i dag 
riktas mot företagens vinstintresse, 
skulle det kunna bidra till att öka in-
tresset för att arbeta i branschen sam-
tidigt som det kan lägga grunden till 
diskussioner kring värdebaserad pris-
sättning.

ÅSA LINDELÖF
Undersökningsansvarig

Opticom

Man kan alltså ana en fallande trend 
där samverkan med vården anses 

fungera sämre och sämre. Samtidigt är 
man ständigt hoppfull inför framtiden och 
spår varje år att samverkan med vården 
kommer fungera bättre på fem års sikt.

branschstudie



Vill du komma i kontakt med oss? Ring Åsa Rune, Per Öberg eller Tomas Ludvigsson på 08-411 12 20.
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Anhöriga bör få information 
och erbjudas stöd i ett tidigt skede 

efter cancerdiagnosen för att minska 
deras psykiska och fysiska lidande.

hälsoekonomi
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Denna avhandling handlar om 
anhöriga till personer med 
diagnostiserad lungcancer 

eller cancer i övre magtarmkanalen. 
Antalet anhöriga som ingick i avhand-
lingen var 57 personer. Datainsamling 
har skett via intervjuer, frågeformulär, 
medicinska journaler och kostnadsbe-
räkningar. Datainsamlingen genomför-
des i Jönköpings landsting under tiden 
september 2007 till och med maj 2011.

Antalet personer med diagnostice-
rad cancer har ökat de senaste 20 åren 
beroende på fler screeningundersök-
ningar, förbättrade diagnostiska meto-
der, effektivare behandlingar och en 
åldrande befolkning. Fler anhöriga ger 
stöd till personer med svår cancer un-
der sjukdomsutvecklingen och allt mer 
av vården och den medicinska behand-
lingen sker i patientens hem. 

Att leva tillsammans med en person 
med cancer innebär både en fysisk och 
mental påfrestning i vardagen. Det 
finns ett antal studier som har under-

sökt effekten på anhörigas mentala häl-
sa, men endast ett fåtal om den fysiska 
hälsan. Cancersjukdomar i lunga eller 
övre magtarmkanalen har fortfarande 
en hög dödlighet och flertalet av de in-
sjuknade avlider inom en kortare tids-
period. 

Detta tyder på att en ganska stor del 
av de anhöriga hamnar i en svår situa-
tion som kräver goda hanteringsstrate-
gier. Det är därför viktigt att få veta 
mera om de anhörigas uppoffringar, 
om deras situation och om hälsan på-
verkas av det stöd och den vård de ger 
till den cancersjuka. 

Ökad kunskap om de anhörigas si-
tuation strax efter diagnostillfället och 
under året därefter kan ge bättre möj-
ligheter att förstå hur ett förebyggande 
program som innefattar anhöriga kan 
utformas initialt och senare under sjuk-
domsförloppet. Att studera anhörigas 
hälsa över tid och identifiera kostnader 
för hälso- och sjukvården som uppstår 
som en konsekvens av att vara anhö-

rigvårdare är ett viktigt bidrag till ett 
kunskapsunderlag. 

Mer fokus på förebyggande insatser 
kan bidra till ökat välbefinnande för 
både anhöriga och personer med can-
cersjukdom. Ökade kunskaper behövs 
om följderna av anhörigvård för den 
anhöriges egen hälsa, hälsorelaterad 
livskvalitet, sjukvårdskostnader, egna 
kostnader, hanteringsstrategier och 
stöd som anhöriga får genom sitt eget 
nätverk. Resultaten från denna avhand-
ling kan bidra till förbättrat kunskaps-
underlag för vårdpersonal för att erbju-
da individuell och adekvat hjälp och 
stöd till anhörigvårdare utifrån var och 
ens förutsättningar.

Känslomässigt stöd vanligast
En första delstudie i avhandlingen ge-
nomfördes med syftet att undersöka 
vilken typ av socialt stöd anhöriga ger 
till de cancersjuka. I studien uppskat-
tades konsekvenserna av de anhöri-
gas insatser som informella anhörig-

Kostar anhörigas känslomässiga 
stöd något för samhället?

Att leva tillsammans med en person med cancer innebär både en fysisk och men-
tal påfrestning i vardagen. Socionom Catarina Sjölander, Kuratorsmottagningen, 
Länssjukhuset Ryhov i Jönköping, har i sin avhandling tittat på vilka konsekven-
serna blir för anhöriga till personer med lungcancer eller cancer i övre magtarm-
kanalen som vårdar sin familjemedlem. En av slutsatserna är att den vanligaste 
formen av stöd anhöriga ger under året efter diagnosen är känslomässigt stöd. 
Beräknad kostnad för det genomsnittliga skattade antalet timmar för socialt stöd 
var 327 000 kronor per patient under cirka ett år.
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hälsoekonomi

vårdare genom att studera sjuklighet 
och ekonomiska kostnader på grund 
av deras vårdkonsumtion och infor-
mella vård. 

Den vanligaste formen av stöd fa-
miljemedlemmar gav under året efter 
diagnosen var känslomässigt stöd (54 
procent) och det var mestadels patien-
ternas partner som gav det stödet. Det 
genomsnittliga antalet timmar uppgick 
till 926 under ett år. Det näst vanligas-
te stödet var hushållsarbete (26 pro-
cent) med 444 timmar. Det höga ge-
nomsnittliga antalet timmar i känslo-
mässigt stöd kan förklaras av att famil-
jemedlemmarna gav stöd i en för den 
cancersjuka kritisk situation. 

Resultatet av studien visar även stor-
leken på de anhörigas tidsinsatser och 
på de kostnader samhället hade haft 
om den cancersjuka inte hade haft stöd 
av sina anhöriga. Beräknad kostnad för 
det genomsnittliga skattade antalet 
timmar för socialt stöd var 327 000 kro-
nor per patient under cirka ett år.

Studien visar också att de anhörigas 
sjuklighet ökade ett år efter cancerdi-
agnosen, jämfört med ett år före. Lika-
så ökade kostnaden för deras vårdkon-
sumtion inom hälso- och sjukvården. 
Sjukligheten identifierades via medi-
cinska journaler i antal vårdkontakter, 
antal läkarbesök och diagnoser. Kost-
naderna innefattade vårdkontakter 
inom öppen- och slutenvård, medicin-
ska undersökningar av läkare, röntgen-
undersökningar och laboratorieprover 
ordinerade av läkare. 

Antalet läkarbesök ökade signifi-
kant, även antalet muskuloskeletala 
(som rör rörelseapparaten) och psykis-
ka diagnoser ökade för familjemedlem-
mar ett år efter i jämförelse med ett år 
före cancerdiagnosen. Den stressiga ti-
den direkt efter diagnos kan ha påver-
kat anhörigas ökande antal läkarbesök. 
Anhöriga har en svår situation då mer 
än hälften av de anhöriga (30 av 57) 
som initialt deltog i studien hade en 
släkting som dog inom femton måna-
der från cancerdiagnosen. 

Hälsorelaterad livskvalitet
Anhöriga gav omfattande stöd, vilket 
kan ha påverkat deras egen hälsa, men-
talt och fysiskt. Därför undersöktes i en 
annan delstudie deras hälsorelaterade 
livskvalitet (HRQOL) under ett år med 
start från tre månader efter den när-

ståendes diagnostillfälle. Denna stu-
die visar att det inte fanns några sig-
nifikanta förändringar i de anhörigas 
fysiska eller mentala livskvalitet över 
tid i studiematerialet. 

I jämförelse med en referenspopula-
tion hade de anhöriga däremot statis-
tiskt signifikant sämre mental livskva-
litet. Äldre anhöriga hade sämre fysisk 
livskvalitet, speciellt om de även var 
partner. De yngre anhöriga hade sämre 
mental livskvalitet. 

I en tredje delstudie gjordes kvalita-
tiva intervjuer angående vilka strate-
gier de anhöriga använder för att han-
tera sin situation och vilket stöd de 
själva har i ett tidigt skede av familje-
medlemmens sjukdomsförlopp. Anhö-
riga hanterar den hotande framtiden 
genom att sträva efter att vara förbe-
redd för det smärtsamma som kan 
komma. De försöker göra det lättare i 
det dagliga livet och vill finnas till 
hands för den sjuke så mycket de kan. 
De tar ledigt från arbetet eller ändrar 
arbetstider och planerar ändringar som 
underlättar vardagen. 

Att leva i nuet blir betydelsefullt och 
de anhöriga kan inte planera vad de ska 
göra en månad eller ett år senare. De 
anhöriga vill tillbringa sin tid med den 
sjuke och anpassar sig till den sjukas 
situation och dagsform. De upplever att 
familjen blivit allt viktigare och spen-
derar all tillgänglig tid tillsammans. 

I familjegemenskapen hämtar de 
kraft för att orka bära bördan som an-
hörig, både för sig själva och för att 
orka vara ett stöd för den cancersjuke. 
De försöker beskydda familjen från li-
dande genom att bära de andra, icke 
ansvariga, familjemedlemmarnas sorg 
på sina axlar och skyddar och skonar 
dem från känslomässiga påfrestningar. 
De har svårt att vara ärliga, särskilt mot 
barnen, och vill skydda och avlasta 
dem så att de inte blir ledsna. 

Behandlingen den cancersjuka ge-
nomgår inger hopp hos de anhöriga. 
Anhöriga försöker inrikta sig på de po-
sitiva tankarna med en förhoppning 
om en framtid tillsammans med den 
sjuka.

En fjärde delstudie tittade på bety-
delsen av ett socialt nätverk i ett tidigt 
skede av sjukdomen. Den visar att an-
höriga upplevde bekräftande samhö-
righet av sitt sociala nätverk och att det 
stödet bekräftade dem i deras nya livs-

situation som anhöriga. De beskrev att 
de hade ett personligt nätverk att vän-
da sig till när de kände att de behövde 
stöd. Några önskade en djupare rela-
tion med sina släktingar och tyckte att 
det var jobbigt att släktingar inte kunde 
hantera situationen och inte klarade av 
att upprätthålla kontakten. 

De anhöriga upplevde störst förstå-
else från de personer som haft egna kri-
ser och denna förståelse gav dem kraft 
att orka vidare. Anhöriga uppskattade 
att få information och personligt stöd 
av sjukvården om olika frågor i sam-
band med behandlingar som den can-
cersjuka genomgick. Det var viktigt att 
personalen informerade på ett sådant 
sätt att den anhöriga kände att perso-
nalen brydde sig och att information 
var riktad direkt till dem som anhöriga. 

Anhöriga bör erbjudas stöd
Anhöriga verkar ha ändamålsenliga 
hanteringsstrategier och de hade mes-
tadels stöd från sitt sociala nätverk i 
det tidiga stadiet av cancersjukdomen. 
Trots hanteringsstrategier framkom-
mer att de utvecklar en risk för sjuklig-
het med ökad vårdkonsumtion och en 
ökning av muskuloskeletala och psyki-
atriska diagnoser året efter diagnosen. 

De anhöriga fick problem i nacke, 
axlar, knä och rygg, vilket kan tyckas 
vara ganska logiskt då vårdande kan 
vara fysiskt och psykiskt ansträngan-
den. De äldre anhöriga och de som var 
partner hade en högre risk för sämre 
fysisk livskvalitet under året efter di-
agnos och yngre familjemedlemmar 
hade en högre risk för sämre psykisk 
livskvalitet. 

Resultatet i 
denna avhand-

ling visar även an-
hörigas tidsinsatser 
och kostnader för 
samhället om den 
cancersjuke inte 
hade haft stöd av 
sina anhöriga.
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Socialstyrelsens nyligen publicerade 
rapport om anhöriga som ger omsorg 
till närstående visar att omsorgsgivan-
de kan få hälsomässiga konsekvenser 
och anhöriga som ger betydande om-
sorg har sämre hälsa. Personerna som 
fick en cancerdiagnos i vår studie var 
allvarligt sjuka och hade en hög dödlig-
het, vilket visar att anhöriga lever un-
der stark psykisk press. 

Samhället behöver utveckla stödin-
satser till anhörigvårdare, som avlös-
ning, anhörigcirklar, friskvård med 
mera. Ett evidensbaserat interventions-
program som förebygger ohälsa och 
identifierar anhöriga som har ökad risk 
för ohälsa behöver utvecklas. Anhöriga 
bör få information och erbjudas stöd i 
ett tidigt skede efter cancerdiagnosen 
för att minska deras psykiska och fy-
siska lidande. Om personal fokuserar 
mer på förebyggande strategier kom-
mer cancersjuka personer att få möjlig-
het till en förbättrad vård och anhöriga 
kommer att få förbättrad hälsa och ett 
minskat lidande. 

Enligt Socialtjänstlagen ska kommu-
nerna erbjuda stöd till anhöriga som 
vårdar en närstående som är långvarigt 
sjuk, äldre eller som har funktionshin-
der, men stödet är ännu inte utvecklat 
i alla kommuner i Sverige. Stöd till an-
höriga kräver strategier i samarbete 
mellan olika sjukvårdshuvudmän, 
främst landstinget och kommunerna. 

Sett från ett samhällsperspektiv är 
anhörigas insatser positiva och ovär-
derliga, men kan orsaka ökad sjuklig-
het för anhöriga i lidande och kostna-
der med minskad produktivitet i ar-
betslivet och ökade hälso- och sjuk-
vårdsbesök. 

Påverkar även samhället
När anhöriga är frånvarande från ar-
betet för att ge stöd och vård påverkas 
även produktivitetskostnaden. Den 
indirekta kostnaden för produktions-
bortfall för cancersjukdomar tycks 
även vara högre än de direkta sjuk-
vårdskostnaderna. 

Borde det inte då rimligen vara bätt-
re resursanvändning att använda sig av 
ett samhällsperspektiv i stället och se 
över budgeten för läkemedelskostna-
der, så att landstingen inte behöver pri-
oritera bort vissa läkemedel för att de 
kostar mer än de är kostnadseffektiva? 
Även om kostnaden för läkemedel 

kommer att öka för hälso- och sjuk-
vård, så borde ett samhälleligt per-
spektiv användas i stället för perspek-
tiv med kostnader och effekter som är 
relevanta för hälso- och sjukvården. 
Enligt rekommendationer från Tand-
vårds- och läkemedelsförmånsverket 
(TLV) har hälsoekonomiska utvärde-
ringar inte målet att spara pengar, utan 
att använda de resurser som finns för 
att ge så mycket hälsa som möjligt till 
medborgarna. Hälsoekonomiska och 
hälsopolitiska aspekter med samhälls-
perspektiv kan vara till hjälp för bättre 
resursanvändning. 

Kommunalisering av hemsjukvår-
den genomförs i flera av Sveriges kom-

har visat sig vara samhällsekonomiskt 
olönsam och det är inte kostnadsbespa-
rande att stänga fler vårdplatser. Sam-
tidigt framkommer att äldre vårdas of-
tare av nära anhörig och att anhöriga 
ersätter äldreomsorg. Var fjärde äldre-
boendeplats har försvunnit under 

hemtjänsten ej har kompenserats. Det 
finns anhöriga som vill vårda sina an-
höriga själva enligt Stockholms äldre-
borgarråd Joakim Larsson, men kom-
mer framtiden att bli att anhöriga får 
täcka upp för vårdpersonal? Enligt So-

-
je kommun det yttersta ansvaret för att 
enskilda får det stöd och den hjälp de 
behöver. I praktiken beviljas bistånds-
beslut mestadels gällande medicinska 
och omvårdnadsmässiga behov till de 
sjuka personerna, medan känslomäs-
sigt stöd inte förekommer som bi-
ståndsbeslut inom hemtjänsten. Ges 
det känslomässiga stödet ändå av hem-
tjänst-och sjukvårdspersonal i dag, 
trots att det inte finns? Om känslomäs-
sigt stöd identifieras och kvantifieras 
utifrån ett samhällsperspektiv borde 
det rimligen påverka de hälsoekono-
miska beräkningarna. Frågan är vilket 
perspektiv som ska användas för att få 
med alla kostnader och effekter i jäm-
förbarheten mellan olika behandlings-
alternativ när Socialstyrelsen beaktar 
olika behandlingars kostnadseffektivi-
tetskvoter. Mer forskning behövs från 
ett samhällsperspektiv gällande anhö-
riga i hälsoekonomiska utvärderingar. 

Det kan finnas en risk att både sam-
hället och sjukvården önskar att anhö-
riga ska göra mera i framtiden. Allt fler 

äldre personer lever med en cancer-
sjukdom och därmed kommer även an-
höriga till sjuka att bli fler i vårt sam-
hälle. Det är således oklart om anhö-
riga vill, kan eller kommer att orka vara 
anhörigvårdare i framtiden. Kommer 
samhället att kunna lägga ansvaret på 
familjen eller är det samhällets ansvar? 

Vårdar anhöriga av kärlek eller 
plikt? När inte kärleken eller plikten 
längre räcker till och de anhöriga själva 
drabbas av sjukdom och psykisk ohäl-
sa kan det finnas en risk att kostnader-
na för anhörigvårdarnas egen sjuklig-
het ökar. Det kan vara en väl värd in-
vestering att förebygga anhörigas ohäl-
sa trots allt. 

Resultatet i denna avhandling visar 
även anhörigas tidsinsatser och kost-
nader för samhället om den cancersju-
ke inte hade haft stöd av sina anhöriga. 
Dessa identifierade kostnader, liksom 
kostnader för anhörigas sjuklighet i 
termer av ökat antal läkarbesök och 
frånvaro från arbetet, behöver studeras 
vidare. Fler longitudinella studier med 
ett större antal anhöriga behövs för att 
kunna verifiera anhörigas ökade risk 
för ohälsa som framkommit i detta ar-
bete.

CATARINA SJÖLANDER
socionom, kuratorsmottagningen, rehabilite-

rings- och beteendemedicinska enheten,
Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

RÅD TILL LÄKARE
1. Erbjud anhörig ett enskilt samtal med 
läkare och uppföljande kontakt med 
sjuksköterska. 

2. Fråga om anhörig vill ha information 
om samhällets stödinsatser. 

3. Ge anhörig kontaktuppgift till kom-
munens anhörigkonsulent alternativt 
hänvisa till kontakt med kurator.

DOKTORSAVHANDLINGEN
Catarina Sjölanders doktorsavhand-
ling har titeln: Consequences for family 
members of being informal caregivers 
to a person with advanced cancer. För 
referenslista, ta kontakt med författa-
ren, katarina.sjolander@lj.se. 
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forskning

Regeringen gav för några år sedan i uppdrag till Sve-
riges innovationsmyndighet Vinnova att utveckla 
testbäddar inom hälso- och sjukvård och äldreom-

sorg. Uppdraget ledde till programmet Testbäddar inom 
hälso- och sjukvård och äldreomsorg och man kommer att 
satsa 70 miljoner kronor under perioden 2012 – 2016. Rent 
praktiskt utlyser Vinnova möjlighet för både offentliga 
och privata vårdgivare att söka finansiering för att bygga 
upp en testbädd inom sin verksamhet med målet att det så 
småningom ska bli en varaktig miljö i den ordinarie verk-
samheten. 

En testbädd kan vara en fysisk eller virtuell miljö där 
företag i samverkan med aktörer inom hälso- och sjukvård 
eller äldreomsorg kan utveckla, testa och införa nya pro-
dukter, tjänster, processer eller organisatoriska lösningar. 
Det kan till exempel handla om att utveckla och införa en 
ny behandlingsmetod eller att man provar ett nytt sätt att 
arbeta inom vården med hjälp av it-lösningar. Man kan jäm-
föra med biltestbanan i Arvidsjaur där olika bilföretag får 
komma och testa sina bilar i en realistisk miljö för att kun-
na utveckla dem på bästa sätt. 

Den här satsningen på testbäddar inom vården görs för 
att på ett systematiskt och strukturerat sätt få möjliget att 
utveckla och på plats pröva innovationer i vården, något 
som i förlängningen ökar kvaliteten och effektiviteten i vår-
den. Med en testbädd kan företag och vårdpersonal testa 
sina idéer och lösningar med kompetent personal som kan 
hjälpa till med både teoretiska och praktiska frågor. En test-
bädd är en given arena som inkluderar engagemang och 
delaktighet av slutanvändare, med andra ord vårdpersonal 
och patienter/brukare. 

Sexton testbäddar i landet
I dag stödjer Vinnova uppbyggandet av sexton testbäddar 
som är spridda över hela landet och det finns både specia-
liserade tematiska testbäddar och mer generella testbäddar. 
Flera testbäddar arbetar med fokus på medicintekniska 
produkter och e-hälsa, men det finns även testbäddar inom 
andra områden, till exempel telemedicin, tjänsteinnovatio-
ner, strålterapi och personcentrerad vård. Av de elva test-
bäddar som startas 2013 är sju stycken inom äldreomsor-
gen, som blir ett allt viktigare innovationsområde med den 

TESTBÄDDAR – utvecklar och testar  
 produkter, tjänster och processer

Under de senare åren har ordet testbädd dykt upp i hälso- och sjukvårds-
sammanhang. En testbädd är alltså inte en säng utan en fysisk eller virtuell 
miljö för att testa både produkter, tjänster och processer. Karin Eriksson, 
som leder ett projekt om testbäddar inom hälso- och sjukvård och äldre-
omsorg på Vinnova, berättar.



   pharma industry nr 3 –13   25

En testbädd kan 
vara en fysisk eller 

virtuell miljö … (för att) … 
utveckla, testa och införa 
nya produkter, tjänster, pro-
cesser eller organisatoriska 
lösningar. Jämförelse kan 
göras med biltestbanan i 
Arvidsjaur där olika bilfö-
retag får komma och testa 
sina bilar i en realistisk 
miljö för att kunna utveckla 
dem på bästa sätt.

OM VINNOVA
Vinnovas uppgift är att öka konkurrenskraften 
hos forskare och företag i Sverige samt bidra till 
ökad samhällsnytta genom stärkt innovations-
kraft i offentlig verksamhet. 
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ökande andelen äldre i befolkningen. Syftet med testbäd-
dar i äldreomsorgen är framför allt att utveckla och införa 
innovationer som ger de äldre ökad möjlighet att bo kvar 
i sina egna hem så länge som möjligt. De vårdgivare som 
har testbäddsmiljöer uppmuntras till att samarbeta med 
varandra för att dela med sig av kunskap och erfarenheter 
men även för att effektivisera arbetet. För även om man ar-
betar inom olika områden har det visat sig att många av de 
utmaningar de möter är de samma. Det kan vara allt från 
rent juridiska knepiga frågeställningar till hur man kan ta 
fram smarta mallar för att förenkla det praktiska arbetet. 
Eller hur man ska förankra testbäddens verksamhet i den 
egna ledningsorganisationen eller vilken typ av affärsmo-
dell man vill använda sig av.

En testbädd ska vara tillgänglig för alla intressenter och 
därför kräver Vinnova att det är vårdgivaren som ansvarar 
för uppbyggandet och som äger testbädden. Detta för att 
säkra öppenheten och långsiktigheten, även om intresse-
rade företag och andra aktörer kan vara med och bidra till 
arbetet. 

Vinnova stödjer testbäddarna med finansering först för 
ett år och sedan, efter en utvärdering, ytterligare två år om 
man är på rätt väg mot de resultatmål som finns. Bidraget 
från Vinnova är högst hälften av de totala kostnaderna för-
sta året, men andelen minskar de efterföljande åren för att 
testbädden sedan ska kunna leva vidare utan statsstöd.

Införa innovationer och utveckla modeller
En viktig uppgift för testbäddarna är att främja införande 
av innovationer i vården och utveckla en modell för hur det 
ska gå till. Det kan ske genom att testbädden har samarbete 
med upphandlingsenheten i landstinget eller kommunen 
och att man till exempel arbetar aktivt med innovations-
upphandling (en upphandling där man letar efter lösningar 
på ett definierat problem och där anbudsgivarna tar fram 
innovationerna). Testbäddens personal kan naturligtvis 
inte garantera att en innovation kommer att införas i vår-
den men de har till uppgift att hjälpa företag med kontakter 
för att ge möjlighet att komma in på marknaden. Som alltid 
är det i slutändan sedvanlig konkurrens som avgör vilka 
produkter eller tjänster som kommer in på marknaden men 

tanken är att vården på detta sätt kan öppnas upp för an-
vändning av nya innovationer.

Då de första testbäddarna endast har varit i gång under 
cirka ett år är de inte utvärderade så det finns än så länge 
inga resultat att visa upp. En halvtidsutvärdering som ge-
nomfördes av sex innovationsslussar (en föregångare till 
testbäddar där man främst arbetade med att fånga upp idé-
er från vårdpersonalen), visar att man efter cirka två års 
arbete: 

-
vården, varav 68 procent från kvinnor,

Eftersom testbäddarna arbetar bredare än vad innovations-
slussarna gör då de inkluderar näringslivet på ett aktivt 
och tydligt sätt, finns det all anledning till att tro att även 
testbäddarna så småningom kommer att leverera minst lika 
bra resultat. En förutsättning för att testbäddssatsningen 
ska bli så lyckosam som det är önskvärt är att intresserade 
företag får veta vilka testbäddar som finns och vad de kan 
hjälpa till med. Att testbädden informerar om sin verksam-
het, både i det egna landstinget och i den egna kommunen 
är viktigt men också att man både nationellt och internatio-
nellt sprider information till relevanta aktörer.

Utmärkt miljö och nya möjligheter till samarbete
Testbäddarna är en utmärkt miljö för både stora och små fö-
retag att testa sina produkter och tjänster i nära samarbete 
med slutanvändarna. Om produkten eller tjänsten visar sig 
vara bra finns det också goda förutsättningar att få hjälp 
med implementering och utvärdering. Det handlar inte bara 
om klinisk testning av medicintekniska produkter, som 
man kanske först tänker på, utan testbäddarna erbjuder 
sina tjänster till en bredare grupp där även exempelvis sam-
verkansprojekt kring läkemedel kan ingå. Förhoppningen 
är att testbäddarna ger nya möjligheter till ökat samarbete 
mellan vården och företagen på ett strukturerat och kon-
struktivt sätt samtidigt som det höjer innovationskraften i 
den offentliga verksamheten. Helt enkelt en situation som 
alla aktörer vinner på. 

KARIN ERIKSSON, 
programledare, Testbäddar inom hälso- och sjukvård 

och äldreomsorg, Vinnova

forskning

LÄS MER
Mer information om testbäddar och vilka testbäddar Vinnova 
har beviljat stöd till finns på www.vinnova.se under Innova-
tionskraft i offentlig verksamhet eller kontakta Karin Eriksson, 
08-473 31 09, karin.eriksson@vinnova.se

Flera testbäddar arbetar 
med fokus på medicin-

tekniska produkter och e-hälsa, 
men det finns även testbäddar 
inom andra områden, till exem-
pel telemedicin, tjänsteinnova-
tioner, strålterapi och person-
centrerad vård.
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klinisk prövning

När myndigheter som European 
Medicines Agency, EMA, och 
Food and Drug Administra-

tion, FDA i USA, uttrycker att läkeme-
delsindustrins nuvarande system för 
kvalitetskontroll i kliniska prövningar 
är kostsamma, tidskrävande och inef-
fektiva samt att kvalitetskontrollen står 
för stor del av utvecklingskostnaderna 
för nya behandlingar bör man kanske 
börja fundera. 

Läkemedelsföretagen skulle kunna 
minska sina omkostnader för kliniska 
prövningar med ungefär 20 procent om 
man ändrade tillvägagångssätt. Både 
FDA och EMA har gett ut var sitt doku-
ment, som för närvarande är ute på re-
miss, för riskbaserad kvalitetskontroll 
av kliniska prövningar. Syftet med do-
kumenten är att ge industrin vägled-
ning till hur man ska tolka riktlinjerna 
för god klinisk praxis (ICH-GCP) och i 
stället göra riskbedömningar för att fö-
rebygga problemen/riskerna i studien 
och tänka proaktivt när det gäller av-
vikelser.

EMA och FDA uppmanar till att ha 
ett mer systematiskt och risk-orienterat 
fokus när det gäller kliniska prövning-
ar. Det handlar om att använda de allt 
mer knappa resurserna där de behövs 
som mest och fokusera framför allt på 
de frågor som är kopplade till förutsäg-
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Riskbedömningar av 
kliniska prövningar 
sparar tid och pengar
Läkemedelsindustrins system för kvalitetskontroll i 
kliniska prövningar är både kostsamma, tidskrävande 
och ineffektiva - det anser både den europeiska läke-
medelsmyndigheten, EMA, och dess amerikanska mot-
svarighet, FDA. Kostnaderna skulle kunna minskas 
med cirka 20 procent om designen av kliniska pröv-
ningar anpassades till myndigheternas krav, och inte 
vad man tror att myndigheterna förväntar sig av stu-
diernas utformning. Det skriver Catharina Östberg, 
konsult i utveckling, utbildning och ledarskap, 
i denna artikel.

Läkemedelsföreta-
gen skulle kunna 
minska sina om-
kostnader för klinis-
ka prövningar med 
ungefär 20 procent 
om man ändrade 
tillvägagångssätt.



30   pharma industry nr 3 –13

klinisk prövning

bara eller identifierade risker för för-
sökspersoners välbefinnande och kva-
liteten av studiens data. I framtiden 
kommer man inte att kunna få tillbaka 
sina investerade pengar i samma takt 
som tidigare, därför måste man minska 
kostnaderna utan att göra avkall på 
kvaliteten. Och det är mot denna bak-
grund som FDA och EMA skrivit do-
kumenten, för att hjälpa sponsorerna 
att tolka kraven.

Dra hellre ifrån än lägg till
Riskbaserad kvalitetskontroll handlar 
om att förutse potentiella risker och ha 
identifierade kontroller för att överva-
ka (monitorera) dem mest effektivt. Det 
kan handla om en central monitorering 
i form av datakontroll eller on-site mo-
nitorering på kliniken. För att enklare 
kunna identifiera riskerna krävs att 
man rensar upp sådant man inte behö-
ver. Det har funnits en trend att man 
hellre lägger till än drar ifrån både nya 
undersökningar och kvalitetskontrol-
ler. I dag är de kliniska prövningarna 
ofta komplexa och komplicerade. Det 
kan bli svårt att kontrollera patientens 
välbefinnande då man ser inte skogen 
för alla träd och protokollen kan vara 
så komplicerade att inte ens klinikper-
sonalen förstår vad som efterfrågas.

Med en korrekt planering, design, 
prioritering och riskhantering blir det 
möjligt för sponsorerna att:

fokusera på det som är viktigt.

-
cesserna under kontroll.

Inte lätt att ändra fokus på kvali-
tetskontrollen
Här är ett exempel för att visualisera 
vardagen i en klinisk prövning på ett 
enkelt sätt. I de flesta studier finns 
blodtryckskontroll som en säkerhets-
parameter. Det är bra i de flesta stu-
dierna, men kan i andra studier vara 
mindre viktigt eftersom man i dessa 
studier har så pass mycket data på pro-
dukten utan att ha sett någon påverkan 
på blodtrycket. Ändå låter man en mo-
nitor åka ut till kliniken och källdata-
verifiera (jämföra insamlad data  med 

originaldata i patientens journal) för 

att uppgifterna från blodtryckskontrol-
len och journalen är olika, men skillna-
derna är sällan stora. 

Det man många gånger missar i jak-
ten på en hundraprocentig kvalitets-
kontroll mot sjukhusets patientjourna-
ler är att se helheten, den trend av för-
ändring som eventuellt sker hos en en-
skild patient eller hos många patienter 
i studien. Eftersom de flesta uppgifter 
samlas in elektroniskt i dagens kliniska 
prövningar kan man låta datorn med-
dela när en patients blodtryck föränd-
rats. Istället för att låta monitorn kon-
trollera blodtrycksuppgifter i en jour-
nal på en klinik ska man under besöket 
i stället fokusera på de prioriterade 
riskområdena i studien och försäkra sig 
om att protokollet är väl implemente-
rat, att det finns förståelse och kompe-
tens för studien samt att alla involve-
rade har gjort rätt sak, det som är listat 
på delegeringsloggen. 

Men det är inte alltid så enkelt att 
ändra fokus på kvalitetskontrollen. 
Man får inte glömma att det är de som 
är närmast kontrollen av data som 
många gånger kommer i fokus när stu-
dien utvärderas. Få yrkesgrupper har 
en så utsatt position där inget märks 
om man gör rätt men varje liten miss 
listas i en eventuell utvärderingsrap-
port. Det enda man vet är att man förr 
eller senare kommer att granskas och 
därför finns det en tendens till perfek-
tionism. 

Agera proaktivt i stället för reaktivt
Många kliniska prövningar i dag är 
designade med onödigt komplicerades 
processer som skulle kunna förenklas 
och ändå besvara den ställda frågan. 
Ett av problemen är att man inte prio-
riterar de viktigaste målen med stu-
dien utan har man samma fokus på 
allt. Man gör brandkårsutryckningar 
för att lösa akuta problem i stället för 
att redan från början implementera 
system som kan kontrollera de förut-
sägbara riskerna. Det händer alltid nå-
got i kliniska prövningar men mycket 
av detta kan förhindras genom ett mer 
proaktivt tillvägagångssätt i stället för 
reaktivt.

Många läkemedelsföretag har en 
mall för hur monitorering ska gå till 
(monitoreringsplan) som ska kunna an-
vändas för alla studier. Stressade stu-
dieledningar gör det många gånger en-
kelt för sig genom att använda dessa 
mallar okritiskt och tar med allt som 
finns i mallen. Ofta leder det till att man 

i en fas II. Detta trots att studierna har 
olika utformning i de olika faserna. I fas 
I har man inte så mycket information 
om produkten, men tung vikt på varje 
försökspersons data, få patienter och 
många besök på kliniken. Fas II inne-
håller ofta maximalt komplicerade pro-
tokoll, lite fler patienter under behand-
ling och lite mer central monitorering 
som ett alternativ till klinikbesök. I fas 

-
dukten, okomplicerade protokoll och 
tyngden på försökspersonens data är 
mindre eftersom det handlar mer om 
den stora patientgruppens data och cen-
tral monitorering är mest effektivt. 

Med andra ord finns ingen mall som 
passar alla studier, det krävs en större 
flexibilitet och monitoreringsplaner 
som är anpassade för studien i stället 
för till företagets standardiserade  styr-
dokument (Standard Operating Proce-
dure, SOP). 

I ett anpassat tillvägagångssätt för 
att skapa en monitoreringsplan för en 
studie ska man ta hänsyn till:

-
fattningen av undersökningar som 
är relaterade till studien.

(endpoints), inkluderad urvalspopu-
lation och tilläggsmedicinering.

Riskbaserad 
kvalitetskon-

troll handlar om att 
förutse potentiella 
risker och ha iden-
tifierade kontrol-
ler för att övervaka 
(monitorera) dem 
mest effektivt.
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utföra sin kvalitetskontroll och för att 
nå tilltro till insamlad data. Man ska 
vara flexibel och ha studieanpassade 
instruktioner för monitorering och in-
struktioner för kommunikation. Största 
arbetet kommer att ske i början av stu-
dien för att göra en korrekt riskbedöm-
ning.. Källdataverifieringen gör man 
utifrån ett urval med fokus på de pri-
mära mätpunkterna i studien.

Följande typ av data och processer 
kräver en mer intensiv monitorering: 

av kritiska effektmått i studien.

enligt protokollet.
-

portering av allvarliga biverkningar 
och biverkningar som leder till att 
patienten avbryter studien.

för att ta in försökspersoner i stu-
dien. 

Kontraktsforskningsföretagens roll
Många av de läkemedelsföretag som 
utför kliniska prövningar i Sverige har 
sina protokollteam - de som sätter upp 
spelplanen - utanför Sveriges gränser. 
Många har delegerat antingen monito-
reringen eller hela det operativa arbetet 
till ett CRO-företag (kontraktsforsk-
ningsföretag) och ägnar sig i stället åt 
att försäkra sig om att man efterlever 
god klinisk praxis vad gäller sponsorns 
övergripande ansvar för av studien. 

Hur skriver man ett avtal som låter 
CRO-företaget ägna sig åt riskbaserad 
eller en mer hälsosam monitorering om 
man vill kalla det så? Många avtal är 
skrivna på ett sådant sätt att CRO-före-
tagen har svårt att anpassa monitore-
ringen efter behoven på kliniken. Av-
talen är många gånger skrivna utifrån 

-
lan besöken samt krav på kontroller. 

Även sponsorernas samarbetspart-
ners måste börja tänka på ett nytt sätt. 
CRO-företagen måste våga upprätta av-
tal som innefattar ett riskbaserat sätt att 
tänka - även om det i slutändan innebär 
en lägre faktura till sponsorn. I gengäld 
får man en nöjdare kund.

riskbaserad monitorering är studiernas 
komplexitet och risken är stor för att 
varken kliniker eller kontraktsforsk-

klinisk prövning

Den nya rollen handlar mer om att 
kontrollera processerna och förut-
säga vad som kan hända, en framåt-
blickande fokusering.

-
farenhet och utbildning är kraftigt be-
tonat och man ser ett ökat behov av spe-
cialiserade kontraktsforskningsföretag 
som är experter på speciella indika-
tionsområden och som i större grad kan 
hantera det nya sättet att tänka då de 
har mycket mer erfarenhet än vad 
sponsorerna har.

Framgångsfaktorer för ett mer 
effektivt arbetssätt

-

och minska framtida kostnader för nya 

att framtiden för klinisk forskning ser 
ljus ut. Om man går in på djupet ser 
man dock förslag på myndighetsgod-
kännande av monitoreringsplanen och 
andra kvalitetskontrollsystem än on-
site och utökade antal träningstillfällen 
hos klinikpersonal. Även om tanken är 
god är jag rädd att detta kan bli ytter-
ligare ett incitament för företagen att i 
stället för att dra ifrån lägga till ytter-
ligare kvalitetskontroller. 

Man kan hoppas att samtliga företag 
ser över sina standardiserade processer 
och vågar utmana och bli mer flexibla 
så att varje studie ses som ett unikt pro-

jekt som ger data av tillräcklig kvalitet 
för att göra en rättvis bedömning. 

Här är några viktiga framgångsfak-
torer för att nå fram till ett mer effektivt 
sätt att arbeta: 

-
ståelsen för och behovet av ett nytt 
arbetssätt finns inom individen. 

är kartan att nå dit som ritats om. 

som utgår från behoven. 
-

planer som är flexibla när det gäller 
mängd källdatakontroll och monito-
rering på plats eller inte utifrån pro-
tokoll och studiens design. 

-
ken data som är kritiska. 

före studiens start. 

från protokoll eller regelverk under 
studien. 

fel som uppstår till att förebygga 
dom. 

och kompetensen hos  ansvariga för 
databearbetning.
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Det finns sponsorer som redan i dag 
kommit långt när det gäller det nya sät-
tet att tänka, ett exempel är GSK som 
bidragit med tankar till denna artikel.

När man ska bestiga ett berg som till 
exempel Mount Everest, är inte målet 
att nå toppen utan att komma helskin-
nad ner igen. Att planera för att nå top-
pen är fel fokus på målet. För att kom-
ma ner helskinnad krävs minutiös pla-
nering i form av träning och inskaffan-
de av kunskap och då bergsbestigning 
innebär att ha livet som insats handlar 
det om att vara minutiös i sin planering 
före avresa. Man måste ha gjort en risk-
plan och redan i förväg bestämt vid 
vilka tillfällen man ska vända. 

Det finns få som har ett så riskbase-
rat tänkande som bergsklättrare. Dess-
utom är de kostnadseffektiva. 

Kanske har läkemedelsindustrin 
mycket att lära av bergsbestigarnas 
riskbaserade tänkande. Att göra sina 
projekt så enkla och rena som möjligt, 
bara ta med det som är viktigt för att nå 

målet, att få de tillförlitliga data som 
kan besvara nästa fråga för att hela ti-
den kunna säkra patientens säkerhet, 
integritet och välbefinnande. Att foku-
sera, prioritera och riskplanera först och 
se varje studie som ett unikt projekt. 

CATHARINA ÖSTBERG
Konsult i utveckling, utbildning och 

ledarskap

Dokument från EMA och FDA
Guidance for Industry Oversight of 
Clinical Investigations – A risk-based 
approach to Monitoring, FDA.

Reflection paper on risk based qua-
lity management in clinical trials, 
EMA.

MONITORNS UPPGIFTER VID EN 
KLINISK PRÖVNING
En monitor är en av studien oberoende 
person som övervakar genomförandet 
så att arbetet utförs enligt den uppgjor-
da planen och följer de krav som ställs 
av myndigheter och andra.
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HAR DU BEHOV AV TILLFÄLLIG  
FÖRSTÄRKNING OCH STÄLLER HÖGA KRAV?

DÅ KAN VI HJÄLPA DIG!

VÅRA ERBJUDANDEN Lemonaid kan erbjuda konsulter med gedigen erfarenhet 
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Vi har personal med kunskap inom flertalet terapiområden och kan erbjuda exempelvis 
produktchefer, projektledare eller KAM för längre eller kortare uppdrag.

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

Lemonaid bildades 2003 med grundtanken att bistå läkemedelsindustrin med hög kompetens inom marknadsföring, försäljning, logistik och distribution.
Med mycket erfaren och välutbildad personal är vår mission att hjälpa våra kunder att nå strategiska affärsmål.
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strategisk kompetens – operativ effektivitet
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ledarskap
politik i industrin

Det finns i västvärlden en pågående rörelse mot en 
mer patientcentrerad hälso- och sjukvård där den 
enskildes livskvalitet och sänkta kostnader för ut-

föraren utgör utgångspunkter och viktiga värden. I det sam-
manhanget är det lämpligt att utreda den framtida patient-
makten vilket regeringens utredare nyligen gjort. Men det 
sker många andra viktiga saker som påverkar förhållandet 
mellan patient och vårdaktörer och man kan fråga sig varför 
utredarna har tittat mer i backspegeln än i framtidsfönstret 
när de mejslat fram nya principer. 

Många av samhällets sektorer, inte minst hälso- och sjuk-
vården, befinner sig i en brytningstid. Det gamla paradig-
met, industrisamhället, som format tankar och principer 
håller gradvis på att ersättas av det framväxande globala 
it-samhället. Denna omvandling karaktäriseras av många 
nya frågor som till exempel: Är det rätt att göra vinst i vård 
och omsorg? Hur ställer sig vårdprofessionen till en utveck-
ling från paternalism till partnerskap med patienten? Sva-
ren är inte lika många som frågorna. Paradigmskiften inne-
bär turbulenta omvälvningsskeden där modellerna för lös-
ningar på samhällsproblem ställs över ända.

Ett nytt VÅRDLANDSKAP tar form   
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   - men det ser inte utredarna

Via nätet har den intresserade medbor-
garen i dag tillgång till de senaste med-
iciniska nyheterna och forskningsrönen. 
Med hjälp av allt billigare it-teknik har 
det blivit möjligt för gemene man att 
själv kunna hålla koll på, föra statistik 
över och följa upp sina egna hälsodata.  
I den nyligen presenterade Patient-
maktsutredningen finns dock inget som 
har med denna mycket avgörande trend 
och utveckling att göra - där ser man på 
patienten som en kund som konsumerar 
tjänster och sjukvården är produkten. I 
verkligheten agerar medborgarna själva 
allt oftare i nätverk av olika slag. Det är 
en revolution där ett nytt vårdlandskap 
tar form. Mats Olsson, framtidsstrateg 
på Kairos Future, funderar kring fram-
tidens patientmakt.

På samma sätt som samhällets hantering av åldrande och 
sjukdom har förändrats genom historien behöver det också 
förändras i dag för att kunna fungera i framtiden. Men hur 
ska vi i det nya it-samhället hantera åldrande och sjukdom? 
Vad förväntar sig framtidens patienter? Vilka är de stora 
utmaningarna och vilka potentiella lösningar finns det?

I en artikel på DN Debatt den 13 juli 2013 skriver Inger 
Ekman, Ann-Marie Wennberg och Håkan Hedman, alla verk-
samma vid GPCC (Europas enda forskningscentrum för 
personcentrerad vård vid långvariga sjukdomstillstånd) att 
förslaget till ny patientlag sitter fast i gamla tankebanor och 

menar i stället att patienten bör vara en partner som man 
kommunicerar och planerar tillsammans med.

Långtidsstudie om morgondagens hälsokonsument
Sedan 2007 har Kairos Future i en långtidsstudie om mor-
gondagens hälsokonsument - Opinion Hälsa - följt hur 
svenskarna förhåller sig till förändringar i omvärlden och 
hälsosektorn. Vi har under åren kunnat följa hur krav och 
förväntningar förändras och hur användningen av ny tek-
nologi och digitala assistenter ökar bland medborgare och 
patienter. I parallella projekt, exempelvis om framtida so-
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patientmakt

ciala medier och i en internationell patientorganisations-
studie, han vi kunnat studera hur patientföreningar och 
enskilda patienter flyttar fram sina positioner. Ambitions-
nivån ökar när det gäller att ta vara på möjligheterna med 
ny teknik och nya principer för interaktion och informa-
tionsdelning.

När vi lade grunden för Opinion Hälsa våren 2007 var 
Facebook fortfarande ett begränsat förekommande feno-
men, smarta telefoner var något okänt och ingen hade ännu 
hört talas om begreppet ”molnet”. I dag är situationen en 
annan. Samma år, 2007, publicerade forskaren Tom Fergu-
son rapporten E-patients: how they can help us heal health 
care (Ferguson, 2007) som handlar om hur e-patienter kan 
hjälpa oss läka sjukvården). Sedan dess har Tom Fergusons 
rapport blivit något av ett manifest för den växande grupp 
patienter och anhöriga som förstått internets möjligheter att 
vara ett kraftfullt verktyg för att ta kontroll över den egna 
hälsan.

Sex år efter det att manifestet om e-patienter publicerades 
har förutsättningarna för visionen om den involverade häl-
sokonsumenten aldrig varit större. Kanske är till och med 
de krafter som underblåser denna utveckling snabbt är på 
väg att nå kritisk massa. Hälsoentreprenörer över hela värl-
den är i dag i full färd med att tillhandahålla lösningar som 
på olika sätt omsätter Tom Fergusons vision om den med-
bestämmande (empowered) hälso- och sjukvårdskonsu-
menten i praktiken. Lösningar som alla i grund och botten 
omkullkastar det gamla paradigmets tre huvudantaganden.

Det industriella vårdparadigmets huvudantaganden
I inledningen till rapporten redogör Tom Ferguson för det 
paradigmskifte inom vården som hans egen forskning över-
tygat honom om var stundande. I centrum för detta skifte 
står enligt honom en teknikunderstödd maktförskjutning 
- från den medicinska professionen mot medborgare och 
lekmän. 

Tom Ferguson skriver (vår översättning): Det gamla in-
dustriella [sjukvårds] paradigmet, där hälso- och sjukvårds-

professionen betraktades som den exklusiva källan för med-
icinsk kunskap och expertis, håller gradvis på att ersättas 
av en ny informationssamhällsbaserad världsbild. I denna 
betraktas patienter, anhöriga, familjemedlemmar - och de 
system och nätverk som de tillsammans skapar - i allt stör-
re utsträckning som en viktig tillgång för hälso- och sjuk-
vården.

Enligt Tom Ferguson har det gamla medicinska paradig-
met som dominerat tänkandet i industriella länder under 
de senaste hundra åren grundat sig på tre underförstådda 
huvudantaganden:

-
nella utövare och diskuteras eller delas inte med patienter.

man endast tillgång till via professionella utövare.

-
skap och sina hälsorelaterade erfarenheter med varandra.

För Tom Ferguson, som på nära håll hade följt utvecklingen 
inom it-området i mer än 20 år, stod det klart att dessa tre 
antaganden i allt snabbare takt höll på att förlora sin gil-
tighet.

Förslag utan tankar på ny konsumentteknologi
-

anstående förslag som har med information och kommu-
nikation att göra:

Egenuppföljning. 
”Vårdgivare bör genom ökad egenuppföljning granska vid-
tagna behandlingsinsatser utifrån bl.a. genus och socioeko-
nomiska faktorer. Även huvudmännen bör agera för ökad 
egenuppföljning.”

Kommunikationsverktyg.

”Verktyg för att underlätta kommunikation mellan patient 
och personal bör användas för patientgrupper som annars 
riskerar att förfördelas.”

 Information om kvalitet och medicinska resultat. 

information om kvalitet och medicinska resultat som bl.a. 
finns i Öppna Jämförelser och i nationella utvärderingar.”

modern interaktion mellan patient och vårdaktör i förslaget 
till ny patientlag respektive organisationslag. Trots att vi 
lever i en värld där kunder och konsumenter med hjälp av 
ny teknologi allt mer skapar gemensamma beskrivningar 
i nätverk - något som sjukvården försökt att åstadkomma i 
60 år. Därför kan man fråga sig om det verkligen blir lands-
tingen och exempelvis Inspektionen för vård och omsorg 
som kommer att bidra med de beskrivningar som vi i rol-
ler som medborgare, patienter och anhöriga vill ta del av. 
Eller är det medborgarna själva som kommer att göra det? 

Många av samhällets 
sektorer, inte minst 

hälso- och sjukvården, befin-
ner sig i en brytningstid. Det 
gamla paradigmet, industri-
samhället, som format tankar 
och principer håller gradvis på 
att er sättas av det framväxande 
globala it-samhället.
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Viktig trend skapar förändringsbehov i alla branscher
Sociala medier knyter samman medborgare och patienter. I 
en tid då över 1 miljard människor har ett Facebook-konto 
och fler än 58 miljoner Twitter- inlägg och 40 miljoner Insta-
grambilder laddas upp varje dag var det en tidsfråga innan 
det gamla medicinska paradigmets tredje och sista huvud-
antagande – att patienter inte skulle utbyta information om 
sin kliniska kunskap och sina hälsorelaterade erfarenheter 
med varandra – skulle kullkastas. Indikationer på detta var 
tydliga redan för tio år sedan, då begreppet sociala medier 
för första gången började dyka upp i den allmänna debat-
ten. Men vad som för tio år sedan bara anades har i dag i 
mångt och mycket inträffat. 

Av de huvudsakliga skiften som just nu undergräver det 
gamla mediciniska paradigmet är sociala medier den faktor 
som mer än andra bidrar till att göra helheten till något 
mycket större än de enskilda delarna. Via nätet har den in-
tresserade medborgaren i dag tillgång till de senaste med-
iciniska nyheterna och forskningsrönen. Med hjälp av allt 
billigare sensorer, mediciniska tester avsedda för konsu-
mentmarknaden samt våra smarta telefoner har det blivit 
möjligt för gemene man att i en aldrig tidigare skådad om-
fattning själv kunna hålla koll på, föra statistik över och 
följa upp sina egna hälsodata.

Men det är först när all den kunskap och information, 
som på detta vis skapas med hjälp av social medieteknik, 
sprids och delas i digitala mänskliga nätverk som vi på all-

var har börjat skönja ett paradigmskifte. Och detta är inget 
unikt för hälso- och sjukvården: snart sagt varje bransch 
och industri brottas i dag med att försöka förstå vilka de 
långsiktiga konsekvenserna för den egna verksamheten 
kommer att bli då den fulla kraften i mänsklig interaktion 
och samarbete släpps lös.

Eller som en kvinnlig deltagare från en patientorganisa-
tion sa i ett av våra fokusgruppsmöten: Med digitala soci-
ala patientnätverk skulle framtidens sjukvårdsaktörer kun-
na få en mycket bättre inblick i hur patienter som lever med 
de här sjukdomarna faktiskt upplever sin vardag. Frågan 
är ju om sjukvårdsaktörerna gör det. 

MATS OLSSON
framtidsstrateg

Kairos Future

Läs mer 
Långtidsstudien om morgondagens hälsokonsument – Opi-
nion Hälsa – påbörjades hösten 2007. Sedan dess har Kairos 
Future utforskat ett antal områden som har med den svens-
ka allmänhetens hälso- och sjukvårdspreferenser och den 
framtida välfärdens utmaningar att göra.

Sociala medier i folkhälsans tjänst. Bortom Facebook och 
Twitter – hur ny teknik tillsammans med sociala medier 
förändrar hälso- och sjukvården (Kairos Future 2013).

I höst kommer också en rapport om patientenkäter och 
framtidsanalyser i sju länder. (Kairos Future 2013).

Källor
Att lyssna på patienten gör vården mer effektiv, DN Debatt, 
12 juli 2013, www.dn.se/debatt/att-lyssna-pa-patienten-gor-
varden-mer-effektiv/

Tom Fergusons rapport finns på: http://e-patients.net/e-
Patients_White_Paper.pdf

Med andra ord är det 
inte alltför mycket som 

handlar om modern interaktion 
mellan patient och vårdaktör i 
förslaget till ny patientlag res-
pektive organisationslag.

ldorfinger@se.imshealth.com
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Du ser en jobb-annons som fångar ditt intresse. Efter 
att ha läst mer om tjänsten ombeds du fylla i psyko-
logiska test on-line, redan innan du fått ladda upp 

ditt cv och långt innan det är aktuellt med intervju. Detta 
är ett allt mer typiskt scenario när man söker jobb i dag och 
det kallas för screening.

Att psykologiska test i rekryteringsprocesser genomgår 
en boom har flera orsaker: En ökad professionalisering 
inom human resources, HR, större konkurrens och högre 
krav på arbetsmarknaden. Men den enskilt viktigaste orsa-
ken är teknisk. Kombinationen av psykologiska test och in-
ternet gör det i dag möjligt att bedöma 10, 100 eller 1000 
kandidater på kortare tid än det tar att genomföra en tradi-
tionell intervju, och därtill med högre träffsäkerhet enligt 
de metastudier som genomförts på området. Är detta en 
positiv utveckling? Eller kommer det att sluta med att våra 
kollegor ser ut som kloner av varandra? 

Fram till för bara några år sedan var psykologisk testning 
något som främst förekom vid tillsättande av tjänster på 
chefsnivå och då som regel i slutfasen av en rekrytering. 
Det typiska scenariot var att arbetsgivaren, efter cv-gallring 
och en rad intervjuer, hade bestämt sig för en eller ett par 
slutkandidater. Som grädde på moset kallade man in en 
psykolog för att säkerställa att beslutet inte var helt tokigt 
eller för att få ytterligare underlag inför valet mellan några 
få slutkandidater. 

Att företag använder sig av psykologiska test i rekryteringsprocesser är 
inget nytt. Det som är nytt är allt fler företag använder psykologiska test 
på internet för att göra en första sållning. Först därefter gör man ett urval 
utifrån cv och intervjuer. Henric Bruvik, verkställande direktör på cut-e, 
förklarar fördelarna med detta sätt att rekrytera personal. 

Kombinationen 
av psykologiska 

test och internet gör 
det i dag möjligt att 
bedöma 10, 100 el-
ler 1000 kandidater 
på kortare tid än det 
tar att genomföra en 
traditionell intervju, 
och därtill med högre 
träffsäkerhet enligt de 
metastudier som ge-
nomförts på området.

ledarskap
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TESTA FÖRST OCH FRÅGA SEN 

- att screena med psykologiska 
test vid rekrytering
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I dag är processen ofta den omvända – man testar först 
och frågar sedan. Alla som har mönstrat vet att screening 
med psykologiska test inte är något nytt fenomen. Det var 
screeningen som avgjorde om man blev ambulansförare i 
Eksjö eller befälselev i Boden. Vad som är nytt är metoder-
nas tillgänglighet. 

Den som söker arbete på Försäkringskassan, Skattemyn-
digheten, H&M eller Ernst & Young, kan i ett tidigt skede i 
processen räkna med test som kartlägger personens poten-
tial att handlägga ärenden korrekt och effektivt, att sälja 
eller att bygga relationer. 

Utvecklingen har drivits av både en ökad professionali-
sering av HR och att konkurrensen om talangerna hårdnar. 
Men den solklart viktigaste faktorn är internet som har gett 
en möjlighet att testa stora grupper av kandidater på dis-
tans.

För arbetsgivaren är det både snabbare och billigare att 
testa kandidaterna tidigt i processen. Rekryteringsproces-
sen blir mer kostnadseffektiv i termer av färre nedlagda 
mantimmar - mindre tid behövs till att genomföra inter-
vjuer och cv-gallring. Hela processen går dessutom snab-
bare när en manuell värdering av ansökningar kan begrän-
sas till slutkandidaterna. Slutligen ökar kvalitén på urvalet, 
eftersom test uppvisar en större träffsäkerhet än de gall-
ringsmetoder som är alternativen när man ska hantera en 
större grupp sökande, exempelvis cv-gallring och telefon-
intervjuer. 

Psykologiska test har också genomgått en teknisk utveck-
ling de senaste åren. Många av dagens test är intelligenta i 
betydelsen att de är adaptiva och anpassar sig efter hur kan-
didaten svarar vilket förhindrar otillbörligt spridande av 
ett facit bland potentiella kandidater. Testerna har blivit mer 
användarvänliga, flexibla, lättolkade och kostnadseffektiva. 
Med ökad automatisering är det lättare i dag att använda 
test på ett korrekt sätt än förr. 

Vad säger screening om den framtida arbetsp-
restationen? 
Två huvudgrupper av test används vid screening och ofta 
i kombination med varandra. Personlighetstest mäter en in-
divids typiska beteende medan begåvningstest mäter indi-
videns maximala prestation. Kategorin begåvningstest kan 
i sin tur delas upp i test som mäter generell begåvning och 
test som mäter mer specifika färdigheter som till exempel 
numerisk förmåga eller rena språkkunskaper som till ex-
empel engelska.

Den generella träffsäkerheten är högre hos begåvnings-
test än personlighetstest, men bäst effekt uppnås om meto-
derna kombineras med varandra.

Hur står sig då träffsäkerheten mot andra urvalsmeto-
der?

För att få en samlad överblick över hur effektiva olika 
urvalsmetoder är när det gäller att förutsäga arbetspresta-
tioner tittar man på metastudier, det vill säga studier som 
ger en samlad bild av den forskning som genererats över 
åren. Tabellen nedan sammanfattar en numera klassisk me-
tastudie som genomfördes av Smith & Hunter (1998). 85 års 
arbetspsykologisk forskning kring olika metoders statis-
tiska samband med framtida arbetsprestation ger oss en 

rangordning över hur träffsäkra olika urvalsmetoder är. 
Enligt studien ligger sambandet mellan resultat på be-

gåvningstest och prestation på 0,51 medan sambandet mel-
lan personlighetstest och prestation är något lägre. Om man 
kombinerar olika metoder kan man räkna med att komma 
upp i ett samband kring 0,7 som mest, vilket innebär att 
man förklarar 50 procent av variationen i den framtida pre-
stationen. 

Detta ska jämföras med det modesta samband som kon-
stateras mellan arbetserfarenhet i antalet år och den fram-
tida arbetsprestationen.

Swedish Welcome - ett exempel 
Den nystartade organisationen Swedish Welcome skulle 
tillsätta sex nya rådgivartjänster. Jobbet gick ut på att ut-
värdera olika turistanläggningar, med andra ord att jobba 
som turist. Eftersom jobbet inte existerade tidigare var det 
svårt att formulera några skall-krav vad gällde erfarenhet 
och utbildning. Samtidigt anade man att antalet sökande 
skulle bli stort. 

Så här gick man till väga:

erfarenheter av jobbet från erfarna rådgivare hos Visit Scot-
land, där man enades om vilka kompetenser som starkast 
kommer bidra till prestationen i rollen (se ruta). Man valde 
därefter ett testbatteri som speglar dessa krav, bestående 
av personlighetstest och begåvningstest.

annonsen att genomföra testen on-line. 759 kandidater 
sökte jobbet och av dessa gick 145 personer, det vill säga 19 
procent, vidare till cv-granskning. 15 av dessa gick vidare 
till en första intervju med arbetsgivare och därefter gick 9 
vidare till en fördjupad personbedömning, även den base-
rad på de kompetenser som ursprungliga analysen gett för 
handen. Därefter bestämde man sig för vilka som skulle 
få jobben.

0,54 Arbetsprov

0,51 Begåvningstest

0,51 Strukturerade intervjuer

0,48 Kunskapsprov

0,41 Personlighetsmätningar

0,38 Ostrukturerade intervjuer 

0,26 Referenser

0,18 Arbetserfarenhet (år)

0,10 Utbildning och intressen

Olika urvalsmetoders säkerhet att förutsäga en persons prestation. 
Värdet 1,0 står för total förutsägbarhet av personens prestation, vär-
det 0,0 står för slumpmässigt samband mellan urval och prestation. 
Studien är en metastudie som sammanfattar 85 års arbetspsykolo-
gisk forskning. (Hunter & Smith, 1998)

ledarskap
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På Health Solutions arbetar vi med it-baserade systemlösningar för uppföljning och kvalitets-

farmaceutiska kunskapstjänster för ökad adherence, hälsosammare livsstil och kunskap om 
läkemedel.  

Adherence – all oföljsamhet går att påverka
Health Solutions är ledande i Norden när det gäller utveckling och genomförande av adherence-
program för patienter som långtidsbehandlas med läkemedel.  Vi har över 10 års erfarenhet och 
driver ett femtontal olika program på den nordiska marknaden. Genom data från Socialstyrelsens 
läkemedelsregister vet vi att programmen resulterar i ökad andel patienter som följer sin ordinerade 

Välkommen att kontakta oss! 
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Jonas Oldmark, verkställande direktör på Swedish Wel-
come, beskriver arbetet: 
- Vi är en liten organisation med ett väldigt attraktivt job-
berbjudande. Vi vill inte diskriminera på faktorer som inte 
har med tjänsten att göra utan baserar vår bedömning på 
kompetenser som är avgörande för tjänsten. Därför be-
stämde vi oss för att skippa cv i första skedet. Processen 

är kompetensbaserad och bygger på metoder som har ett 
starkt vetenskapligt stöd. Genom att inte lägga en massa 
tid på kandidater med små förutsättningar att klara job-
bet, kunde vi lägga desto mer krut på slutkandidaterna. Vi 
befinner oss nu i slutskedet av urvalet och kan konstatera 
att processen löpt smidigt och att de kandidater som tagit 
sig till slutintervju har varit starka.
 

Vill du också jobba som turist? Swedish Welcomes jobbannons lockade 759 personer att söka arbetet som rådgivare och utvärdera 
turistanläggningar. Den här bilden fanns i annonsen.

Urvalsprocessen för Swedish Welcome. 759 personer sökte tjänsten och gjorde ett test via internet. Av dessa intervjuades 15 personer (2 pro-
cent) av arbetsgivaren, 9 av dessa (1,2 procent) bedömdes av ett rekryteringsföretag och 6-7 personer (0,9 procent)kommer att anställas.
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Mångfalden blir större med screening 
Finns det en risk att screening i förlängningen leder till en 
homogen arbetsstyrka där alla ser ut som kloner av varan-
dra? Studier visar att det förhåller sig tvärt om. Forskarna 
Riach & Rich (2002) konstaterade att 90 procent av diskri-
mineringen i rekryteringssammanhang sker redan innan 
första intervjun och baseras på cv-granskning. Den svenska 
forskaren Moa Bursell (2007) konstaterade en väsentligt 
färre personer som har ett utomeuropeiskt namn blir kall-
lade till en intervju än personer med ett identiskt cv men 
med ett svenskt namn. 

En organisation som har ett stort fokus på mångfaldsfrå-
gor är den norska banken DnB Nor, där HR-direktören 
Glenn Menkin konstaterar att mångfalden, som de mäter 
den, har ökat markant sedan de införde urval med test på 
alla nivåer i organisationen. 

Genom att fokusera på några få väl valda urvalskriterier 
som verkligen spelar roll i jobbet kan man låta kandida-
terna vara väldigt olika varandra i alla andra avseenden 
som till exempel ålder, kön, etnisk tillhörighet, utseende, 
utbildningsbakgrund och liknande. Man minskar många 
av de fallgropar vi annars gärna faller i, exempelvis den 
mänskliga tendensen att favorisera kandidater som liknar 
oss själva. 

I förhållande till kandidaterna är det viktigt att vara tyd-
lig i kommunikationen och det är också detta som visat sig 
spela roll för om kandidaten upplever processen positivt 

eller negativt. Informera om huruvida kandidaten kommer 
att få feedback och hur denna kommer att se ut. Muntlig el-
ler automatiskt genererade skriftliga rapporter? Det ska ock-
så finnas en kontaktperson som kandidaten kan vända sig 
till för att ställa frågor om processen och om sina resultat. 

HENRIC BRUVIK
verkställande direktör

cut-e Sverige
 
 

SWEDISH WELCOMES KOMPETENSER 
• Effektiv kommunikation
• Analys och omdöme
• Handlingskraft
• Initiativ och ansvar
• Stabilitet
• Konstruktivt teamarbete

En lyckad rekrytering kräver tid och engagemang från början till slut, men det är lätt att 

tappa fokus när man har många andra åtaganden.

På Moveup Consulting är vårt enda uppdrag att hitta den bästa kandidaten för tjänsten.

Med vår omfattande erfarenhet inom läkemedel, medicinteknik, lab och diagnostik är vi 

experter på att genomföra lyckade rekryteringar. 

Vi har tiden och den skicklighet som krävs för att aktivt söka, ställa de rätta frågorna och 

väcka intresset hos dina kandidater. Vi arbetar efter en realistisk tidsplan som steg för steg 

leder oss till de rätta kandidaterna. Tappa inte målet ur sikte. Låt oss hjälpa dig rekrytera 

de bästa – i tid och inom din budget.

Ring affärsområdeschef Richard Etz 

på 0733 - 87 27 21 för att få veta mer.

Rekryteringens fallgrop nr 7:

Att tappa fokus
Håll fast vid planen med Moveup Consulting

Rekrytera de bästa

Stockholm / Göteborg / Malmö / Köpenhamn / Oslo / Helsingfors - www.moveup.se

OM HENRIC BRUVIK
Henric Bruvik är legitimerad psykolog och har arbetat med 
utveckling av såväl kliniska test för psykiatriska ändamål som 
test för arbetslivet. I dag är han verkställande direktör för kon-
sultföretaget cut-e Sverige.
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Människan har i alla tider 
behövt och sökt sig till le-
dare. Om det inte finns en 

formellt utsedd ledare när människor 
bildar grupper så utkristalliseras ett 
mönster med någon som tar på sig le-
darskapet. Det har forskats mycket om 
ledarskap och olika trender har kun-
nat skönjas under decennierna från 
1950-talet och fram till i dag. Trots all 
forskning som gjorts på ledarskapsom-
rådet så finns det ingen given metod el-
ler något universalrecept när det gäller 
ledarskap. 

Det är viktigt att se ledarskapet i det 
sammanhang en chef verkar – det kan 
skilja sig en hel del mellan olika ledar-
roller beroende på vilken organisation, 
vilket uppdrag man ansvarar för och 
vilket förändringstryck man befinner 
sig under. Något man dock tydligt ser 
som en trend i arbetslivet är att första 
linjens chefer får mer och mer helhets-
ansvar med budget, personal och eko-
nomi. Man har också ett ökat krav på 
sig att klara av att leda i en komplex 

organisation där processorientering 
ska samordnas med linjen/funktionen 
och där kontaktytorna är många fler än 
tidigare. Det ställer krav på chefen att 
förstå sammanhanget och ha en hel-
hetssyn, att kunna samverka med 
många och ha en god social förmåga, 
att hantera komplexitet och att kunna 
ge ansvar till självständiga team och 
individer.

Det finns en hel del ledarutbildning i 
Sverige men många som går in i ett 
chefs- eller ledaruppdrag kan få vänta 
på att gå en utbildning och de utbild-
ningar som finns kan vara av varierande 
inriktning, längd och relevans. Jag har i 
mitt arbete som ledarutvecklings- och 
organisationskonsult funnit ett antal 
viktiga områden för den som står i be-
grepp att påbörja ett ledaruppdrag – nå-
got som ju också är relevant för den som 
har arbetat som chef och ledare en tid.

Med en höjd medvetandenivå kring 
vissa viktiga områden kan en ny chef 
och ledare undvika att trampa fel i bör-
jan av sin spännande och utmanande 

färd i ett yrke man aldrig helt kan läsa 
sig till utan där personliga erfarenheter 
blandade med kloka råd kan fungera 
som ledstång.

Skillnad mellan chef och ledare
Jag har valt att blanda begreppen chef 
och ledare. Chef är ett uppdrag man får 
uppifrån och en chef är arbetsgivarre-
presentant med ansvar för arbetsmiljö 
och arbetsrättsliga frågor. Ledare är 
något man förtjänar när man som chef 
håller måttet inför sina medarbetare. 
Man kan också ha ett ledaruppdrag 
utan att vara arbetsgivarrepresentant 
– det blir allt fler av den sortens upp-
drag i våra organisationer, till exempel 
olika typer av processledare, specialis-
ter med ett uppdrag att genomföra en 
utvecklingsinsats, projektledare och 
liknande roller. En sådan ledare har 
ett ledaruppdrag utan att ha chefens 
mandat och möjligheter till disciplinä-
ra åtgärder, samtidigt som man slipper 
utvecklingssamtal och andra arbets-
rättsliga och arbetsmiljömässiga frågor. 

NY SOM CHEF – en rolig 
och spännande utmaning!
Att vara chef och ledare är ett av de roligaste arbeten som finns - det tycker nog de 
flesta i den positionen. Men trots mångårig forskning om ledarskap finns det ingen 
given metod eller universalrecept för ett lyckat ledarskap. Eva Norrman Brandt, 
organisationskonsult på Implement, har dock identifierat ett antal viktiga områden 
för den som står i begrepp att påbörja ett ledaruppdrag.

ledarskap
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Man kan också ha chefsansvar för 
en grupp och dessutom ha ett ledar-
uppdrag att påverka många fler än dem 
man direkt är chef för. I ett sådant upp-
drag är det extra stort fokus på att ska-
pa förståelse, motivation och samarbe-
te med olika intressenter.

Ett förändrat fokus
För den som blir chef förflyttas ansva-
ret från att i första hand prestera själv 
till att hjälpa andra att prestera och 
komma till sin rätt. Många nya chefer 
sitter fast i detaljkontroll och försöker 
både att göra allt de gjorde i egenskap 
av medarbetare och att vara chef och 
stötta andra. Dessutom sliter många 
hårt med att försöka vara populära 
och omtycka av alla - en omöjlig ekva-
tion. Först vid den första rundan med 
lönesamtal inser de att de inte kan vara 
överens med eller omtyckta av alla. 

Jag brukar kalla dessa fallgropar för 
prestationsfällan och popularitetsfäl-
lan. Att försöka göra jobbet åt andra, att 
vara poppis i alla läger leder bara till 
frustration och utmattning. Risken är 
också att du som chef inte gör det du är 
satt att göra – att skapa bra förutsätt-
ningar för andra att växa och lyckas 
utöka sitt ansvarstagande. Liknelsen 
med föräldraskapet där föräldern ger 
sitt barn allt större eget ansvar är inte 
så dum, självklart är medarbetarna 
vuxna men många behöver ändå stöt-
tas och uppmuntras till att själva ta an-
svar.

Alltid en förebild
En ledare iakttas av andra i långt 
mycket högre grad än man förmodli-
gen vill inse - att vara ledare har ett 
symbolvärde som man inte kan bortse 
från. En ledare har en annan roll än en 
medarbetare och bedöms utifrån sina 
handlingar snarare än utifrån sina ord. 
Den förändrade rollen märks också i 
umgänget med andra i organisationen 
och många chefer som kommer från 
den egna organisationen inser att de 
måste söka nya kontaktytor eftersom 
de gamla kollegorna inte längre kän-
ner sig lika bekväma med att umgås 
på samma sätt som när man var en i 
gänget. Som chef har du ansvar för att 
göra bedömningar som kan påverka 
dina medarbetare och det gör att era 
relationer förändras. Du har fått makt 
över dem och det måste man inse.

Sammantaget behöver en chef skaffa 
sig en god självkännedom. Att lära 
känna sig själv lite bättre brukar vara 
en spännande resa som leder till ut-
veckling både i yrkesrollen och på den 
privata fronten. 

Många väljer att gå hos en coach för 
att prata om sitt ledarskap, andra väljer 
en mentor som själv har erfarenheter 
som chef. En coach är en professionell 
och för ändamålet utbildad person som 
man på neutral mark kan bolla frågor 
kring ledarskap och personliga reflek-
tioner med. En mentor är vanligen en 
erfaren kollega, kanske med erfarenhet 
från samma yrkesområde och bransch 
som din. I båda fallen står du som chef 
och ledare i fokus, skillnaden är att 
coachen förhåller sig neutralt medan 
mentorn delar med sig av egna erfaren-
heter och oftast blir personlig. 

Många upplever också ett stort ut-
byte av att få bolla med andra chefskol-
legor antingen inom ramen för ett 
chefsutvecklingsprogram eller i en 
handledningsgrupp. 

Viktiga färdigheter i chefs- och 
ledarrollen
Kraven på chefer har med åren både 
ökat och förändrats. De flesta verk-
samheter är i dag utsatta för ett starkt 
förändringstryck och måste anpassa 
sig till omvärlden på ett flexibelt sätt. 
Därför är just beredskap till förändring 
en av de viktiga färdigheterna i dagens 

chefsroll. Att ha omvärldskoll, att lyss-
na på trender och se händelser även 
utanför den egna branschen kan vara 
avgörande för att inte bli frånsprung-
en av konkurrenter. Många chefer har 
omvärldsbevakning som ett tema med 
sina medarbetare. Man samlas regel-
bundet för att jämföra sina spaningar 
av omvärlden och för att tidigt fånga 
upp saker som kan få betydelse för den 
egna verksamheten.

De flesta verksamheter har föränd-
rat sin organisation mot processtyr-
ning, självstyrande team och ökat 
kundfokus. Det skapar krav på kompe-
tens när det gäller relationer, nätver-
kande och förmåga att förstå och skapa 
bra samarbete med många intressenter. 
Här har vi det andra stora färdighets-
området för chefer: förståelse för och fo-
kus på intressenten. Att verkligen skanna 
av vilka kontakter man behöver ta, vil-
ka relationer som behöver byggas för 
att lyckas med sina uppgifter är också 
en övning man med fördel gör tillsam-
mans med sina medarbetare.

En tredje central färdighet för en 
chef är att skapa möjligheter för att han-
tera och belysa problem. Med en allt mer 
komplex verklighet får också de pro-
blem man har att hantera i sin verk-
samhet karaktären av dilemman, det 
vill säga ett problem som inte har en 
bra och uppenbar lösning utan olika 
lösningar utifrån olika perspektiv och 
olika för- och nackdelar. Just därför är 
det bra att samla personer med olika 
vinklar på ett problem/dilemma när 
man ska hitta vägar framåt. Det här 
praktiseras regelbundet i verksamheter 
som bygger mycket på självstyrande 
team – teamet får ett problem som ska 
lösas. Ansvaret ges av chefen som litar 
på att teamet kan lösa olika problem. 

Man kan också hantera dilemman i 
en ledningsgrupp eller i forum där 
man samlas för att bidra med olika 
vinklar och erfarenheter i en dilemma-
hantering. Att som chef bjuda in till 
och skapa goda möjligheter för att han-
tera och belysa kniviga problem är en 
central färdighet. 

Som den fjärde färdigheten vill jag 
framhålla det personliga ledarskapet. Det 
har varit, och kommer alltid att vara, 
viktigt för en chef men det handlar i 
dag mer än tidigare om relationskom-
petens, nätverksbyggande och förmåga 
att kunna ge ansvar än att vara den 

ledarskap

Jag har valt 
att blanda 

begreppen chef 
och ledare. Chef 
är ett upp drag man 
får uppifrån och en 
chef är arbetsgivar-
representant med 
ansvar för arbets-
miljö och arbets-
rättsliga frågor.
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bästa experten och tyngsta auktorite-
ten inom ett område. Det här kan låta 
enkelt men är för många svårare sagt 
än gjort. Jag ser som ledarutvecklare 
att många chefer trevar efter en balans 
mellan att vara den som kan, vet och 
har kontroll och att på ett bra sätt ge 
ansvar och lita på att medarbetare kan 
ta det.

Att leda en grupp
Något som alltid står överst på chefens 
intressentkarta är förstås den egna ar-
betsgruppen. Att leda en grupp på ett 
sätt som leder till synergier, utväxling 
av kompetens och hög effektivitet är 
en skön konst. Det finns mycket att 
säga om grupper och gruppeffektivi-
tet men jag tar här upp några viktiga 
grundpelare:

-
kel där vägen mot ökad effektivitet går 
via olika stadier.

ambitioner på att samarbeta – bästa 
storlek på en grupp är mellan 5 och 8 
personer.

med tydliga gemensamma mål men 
med olika subgrupperingar som gör 
olika saker och där samarbetet inom 
hela gruppen inte är lika uttalat.

brukar inte fungera som en grupp där 
alla känner alla – det blir för många 
relationer att hålla reda på. I en sådan 
stor grupp måste man räkna med grup-
per i gruppen och lägga ambitionsni-
vån utifrån det.

Viktiga grundbultar för grupp-
effektivitet
Det finns alltid några viktiga grund-
bultar när det gäller gruppeffektivitet:

-
drag. Alla behöver förstå och acceptera 
vad gruppen gör, varför den finns och 
hur gränssnitten mot andra grupper i 
organisationen ser ut.

-
et är deltagaren med i denna grupp? Är 

det på heltid eller deltid, är deltagaren 
”utlånad” till andra verksamheter un-
der en viss tid och liknande.

möten och mötesstruktur. Det är vik-
tigt att enas om hur man ska mötas, vad 
mötena ska innehålla  och hur doku-
mentationen ska göras. Det är lätt att 
bli frustrerad över trista möten som 
präglas av envägskommunikation och 

-
fektivt knep är att lägga ut viktiga frå-
gor i gruppen men skapa små grupper 
som diskuterar frågan i stället för att ta 
den i hela gruppen. Det är lättare för 
alla att prata fritt i en liten grupp på 
några personer och sedan lämna grup-
pens synpunkter till de övriga i den 
stora gruppen. På så sätt kommer alla 
till tals och engagemanget ökar garan-
terat. Man kan också variera ordföran-
deskapet om det känns lämpligt. Detta 
är kanske mer vanligt i en samkörd och 
mogen grupp där chefen kan släppa en 
del av ledarskapet till gruppen utan 
risk för att det ska uppfattas som ving-
ligt.

-

eller social aktivitet är väl investerad 
tid för gruppen eftersom människor 
som vet lite mer om varandra samarbe-
tar bättre. Detta är särskilt påtagligt i 
geografiskt spridda team. När man fått 
ett ansikte och en person att relatera till 
spelar det mindre roll om man sitter i 
Sverige och kollegan i Kanada – ni har 
setts, pratat och kan förstå varandra på 
ett annat sätt.

att det är ett av de roligaste arbeten 
som finns!

LÄS MER OM LEDARSKAP
NY chef heter Eva Norrman Brandts se-
naste bok, utgiven 2012 på Sanoma Ut-
bildning och har fått utmärkelsen Årets 
HR-bok. Den innehåller viktiga grunder 
kring ledarskapet, grupper, samtal i 
chefsrollen, förändring, konflikthante-
ring, hållbart ledarskap med mera. Bo-
ken har 14 kapitel med reflektionsupp-
gifter efter varje kapitel. I kapitlen finns 
intervjuer med olika chefer och ledare. 
Den passar bra både för en studie- el-
ler diskussionsgrupp och för att läsa på 
egen hand. Beställ boken via adlibris.
se, sanomautbildning.se eller en bok-
handel. 

Med en höjd medvetandenivå kring vis-
sa viktiga områden kan en ny chef och 
ledare undvika att trampa fel i början 
av sin spännande och utmanande färd 
i ett yrke man aldrig helt kan läsa sig till 
utan där personliga erfarenheter blan-
dade med kloka råd kan fungera som 
ledstång.

För den som blir chef förflyttas ansvaret 
från att i första hand prestera själv till 
att hjälpa andra att prestera och komma 
till sin rätt.

Chef är ett uppdrag man får uppifrån 
och en chef är arbetsgivarrepresentant 
med ansvar för arbetsmiljö och arbets-
rättsliga frågor. Ledare är något man 
förtjänar när man som chef håller mått-
tet inför sina medarbetare.

EVA NORRMAN BRANDT
Ledarutvecklings- och organisationskonsult

Implement
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Utrymmet    
sjukvården   

Brister i hur sjuk-
vården hanterar inn-

ovationer är inte alls unika 
för Sverige. Tvärtom så har 
de flesta andra länder också 
brottats med eller har att 
hantera liknande frågor.

innovation
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Hur ett land hanterar innovationer är viktigt för 
den ekonomiska och sociala utvecklingen. För 
sjukvårdens del är ett bra innovationsklimat 

en förutsättning för fortsatt hög kvalitet och i än hö-
gre grad för ökad kostnadseffektivitet och kvalitet.

I regeringens forsknings- och innovationspro-
position från oktober 2012 anges livsvetenskaper-
na som ett viktigt område för satsningar. Ökade 
resurser till akademisk forskning uppskattas av 
alla intressenter, men kritiska röster i den efter-
följande debatten efterlyste fler åtgärder för 
kommersialisering och företagande som också 
är viktiga beståndsdelar i innovationskedjan. 

Brister i hur sjukvården hanterar innovatio-
ner är inte alls unika för Sverige. Tvärtom så har 
de flesta andra länder också brottats med eller 
har att hantera liknande frågor. Detta var en del 

av bakgrunden när konsultföretaget Vasco Advi-
sers fick i uppdrag av LIF att analysera och jäm-

föra det svenska innovationssystemet med de sys-
tem som gäller i fem andra europeiska länder: Dan-

mark, Tyskland, Nederländerna, Storbritannien och 
Frankrike. 

Vad kan Sverige lära av andra länder?
Uppdraget var att se hur andra länder hanterat innovations-
frågorna och vad Sverige kan lära av dem. I alla länder finns 
samma erfarenhet: strävan att öka produktiviteten i sjuk-
vården har minskat utrymmet för innovationer.

Vi ser detta oavsett om länder har en i huvudsak skat-
tefinansierad sjukvård som i Sverige, Danmark och Storbri-
tannien eller en försäkringsfinansierad sjukvård som i Tysk-
land och Frankrike. Samma sak gäller oavsett om man har 
ett nationellt sjukvårdssystem, som i Storbritannien, eller 
kommunalt självstyre som i Sverige, säger rapportförfatta-
ren Patric Källman, senior partner och strategisk rådgivare 
på Vasco Advisers.

  för innovationer minskar när 
   vill bli mer produktiv

 Inför ett nationellt ersättningssystem för innovativa produkter och tjänster som 
integreras i ersättningssystemet efter tysk modell. Tydliggör att klinisk utveck-
ling är en integrerad del av landstingens och sjukvårdens uppdrag. Sverige skulle 
kunna erbjuda den bästa utvecklingsmiljön för metoder som kombinerar diagnos-
tik och behandling, det vill säga läkemedel med så kallade companion diagnostics.  
Det är några förslag i en ny rapport som konsultföretaget Vasco Advisers skrivit på 
uppdrag av LIF – de forskande läkemedelsföretagen.

Patric Källman
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innovation

Alla länder använder i princip samma instrument för att 
stimulera innovationer även om det finns nyansskillnader. 
Samtliga vill gynna innovationer utifrån sina egna geogra-
fiska, kulturella och socioekonomiska förutsättningar.

Innovationer trängs undan
Innovation och klinisk utveckling trängs dock lätt undan 
i en sjukvård fokuserad på att lösa akut sjukdom. Därför 
måste det ännu tydligare än i dag uttalas att klinisk utveck-
ling är en del av sjukvårdens uppdrag.

– De vi intervjuat ger alla samma bild: formellt sett ingår 
klinisk utveckling i uppdraget, men i praktiken genomsyrar 
detta inte verksamheten. Chefer och enheter utvärderas inte 
utifrån deras förmåga att driva utveckling, säger Patric Käll-
man.

En viktig aspekt av innovation är vår förmåga att ta upp 
ny teknologi. Det är viktigt att läkemedelsföretag väljer att 
lägga kliniska prövningar i Sverige. Sverige kan som ett 
litet land i det globala perspektivet inte bli världsledande 
när det gäller kliniska prövningar. Men en nisch där Sve-
rige har goda möjligheter att konkurrera är läkemedel vilka 
åtföljs av diagnostik, så kallade companion diagnostics.

– Vi skulle kunna erbjuda den bästa kliniska utvecklings-
miljön för sådana kombinationsmetoder, säger Patric Käll-
man.

När sjukvården är skattebaserad fokuseras styrningen 
via innovationsinfrastrukturen, bland annat via statliga 
myndigheter för innovation och innovationskontor i sjuk-
vården. I länder med obligatoriska försäkringskassor som 
finansierar, men inte bedriver, sjukvård används i stället 
ersättningssystemen för att uppmuntra innovation.

Nederländerna sågs tidigare som ett föredöme för andra 
länder. 

– Deras politiska vision byggde på en klarsynt bild av 
sjukvårdsmarknadens mekanismer och samspelet mellan 
dess tre aktörer – konsumenten, utföraren och finansiären. 
Dock blev inslaget av politisk kontroll för stort vilket ledde 
till att den intressanta modellen havererade med ökade 
sjukvårdskostnader som konsekvens, säger Patric Källman.

Kan Tyskland visa vägen?
Tyskland har valt en annan modell, där Sverige kan söka 
inspiration, enligt rapporten. Utgångspunkten är att inno-
vationer, NUB (nya undersöknings- och behandlingsmeto-
der), får ett extra stöd inom ramen för ersättningssystemet 
DRG under några år tills metoden, tjänsten eller läkemedlet 
blivit en del av den ordinarie vården.

– En ny metod eller ett läkemedel kan behöva ett till tre 
år för att hitta sin plats i vården. Extra ersättning under 
denna tid är ett exempel på ”goda” kostnader som man tar 
i det tyska systemet, säger Patric Källman.

På ett LIFe-time-seminarium den 3 juli 2013 i Almedalen 
presenterades och diskuterades rapporten.

Uppdraget var att se hur 
andra länder hanterat 

innovationsfrågorna och vad 
Sverige kan lära av dem.

Helene Hellmark Knutsson och Pia Kinhult
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Helene Hellmark Knutsson är finanslandstingsråd (S) i op-
position i Stockholms läns landsting. Hon betonade vikten av 
bra möjligheter för livsvetenskapsindustrin på hemmaplan.

(S) i Stockholm oroade över minskad klinisk 
forskning
– Vi är oroade, inte minst i Stockholmsperspektivet. Vi har 
tappat sysselsättning och forskning inom life science. Vi vet 
att den kliniska forskningen minskar, men tyvärr går det 
också allt långsammare med införandet av läkemedel och 
annan innovation. En förklaring är säkert fokus på produk-
tion och att sjukvårdens ersättningssystem är inriktade helt 
på produktion och inte resultat. Detta hotar sjukvårdens 
kvalitet och tillgänglighet på sikt, säger hon.

Pia Kinhult, regionstyrelsens ordförande (M) i Region 
Skåne och ledamot av Sveriges kommuner och landstings 
(SKL) styrelse, kompletterade med Skånes perspektiv. När-
heten till Danmark innebär nära samarbete över Öresund.

– Att ägandet ligger kvar i Danmark, i stiftelser, har ska-
pat helt andra förutsättningar för industrin. Å andra sidan 
har vi målsättningen att Region Skåne ska vara den mest 
innovativa regionen år 2020 och det innebär också att sjuk-
vården är engagerad. En ljuspunkt är att Skåne ökade an-
talet kliniska prövningar förra året. Det är en början på en 
resa i rätt riktning. Vi har inlett en översyn av ersättnings-
systemet och hur vi formulerar uppdraget för sjukvården, 
säger hon. 

Nya samarbetsformer behövs
Ett annat viktigt område, understryker Pia Kinhult, är att 
hitta nya samarbetsformer med industrin. 

– Tidigare fick läkemedelsföretag knappt komma in på 
sjukhusen utan att det misstänkliggjordes. Detta måste vi 

lägga bakom oss. Och vi vill fysiskt flytta in innovations-
strukturer, universitetet, Vinnova och liknande i sjukvården 
för att riva barriärer.

Helene Hellmark Knutsson ser gärna en nationell nivå 
för att stimulera forskning och innovation.

– Vi har föreslagit en innovationsfond. Men det räcker 
inte. Det måste också vara attraktivt för läkarna att delta i 
studier och det behövs särskilda forskartjänster. Och vi ska 
ha ett ersättningssystem som mäter resultat och kvalitet per 
nerlagd krona. Då bör innovation och ständig utveckling 
vara en självklar förutsättning för att nå bättre resultat, sä-
ger hon.

Mötesplatser mellan olika aktörer byggs även i Stock-
holm, till exempel Innovationsplatsen i Huddinge, där 
bland annat Karolinska universitetssjukhuset, akademin 
och näringslivet är engagerat.

Mötets moderator, Anders Blanck, verkställande direktör 
för LIF, frågade debattörerna om de trodde att sjukvårds-
huvudmännen inom det rådande systemet kan klara av att 
stärka innovation och klinisk utveckling.

– Absolut, vi gör det ju. Men vi kommer att ha bekym-
mer med de små och medelstora landstingen, de som inte 
har en egen infrastruktur för forskning och något univer-
sitetssjukhus säger Pia Kinhult. Hur får vi med dem? Och 
vi vill ju också öka samarbetet över sundet. Men för att 
klara utmaningen behövs också ett tydligt ledarskap och 
ett tydligt uppdrag.

– Jag vill se en nationell strategi för alla landsting att 
sträva mot. Den svenska modellen är pragmatisk och att vi 
löser det dialogvägen, säger Helene Hellmark Knutsson. 
Staten ska slå fast vad som är viktigt för Sverige, för indu-
strin, för sysselsättningen. Men för att det inte ska stanna 
vid något fluffigt behövs SKL och landstingen för att ge-
nomföra det.

Kanske dags för en innovationsmiljard? 
Det finns enligt Patric Källman två huvudvägar om man 
ska utforma ett ersättningssystem för innovationer. Den 
ena är ett nationellt system där myndigheter som Socialsty-
relsen och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) 
ges viktiga roller. Fördelen är att det skulle ge likvärdig 
stimulans över hela landet. 

Den andra huvudvägen är konsensus med SKL. Då skul-
le man kunna börja med överenskommelser med några 
landsting/regioner och successivt utvidga systemet.

I alla länder finns samma 
erfarenhet: strävan att 

öka produktiviteten i sjuk-
vården har minskat utrymmet 
för innovationer.

Anders Blanck
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Om Sverige inför ett liknande system för att stimulera 
upptaget av innovationer i vården tror Patric Källman att 
kostnaden inte behöver bli mer än en halv till en miljard 
kronor.

– Varför inte en innovationsmiljard – det finns förebilder 
som till exempel kömiljarden som har provats med god ef-
fekt för att stimulera förändringar i sjukvården.

Lär mer
Vad kan Sverige lära av andra länders ansträngningar att för-
bättra innovationsklimatet inom healthcare? (Sammanfatt-
ning av Vasco-rapporten.) http://www.lif.se/default.
aspx?id=89615&ptid=0k 

Innovation in European healthcare – what can Sweden learn? 
http://www.lif.se/Publik%20webb/Sidinnehall/Publik_
Dokument/Innovation%20in%20European%20healthca-
re%20-%20lessons%20for%20Sweden.pdf 

Förbättra innovationsklimatet i den svenska sjukvården (De-
battartikel i Dagens Samhälle, 7 maj 2013.) http://www.da-
genssamhalle.se/debatt/foerbaettra-innovationsklimatet-i-
den-svenska-sjukvarden-5350 

Vad kan vi lära av andra länder?
Vad kan vi lära av Danmark?

medicinsk forskning som bygger på nära och ömsesi-
digt utbyte med konkreta vårdfall) och kommersiali-
sering av innovationer inom sjukvården.

-
arbete med den medicinska industrin är deras ansvar.

Vad kan vi lära av Frankrike?
-

lig sjukvård där det nationella ersättningssystemet 
täcker alla vårdproducenter. 

-
del ingår i ersättningssystemet (dock tar det längre tid 
för nya läkemedel att komma in i systemet).

-
dera i termer av förväntad medicinsk effekt.

Vad kan vi lära av Storbritannien?

utmärkta strukturer för utvärdering av innovationer, 
men nationella rekommendationer är inte bindande 
vilket leder till stora variationer i hur innovationer 
mottas i sjukvården.

innovationsdirektorat på nationell nivå.

-
gefyllda universitet och välutvecklade medicinteknik- 
och biotekniksektorer är den medicinska industrin 

skepsis bland akademiker mot samarbete med kom-
mersiella företag.

-
gående innovativa produkter anammas i hela landet.

Vad kan vi lära av Tyskland?

för några år sedan för att möta demografiska och tek-
nologiska utmaningar. Systemet ska leda till en väx-
ande sjukvårdskonsumtion samtidigt som den totala 
kostnaden är oförändrad.

att fokus på produktivitet minskar utrymmet för inno-
vation. Därför skapades särskilda strukturer som in-
gångar till sjukvården för innovativa lösningar.

sjukvården. Hanteringen av dem kan ingå i ersätt-
ningssystemet.

-
ra för innovativa tjänster och produkter, till exempel 
för behandling av kroniskt sjuka patienter.

Vad kan vi lära av Nederländerna?
-

form för att skapa tre hälsovårdsmarknader. 

som ett misslyckande. En anledning är att systemet 
byggde på politisk kontroll snarare än på en dynamik 
som uppstår i ett system med en mångfald av aktörer 

innovation

TVÅ FILMER OM INNOVATIONSKLIMATET
Rapporten ”Innovation in European healthcare – what can 
Sweden learn?” presenterades på ett seminarium den 3 maj 
2013. I samband med detta gjordes en film. Även seminariet 
i Almedalen den 3 juli 2013 filmades. De båda filmerna kan 
ses på http://www.life-time.se/film/ 

STEN ERIK JENSEN
frilansjournalist
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Varumärkesexperten Anna 
Klingspor fanns på plats i Al-
medalen. Hon betonar vikten 

av att synas i Almedalen ur varumär-
kessynpunkt.

– Det är viktigt, eftersom du har 
möjlighet att föra dialog med viktiga 
beslutsfattare i din bransch. Det är mö-
ten som är det viktiga. Inte att synas på 
posters.

Hon ser Almedalsveckan som ett 
unikt tillfälle att boka möten och träffa 

personer som man aldrig annars träf-
far, både beslutsfattare och branschkol-
legor. Samtidigt varnar hon för att Al-
medalen inte alltid behöver ge det kort-
siktiga resultat man ofta önskat sig från 
varumärkessynpunkt.

– Man måste ha ett intressant bud-
skap, något viktigt att debattera, gärna 
en samhällsfråga där politiska beslut 
gör skillnad. Det är viktigt att man inte 
har kortsiktiga försäljningsmål utan 
driver långsiktiga generella frågor som 

indirekt berör ens egna produkter i 
framtiden. Gör det tillsammans med en 
eller flera konkurrenter, det ökar tro-
värdigheten.

Vinster i välfärden och kamp mot 
främlingsfientlighet  
– viktiga frågor för partiledarna
Partiledarna höll tal från stora scenen, 
med rekordartade publiksiffror. Vän-
sterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt 
pekade ut vinsterna i välfärden som 

ALMEDALSVECKAN 
slog nytt rekord – som vanligt
”Nu har det väl ändå nått sin topp.” Så brukar det låta när Almedalsveckan är slut. 

Men 2012 års boom fick vika sig för årets Almedalsvecka. Totalt arrangerades 
närmare 2 300 seminarier, nästan 500 fler än förra årets rekordvecka. 

727 ackrediterade journalister var på plats, något fler än förra året.

Almedalsveckan slog publikrekord.
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partiets stora valfråga och klargjorde 
att hans parti inte kommer att sitta i en 
regering som säljer ut offentligt ägda 
företag. Han föreslog därför en broms 
i form av en grundlagsändring som ska 
förhindra framtida utförsäljningar av 
kommunal och landstingskommunal 
egendom.

Vinster i välfärden togs upp på fler 
håll. Under torsdagen anordnade fack-
förbundet Kommunal en debattävling 
där vinster i välfärden fick stor plats. I 
dueller argumenterades för och emot 
ett totalförbud mot vinster i välfärden. 
Frågan om vinstmöjligheter ska be-
gränsas eller om det ska vara fritt så 
länge som man levererar bra välfärd 
diskuterades flitigt under tävlingen. 
När debatterna var slut kunde Daniel 
Suhonen från idéinstitutet Katalys titu-
lera sig som segrare och svensk mäs-
tare.

Statsminister Fredrik Reinfeldt tog 
upp kampen mot främlingsfientlighet 
i sitt tal och avsaknaden av ett rödgrönt 
alternativ till Alliansen inför nästa års 
val. Samtidigt varnade han för att al-
ternativen i den skattefinansierade väl-
färden stängs ner om Vänsterpartiet får 
bestämma.

Dawit Isaak i centrum
Inrikespolitiken dominerar i Almeda-
len, men priset Hetast i Almedalen 
gick till kampanjen #sittmeddawit. 
Kampanjen uppmärksammar den 
svensk-eritreanske journalisten Dawit 
Isaaks fångenskap i Eritrea. I Almeda-
len fick besökarna möjlighet att prova 
på att vistas i en mörk cell. Kampanjen 
berörde och gav begreppet ofrihet en 

Statsminister Fredrik Reinfeldt håller tal från stora scenen i Almedalen.

Almedals-
veckan är 

ett unikt tillfälle 
att boka möten 
och träffa personer 
som man aldrig 
annars träffar, både 
beslutsfattare och 
branschkollegor.

Jämställdhetsdebatt med (från vänster) Expressens Annie Reuterskiöld, tillsammans med riks-
dagsledamoten Maria Abrahamsson (M) och Gudrun Schyman, talesperson för Feministiskt 
initiativ. 
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tydlig innebörd. En annan av finalis-
terna var föreningen Ung Cancer med 
kampanjen Kolla Pungen som handlar 
om att sprida lättillgänglig information 
om testikelcancer och att lyfta diskus-
sionen om ojämlik vård. 

Läkemedelsföretagen på plats
Som väntat var vård och omsorg ett 
ämne som diskuterades på mängder av 
seminarier och debatter. Hela veckan 
var fylld av evenemang med läkare, 
politiker, tjänstemän, professorer och 
företrädare för patientorganisationerna 
som tog upp aktuella frågor på vård-
området som exempelvis det minskade 
antalet kliniska prövningar av läke-
medel i Sverige, något som har direkta 
effekter på människors liv och hälsa.

Annette Andrén, chef för Biogen Idecs 
samhällskontakter beskriver utma-
ningen med att få ut sitt budskap under 
Almedalen.

– Det är lätt att drunkna i allt brus. 
Viktigt att tänka på att en aktivitet i 
Almedalen inte är en enskild händelse; 
budskapet når allra bäst ut med väl ge-
nomtänkta aktiviteter både före och ef-
ter veckan i Almedalen.

Tillsammans med Neurologiskt 
Handikappades Riksförbund (NHR) 
anordnade Biogen Idec seminariet 
”Värdelös och arbetslös men inte fram-
tidslös  dags för en nolltolerans mot 
onödiga sjukskrivningar.” Seminariet 
handlade om unga människor som le-
ver med sjukdomen Multipel skleros 
(MS). Deltog gjorde bland andra Carl-

Johan Sonesson (M), regionråd i Region 
Skåne, som berättade vad regionen gör 
för att förbättra vården för personer 
med sjukdomen MS.

Pfizer anordnade ett seminarium 
om sällsynta sjukdomar som handlade 
om vikten av att de läkemedel som 
finns i dag faktiskt kommer patienten 
och samhället till nytta. Christina Ast-
rén Eriksson, kommunikationsdirektör 
på Pfizer, förklarar hur man bäst når ut 
med sitt budskap i Almedalen:

– Man måste vara tydlig och foku-
sera på en sak, men använda en mix av 
kanaler och talespersoner för ett och 

Pungträdet: Ung Cancers kampanj ”Kolla Pungen” (Foto: Ung Cancer)

Som väntat var vård och omsorg ett 
ämne som diskuterades på mängder 

av seminarier och debatter.
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samma budskap. Det låter lätt men det 
är svårt. Ofta vill man säga för mycket 
och om för många olika sakfrågor. Med 
andra ord, budskapen blir luddiga och 
ju fler kanaler man använder, ju mer 
urvattnade blir budskapen.

Diabetes och tillgång till nya 
läkemedel
AstraZeneca anordnade totalt tolv se-
minarier i år. På två av dem beskrev 
engagerade forskare dagens utmaning-
ar inom diabetes.

– På torsdagsmorgonen hade vi två 
seminarier där publiken fick möjlighet 
att, både på plats och via nätet, ställa 
frågor till våra forskare om astma, 
KOL, diabetes och hjärta/kärlsjukdo-
mar. Forskarna var med från sina olika 
arbetsplatser via Skype och vår verk-
ställande direktör i Sverige Anders Ek-
blom, ledde det hela med stor entusiasm 
tillsammans med en engagerad publik, 
berättade Jacob Lundh, presschef på 
AstraZeneca i Sverige.

Novartis anordnade ett välbesökt 
seminarium som handlade om tillgång 
till nya läkemedel. I panelen märktes 
riksdagsledamoten Henrik Ripa (M) och 
Michael Lange som jobbar med sam-
hällsfrågor för Novartis i Danmark. 
Nicklas Rosendahl, kommunikations-
chef för Novartis i Skandinavien:

– I seminariet ville vi lyfta fram hel-
hetsproblematiken med att erbjuda pa-
tienter innovativa läkemedel så fort 
som systemet tillåter. För att visa att 
patienterna faktiskt kan få tillgång 
snabbare har vi bland annat gjort jäm-
förelser med Danmark. Där har man 
genom en serie åtgärder, som till exem-
pel närmare samarbete mellan besluts-
fattare och läkemedelsindustrin, lyck-
ats att få fram nya läkemedel till pa-
tienter betydligt snabbare än i Sverige.

I ett seminarium om resistenta bak-
terier, som Dagens Medicin anordnade 
tillsammans med hälsoföretaget Bio-
Gaia, beskrevs farhågorna med en 
överanvändning av antibiotika. Profes-
sor Otto Cars refererade till World Eco-
nomic Forum i Davos som tog upp anti-
biotikaresistens som en av de stora fa-
rorna i samhället med produktions-
bortfall, minskad ekonomisk tillväxt, 
social oro och kortare livstid som följd. 
Han krävde en global strategi för att få 
stopp på överanvändandet av antibio-
tika. Ulrica Sundholm, politiskt sakkun-

nig på Socialdepartementet menade att 
alla länder måste ta tag i detta problem 
på politisk nivå och pekade samtidigt 
på att Sverige har ett samarbete med 
Indien i frågan.

Cancerdagen lockade storpublik
På onsdagen ägde Cancerdagen rum 
inför storpublik. Moderator var jour-
nalisten Katarina Hultling som själv 
drabbats av bröstcancer. Hennes can-
cer uppmärksammades brett när hon 
i tv-programmet Skavlan valde att ta 
av sig sin peruk och blotta sin cancer.

Sammanlagt tre seminarier anord-
nades där frågor om regionala och so-
ciala skillnader i cancervården disku-
terades. Roger Henriksson, chef för Re-
gionalt cancercentrum Stockholm – 
Gotland, ville se en förändring på om-
rådet och lovordade samtidigt de sex 
regionala cancercentrumen (RCC). Han 
menade att RCC spelar en viktig roll i 
arbetet för en mer jämlik och säker can-
cervård.

Lungcancerforskningen var uppe 
för diskussion även i år, bland annat 
när frågan om ”fin- och fulcancer” dis-
kuterades. Tommy Björk från lungcan-
cerföreningen Stödet var övertygad om 
att lungcancer har låg prioritet och där-
med är en lite ”fulare” form av cancer, 
jämfört med exempelvis bröstcancer. 
Han lovordade samtidigt det arbete 
som Bröstcancerföreningarnas riksor-
ganisation uträttar och hoppades att 
fler patientorganisationer tar efter de-
ras arbete. Jan Zedenius, biträdande ve-
tenskaplig sekreterare på Cancerfon-
den, hoppades att Sverige i framtiden 
kan rekrytera toppforskare på lung-
cancerområdet för att på så sätt skapa 
goda förebilder och därmed höja att-
raktiviteten för lungcancerforskning-
en. Han menade att regeringens forsk-

ningsproposition kan möjliggöra detta.
Annika Sjövall, forskare och kirurg 

på Karolinska universitetssjukhuset, 
menade att det inte är särskilt lockande 
att göra stora galor för tjock- och änd-

tarmscancer och därför blir det mindre 
fokus på dessa cancerformer och min-
dre forskningspengar. Hon tyckte sam-
tidigt det var oacceptabelt att personer 
med tjock- och ändtarmscancer kan 
opereras av kirurger som inte alltid har 
den specialistkompetensen medan 
bröstcancerpatienter, nästan uteslutan-
de opereras av bröstcancerkirurger. 
Den ojämlika cancervården stod ännu 
en gång i centrum i Almedalen. 

Socialdemokraterna mest aktiva 
partiet i år
Politiker från alla riksdagspartier utom 
Sverigedemokraterna deltog i olika ty-
per av vård- och omsorgsseminarier. 
Det mest aktiva partiet i år var Social-
demokraterna med 87 seminarier, följt 
av Moderaterna som medverkade i 56 
arrangemang. Den största ökningen 
i år stod Kristdemokraterna för som 
gick från en sjätte plats förra året till att 
vara det tredje mest aktiva partiet i år.

Moderaten Mats Eriksson som är le-
damot i regionfullmäktige i region 
Halland var den mest aktiva politikern 
på vård- och omsorgsområdet. Han 
deltog i sammanlagt nio seminarier. På 
delad andra plats hamnar två socialde-
mokrater: Helene Hellmark Knutsson, op-
positionslandstingsråd i Stockholms 
län, och Anders Henriksson, landstings-
råd i Kalmar. 

Också många andra aktörer från 
kommuner, landsting, regering och 
riksdag deltog i hög grad på debatter 
och seminarier. Sveriges Kommuner 
och Landsting (SKL) deltog i flest se-

Det är lätt att drunkna i allt brus. 
Viktigt att tänka på att en aktivitet 

i Almedalen inte är en enskild händelse; 
budskapet når allra bäst ut med väl 
genomtänkta aktiviteter både före 
och efter veckan i Almedalen.
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minarier och debatter, följt av förra 
årets etta – regeringen och dess depar-
tement.

Det blev också ett skifte i toppen på 
listan med företrädare, jämfört med 
2012 års Almedalsvecka. Göran Stiern-
stedt, chef för avdelningen vård och 
omsorg på SKL, tog över förstaplatsen 
från sin kollega, psykiatrisamordnare 
Ing-Marie Wieselgren.

Bland organisationerna vann Kom-
munal som medverkade i sammanlagt 
elva seminarier, följt av Vårdförbundet 
på tio seminarier och Sveriges Läkar-
förbund, förra årets etta, som deltog i 
nio seminarier.

När det gäller organisationsföreträ-
dare var det fem personer som delade 
på förstaplatsen. Anne Carlsson, ordfö-
rande i Reumatikerförbundet, Anders 
Morin från Svenskt Näringsliv, Annelie 
Nordström, ordförande i Kommunal, 
Cecilia Blanck från föreningen JAG samt 
Sineva Ribeiro förbundsordförande för 
Vårdförbundet medverkade alla på sex 
seminarier och debatter vardera. 

Bäst i år – enligt läkemedels-
branschen
Vilken person eller aktör på vård- och 
omsorgsområdet utmärkte sig på ett 

särskilt bra sätt i Almedalen 2013 en-
ligt läkemedelsbranschen? Bengt-Ivar 
Fransson som är Sanofis affärschef på 
apotekssidan lyfter fram journalisten 
Maciej Zaremba.

– Genom sitt sätt att kraftfullt argu-
mentera och skänka liv i debatten om 
vårdens kvalitet och finansiering. Att 
sedan inte alla håller med är det som 
skapar samtalet.

Magnus Lejelov på Merck lovordar 
Johan Assarsson, ordförande i patient-
maktutredningen som bland annat del-
tog i ett seminarium om vilka vårdpo-
litiska frågor som kommer att domine-
ra under hösten.  

Anna Brodowsky, ansvarig för Abb-
Vies samhällskontakter, nämner Filippa 
Nyberg, docent i dermatologi och verk-
ställande direktör för Svenska Läkare-
sällskapet.

– Hon var mycket tydlig, klargjorde 
situationen och sin ståndpunkt samt 
gav konstruktiva förslag på vad man 
kan göra åt den snedvridning som 
tycks råda mellan män och kvinnor vid 
användningen av biologiska läkeme-
del.

Takedas verkställande direktör Linn 
Mandahl Skepp lyfter fram SKL:s Maj 
Rom som bland annat deltog i ett semi-

narium om utformningen av vården av 
de mest sjuka äldre. Hon blev också 
årets äldreomsorgspristagare, ett pris 
som delades ut av Takeda under Al-
medalsveckan. 

Nästa års Almedalsvecka äger rum 
mellan den 29 juni till 6 juli. Med tanke 
på att det då är valår kommer Al-
medalsveckan att på nytt slå alla re-
kord.

ANNIKA SUNDSTRÖM,
seniorkonsult samhällskontakter,

Narva

MAKAN AFSHINNEJAD, 
kommunikationskonsult samhällskontakter,

Narva

Fotograf: FREDRIK HJERLING 
(alla bilder utom pungträdet)

Mediebevakningen under Almedalsveckan var mycket stor. Här är det Aktuellts Cecilia Gralde som håller i en utfrågning.
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“Läkemedel har ingen verkan 
på patienter som inte tar dem”*

Nej, såklart inte. Men varför avslutar alltför många patienter den behandling som de så väl 
behöver? Jo, man saknar kunskap för att ta sitt läkemedel på rätt sätt, effekten uteblir och 
man ger upp. På medicininstruktioner.se finns instruktionsfilmer för ca 100 läkemedel som 
guidar patienten steg för steg till rätt behandling. Finns ert läkemedel med?

* Graham Lewis, Global Pharma Strategy, IMS Health

EN webbadress att komma ihåg.  
Enkelt för alla – patienterna, sjukvården, 
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NOVO NORDISK vill vara en del i   
Novo Nordisk firar 90 år i år. Med tanke på dess framgångsrika historia har 
det genom åren utmejslats en alldeles speciell företagsideologi. Enligt företagets 
svenska chef är det långsiktiga målet att avskaffa sig självt. Pharma Industry 
samtalar här med två medarbetare i Novo Nordisk Sverige - den regulatoriska 
chefen Christina Lloyd och marknadschefen Niels Abel Bonde runt ett 
konferens bord i Malmö.

Stormöte i Novo Nordisks matsal 
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Att ett företags långsiktiga mål är att avskaffa sig 
självt kan självklart låta radikalt. Det kan emel-
lertid avdramatiseras med en önskan om att man 

över tid ska kunna hitta ett permanent läkande medel, en 
bot, mot folksjukdomen diabetes, inom vilken forskning 
Novo Nordisk är världsledande.

Christina Lloyd levererar en tänkvärd metafor:
– Biologiska läkemedel har en förhållandevis mycket kom-

plex struktur jämfört med läkemedel bestående av små 
molekyler som är vanligt för tabletter, kemiska läkemedel. 
Man skulle kunna jämföra en jumbojet med en cykel! Dia-
betesforskningen kräver väl utvecklad forskning över lång 
tid och gedigen erfarenhet och struktur. Forskningen från 
molekyl till färdigt läkemedel tar cirka 15 år.

– Inte minst därför måste vi minimera antalet så kallade 
felsatsningar när vi förfinar och kombinerar, till exempel 

   hela värdekedjan kring patienten

Christina Lloyd
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genom att satsa på utveckling av molekyler vi har erfaren-
het av. Utvecklingen ska givetvis vara flexibel men den 
måste också vara hållbar.

Alla vi talar med under vårt besök på Novo Nordisk 
tycks vara överens om vikten av att vara en del i hela vär-
dekedjan. Det vill säga att genom forskning kring patien-
tens akuta samt mer långvariga medicinska behov och pre-
ventiva åtgärder i form av ändrad livsföring skapa en hel-
hetsbild. Där alltså det ena hänger ihop med det andra i en 
kedja.

– Därför är vi mycket engagerade i vår växande satsning 
på kliniska studier och vi ser det som mycket viktigt att det 
just är vår egen personal som sköter hela den kedjan. Det 
skapar ovärderlig erfarenhet och, inte minst, ovärderlig 
återkoppling från både prövare och patienter, betonar 
Christina Lloyd. För många av våra prövare är det en viktig 
faktor man väger in när man väljer att gå med i en studie 
eller inte. 

Niels Abel Bonde påpekar i sin tur:
– När vi jobbat fram produkten gäller att marknadsföra 

den i Sverige. Men patienten måste hela tiden vara i fokus. 
Många diabetespatienter får inte optimal behandling även 
om man har koll på 80-90 procent. Tittar vi på typ 2-patien-
ter som är väl framskridna i sjukdomsförloppet är det bara 
cirka en fjärdedel som når behandlingsmålet för att und-

vika svåra och kostsamma komplikationer senare i livet. 
För oss är det en jätteutmaning att vara med och leda för-
bättringen av detta.

Ibland rena lotteriet i diabetesvården
Christina Lloyd och Niels Abel Bonde upprepar gärna att 
det råder ett stort behov för bättre långsiktig behandling av 
diabetiker. Man kan i dag visa att behandlingsnivån är oli-
ka beroende på i vilken del av landet behandlingen sätts in.

– Ibland verkar det vara rena Postkodlotteriet. Ser vi på 
de olika behandlingstraditionerna som erbjuds ute i landet 
och resultaten av dessa, känner vi, som marknadsledande 
inom diabetesbehandling, ett brett ansvar att var med och 
leda förbättringen av diabetesvården i Sverige, säger Chris-
tina Lloyd. Patienter ska självfallet ha samma förutsättning-
ar till optimal behandling var man än bor i landet.

Christina Lloyd och Niels Abel Bonde sammanfattar:
– Det handlar ju om att skapa frihet och möjlighet att 

verkligen må bra av sin behandling och att inte behöva kän-
na rädsla för att få allvarliga besvär av sin behandling. Risk 
och rädsla för lågt blodsocker som kan vara livshotande 
eller åtminstone ge upphov till otäcka besvär som yrsel, 
hjärtklappning, illamående och liknande, så kallad hypo-
glykemi, är den största faktorn varför patienter inte vågar 
behandla sig optimalt.

– Dessutom är det viktigt att patienter får mer frihet att 
leva ett normalt liv utan att vara bundna till vissa behand-
lingstider. Ju enklare, mer användarvänlig patientanpassad 
behandling, desto större sannolikhet att man verkligen föl-
jer sin behandling och uppnår mål med blodsocker. Varför? 
Jo, det är denna kontroll som behövs för att på både kort 
och lång sikt kunna undvika svåra komplikationer till följd 
av sin diabetes, som till exempel hjärtsvikt, blindhet, njur-
komplikationer som kräver dialysbehandling och amputa-
tioner.

Niels Abel Bonde

Alla vi talar med un-
der vårt besök på Novo 

Nordisk tycks vara överens 
om vikten av att vara en del i 
hela värdekedjan. Det vill säga 
att genom forskning kring pa-
tientens akuta samt mer lång-
variga medicinska behov och 
preventiva åtgärder i form av 
ändrad livsföring skapa en 
hel hetsbild. Där alltså det ena 
hänger ihop med det andra 
i en kedja.

läkemedelsföretaget
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Tre ord från tre personer om Novo Nordisk Sverige

Pharma Industry bad några på Novo Nordisk Sverige att spon-
tant beskriva det nordiska företaget med tre ord och kommentera 
företagets styrkor respektive eventuella svagheter.

Klaus Langhoff-Roos, chef för Sverigekontoret 
1. Uppfinningsrikt.
2. Fokuserat.
3. Novo Nordisk Way. (Se intervjun med Klaus Langhoff-
Roos här intill.) 

Bengt Avodin, chef för biopharm 
1. Innovation.
2. Effektivitet.
3. Engagemang.

– Novo Nordisk Way har en företagskultur med värdering-
ar som genomsyrar det mesta, inklusive utveckling av nya 
produkter. Beträffande eventuella nackdelar kan man väl 
säga att Novo Nordisk i dag är ett stort företag. Med allt 
som följer med det. Branschen upplever stora utmaningar 
just nu, men som i realiteten utvecklats under en längre tid. 
I dag fullkomligt kokar det, med utredningar om allt ifrån 
patientens roll till nya ersättningsmodeller. Och ingen vet 
egentligen hur det kommer att bli, ens den närmaste tiden. 
Spännande!

– Men framtiden är mycket ljus för Novo Nordisk! Vi har 
en av de starkaste forskningsportföljerna inom branschen 
och en syn på medarbetarna som tydligt fokuserar på en-
gagemang. Ett klart framgångskoncept.

Rickard Berg, försäljningschef 
1. Innovativt.
2. Diabetes.
3. Högpresterande.

– Vi har bra samarbeten med vårdpersonal inom terapi-
område Diabetes. Svensk organisation med bra kompetens 
inom alla områden (marknadsföring, försäljning, mark-
nadstillgång, kliniska, medicinska och regulatoriska frågor, 
personalfrågor med mera). Samt en stark produktportfölj.

Bengt AvodinKlaus Langhoff-Roos

Rickard Berg



64   pharma industry nr 3 –13

En global dalmas  
Han är, med tanke på sina breda 
erfarenheter, född så sent som 
1975. och skulle kunna kallas för 
en global dalmas. Verkställande 
direktören för Novo Nordisk 
Sverige, Klaus Langhoff-Roos, 
är nämligen född i Dalarna, 
men numera dansk (kanske sna-
rare världs-) medborgare. Klaus 
Langhoff-Roos brinner för sitt 
jobb vilket avspeglas i hans en-
tusiasm när vi träffas en regnig 
junidag på det svenska huvud-
kontoret i Malmöstadsdelen 
Kirseberg.

Delar av lednings gruppen för Novo Nordisk Sverige (från vänster till 
höger): Klaus Langhoff-Roos, Christian Frandsen, Cecilia Callmer

Bengt Avodin och Magnus Barkstedt

FAKTA OM NOVO NORDISK SCANDINAVIA
Novo Nordisk är ett internationellt läkemedelsföretag, världsle-
dande inom diabetesbehandling. Företaget har den bredaste 
produktportföljen inom detta område. Dessutom har de ett 
stort urval avancerade injektionshjälpmedel.

Novo Nordisk har även en ledande position inom andra områ-
den, exempelvis blödningsbehandling och tillväxthormonbe-
handling samt inom kvinnohälsa.
Novo Nordisk Scandinavia AB stödjer bland andra patientorga-
nisationer i Sverige inom diabetes (metabolism) och biopharm 
(blödarsjuka, behandling med tillväxthormon, hormonterapi).

Huvudkontoret ligger i Danmark. Novo Nordisk har runt 35 000 
anställda i världen (varav ungefär 70 på Novo Nordisk Sverige 
i Malmö), bedriver produktion i sex länder och har dotterbolag 
och/eller kontor i 81 länder.

DET BÖRJADE MED MARIE OCH AUGUST KROGH 
Under mer än 90 år har Novo Nordisk kombinerat medicinska 
upptäckter med teknologi och omsatt forskning. Detta till sys-
tem för människor med diabetes, blödningsrubbningar, barn 
och vuxna med brist på tillväxthormon samt kvinnor med kli-
makteriella symtom.
Det startade 1922 med det danska paret Marie och August 

Krogh. August Krogh var professor vid Köpenhamns univer-
sitet och Nobelpristagare i fysiologi. Marie Krogh var läkare, 
forskare och hade typ 2-diabetes.

I Amerika fick paret Krogh kontakt med två kanadensiska fors-
kare, Frederick Banting och Charles Best, som behandlade 
människor som hade diabetes med insulin. Paret Krogh fick 
tillstånd av Banting och Best att starta insulinproduktion i Dan-
mark.

1923 grundades Nordisk Insulin Laboratorium av August 
Krogh, Hans Christian Hagedorn och August Kongsted. Novo 
Nordisk firar därför 90-årsjubileum i år.
Läs mer om Novo Nordisks kliniska prövningar på novonordisk-

trials.com och diabetesstudien.se

(Källor: novonordisk.se, novonordisk.com.)

läkemedelsföretaget
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FAKTA OM KLAUS LANGHOFF-ROOS
FÖDD: 19 oktober 1975.
FÖDELSEORT: Avesta i Dalarna.
FAMILJ: Hustru och tre barn, 10, 7 respektive 3 år unga.
BOR: Villa i Köpenhamn.
GÖR PÅ FRITIDEN: Umgås med familjen, seglar (egen båt 
med hemmahamn i Hellerup).

Det är drygt tio år se-
dan Pharma Indu-
stry senast besökte 

företaget. Mycket vatten har 
runnit under broarna sedan 
dess. Men mottagandet är 
lika varmt som den gången. 
Agneta Bengtsson är sam-
ordnare för försäljning och 
marknadsföring och syr ihop 
våra intervjumöten på allra 
bästa sätt. Atmosfären är 
mycket välkomnande.

Intervjun med Klaus 
Langhoff-Roos görs på hans ljusa tjänsterum i de fräscha 
lokalerna på Vattenverksvägen en bit från Malmö centrum. 
Att Novo Nordisk är ett världsledande företag inom diabe-
tesbehandling – med den största produktportföljen i värl-
den – och har stor plats på den globala marknaden även 
inom flera andra områden (se separata faktaruta) märks 
tydligt. Det känns som att den positiva inställningen och 
påtagliga framtidstron hos de anställda vi talar med sitter 
på något sätt i väggarna.

    som vill göra gott

Agneta Bengtsson
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läkemedelsföretaget

Klaus Langhoff-Roos är gift, pappa till tre barn och en 
fascinerande person. Han berättar medryckande om sin 
spännande bakgrund men anstränger sig tydligt för att inte 
verka märkvärdig.

– Jag är uppvuxen i Sverige, Danmark och lika delar res-
ten av världen, säger Klaus Langhoff-Roos och ler brett. Han 
berättar:

– I grunden är jag statsvetare. Tidigare arbetade jag som 
konsult inom flygbranschen, framför allt på SAS, och jag 
har även jobbat med energibolag.

Krokig men intressant väg till läkemedelsbranschen
Vägen till läkemedelsbranschen har varit lite krokig men 
intressant.

– När jag var 16 år flyttade jag till England och gick på 
en internationell skola där. Jag ville väl göra världen bättre. 
Med det i ryggen åkte jag som 18-åring till Indien och job-
bade på sjukhus och körde samtidigt ut medicin och vac-
cinationer till en mängd byar. Men jag upptäckte snabbt att 
det inte var jag som skulle rädda världen. Den kunde nog 
klara sig ganska bra utan mig.

– I stället kom jag fram till att jag åtminstone ville försöka 
skapa förutsättningar för att människor ska ha bra liv. Därför 
började jag läsa till statsvetare för att lära mig det är som 
driver ett samhälle och upptäckte att det är ekonomi som 
driver det mesta. Vad är tyngden i ekonomi? Vad är det man 
ska förstå? Därför har jag en specialutbildning i statistik.

Som 27-åring ”hittade” Klaus Langhoff-Roos Novo Nord-
isk. Eller om det kanske var tvärtom.

– För mig var det möjligheten att kunna kombinera å ena 
sidan en realistisk fokus på ekonomi som en drivkraft för 
oss människor, ja för hela samhället, och å andra sidan kun-
na göra något gott för dem som behöver behandling för sjuk-
dom. Det finns någons slags kontinuitet i tanken, säger han.

Karriären på Novo Nordisk började i Schweiz med pro-
jekt i Indien, Kina och Latinamerika. Efter det blev det tre 
år i USA och lika många år i Spanien. Nu är Klaus Langhoff-
Roos sedan augusti 2012 alltså stationerad som chef för 
Novo Nordisk Sverige, med kontor i Malmö. Man ska be-
tänka att Novo Nordisk finns representerat i över 80 länder 
och har en bra bit över 30 000 anställda. Med allt vad det 
kan innebära avseende företagsideologi, hierarki, besluts-
gångar, logistik med mera.

Men Klaus Langhoff-Roos trivs med företagets struktur 
och arbetsmetoder.

Gemensam nordisk värdegrundlag
– Vi har en gemensam värdegrundlag, Novo Nordisk Way, 
för den svenska organisationen jämfört med den globala. 
Det är ju närmast unikt att man har ett helt skandinaviskt 
drivet bolag. Med den storleken som Novo Nordisk har 
finns det inte många kvar i dag. Vi är det största börsnote-
rade företaget i Skandinavien, möjligen i konkurrens med 
Statoil.

– Ett bolag i den här storleken, som är skandinaviskt vär-
dedrivet, med en svensk styrelseordförande och en dansk 
verkställande direktör, ger en samstämmighet som är vär-
defull.

– Nästan alla på ledande positioner har gått den långa 
vägen i företaget. Det betyder att man har mycket kunskap 
som gör att man inte behöver använda sig av hierarki i nå-
gon negativ mening. Är man trygg behöver man inte ”dra 
hierarkikortet”.

Klaus Langhoff-Roos beskriver vikten av att ha ett, som 
han uttrycker det, snävt fokus. Verksamheten ska ha just 
ett helhetsfokus på diabetes. Något som betonas gång på 
gång under våra samtal på Novo Nordisk-besöket.

– Det är det som gör det både lätt och svårt för oss. Med 
tanke på vår position på marknaden känner vi ett stort an-
svar för att vara involverade i hela kedjan av diabetesvård, 
betonar han.

Novo Nordisks huvudsakliga inriktning i Malmö är, i 
tur och ordning, försäljning och forskning. Personalomsätt-
ningen är låg, vilket väl får anses som ett gott tecken. Något 
även Klaus Langhoff-Roos håller med om och även ser som 
en av ett antal anledningar att se positivt på framtiden.

– Novo Nordisk ska lansera ett nytt diabetesläkemedel 
om året de närmaste fem åren. Samtidigt ska vi hela tiden 
fortsätta forska för att få fram nya läkemedel. Vi känner stor 
stolthet, och lägger stor vikt, vid det faktum att för varje 
hundra kronor som används till diabetesläkemedel i Sve-
rige läggs sextio till Novo Nordisk.

– Det medför visserligen ett enormt ansvar. Men vi är 
och vi vill vara en integrerad del av patientföreningar, lä-
karnas arbete, landsting, Socialstyrelse med flera. Helt en-
kelt att ha en så bred förankring som möjligt. Inte som ett 
självändamål utan för att kunna arbeta utifrån det helhets-
fokus på diabetesvård vi vill upprätthålla.

– Vi har en gemensam 
värdegrundlag, Novo 

Nordisk Way, för den svenska 
organisationen jämfört med 
den globala. Det är ju närmast 
unikt att man har ett helt 
skandinaviskt drivet bolag. 
Med den storleken som Novo 
Nordisk har finns det inte 
många kvar i dag. Vi är det 
största börsnoterade företaget 
i Skandinavien, möjligen i 
konkurrens med Statoil.

Text: MICHAEL LJUNGBERG, Textbyrån MLT
Foto: LENNART TIDMAN, Textbyrån MLT
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Det är välbekant att männis-
kor i kris uppvisar reaktioner 
som följer ett visst mönster 

som brukar kallas kriskurvan. För-
sta reaktionen är en blockering eller 
ett förnekande. När förnekande inte 
längre är möjligt uppstår ett motstånd 
som övergår i bearbetning och till sist 
acceptans. Det är också välkänt att 
människor i kris kan fastna i de olika 
reaktionsfaserna. Alla människor tar 
sig inte igenom livets kriser. 

Mänskliga reaktioner på föränd-
ringar liknar krisreaktioner och kur-
van har därför också börjat kallas för-
ändringskurvan. Under förändringar 
som människor inte själva dragit i 
gång, men blir påverkade av, uppvisas 
samma reaktionsmönster. 

Kunskapen om förändringskurvan 
är väletablerad på företagens HR-av-
delningar. Inför större förändringar är 
det inte ovanligt att chefer och projekt-
ledare får en genomgång av förvän-
tade reaktioner på förändringarna. 
Det är bra att som chef ha en bered-
skap för att medarbetare kanske inte 
alltid uppfattar de första beskeden om 
exempelvis en omorganisation – i var-
je fall inte uppfattar att förändringen 
kommer att beröra just dem. Det är bra 
att som chef förstå att det är normalt 
om medarbetarna reagerar med block-
ering. Och det är också bra med bered-
skap inför det motstånd som kan upp-
stå när blockeringen släpper. Det är 
varken fel på ledarskapet eller medar-
betarskapet när reaktionen på omor-

Låt REAKTIONERNA på förändringen  
styra KOMMUNIKATIONEN

Människor reagerar på förändringar på samma sätt som 
de reagerar på kriser - blockering eller förnekande, mot-
stånd, bearbetning och acceptans. Men kunskapen om 
denna förändringskurva kan ge så mycket mer än gene-
rell förståelse för reaktioner. Den kan vara ett praktiskt 
verktyg i ett förändringsarbete. Beatrice Andersson, 
kommunikationschef på Exportkreditnämnden, EKN, 
visar hur man kan göra.
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ledarskap

ganisationen blir kritik, protester eller 
spydiga kommentarer. 

Svackan i kurvan är minskad 
arbetsenergi
De olika reaktionsfaserna beskrivs som 
en kurva där x-axelns enhet är tid och 
y-axelns enhet är arbetsenergi. Kun-
skapen om mänskliga reaktioner på 
förändring kan hjälpa alla dem som på 
olika sätt är förändringsledare i orga-
nisationer. Hur mycket arbetsenergin 
- och därmed produktiviteten - går ner 
under en förändring beror på hur re-
aktionerna bemöts. Alla reagerar, men 
det går att påverka kurvans djup. 

Det talas mycket om förändringsbe-
nägenhet och om att ständig utveck-
ling och förändring gör oss så vana vid 
förändringar att vi lärt oss leva med 
det. Men organisationsförändringar, 
neddragningar, förändrade arbetssätt, 
nya system och nya arbetsmiljöer fort-
sätter att skapa reaktioner, som behö-
ver hanteras. Den som ska leda en för-
ändring behöver samtidigt hantera in-
divider, arbetsgrupper och organisa-
tionen i sin helhet. Förändringsleda-
rens uppgift är att bidra till att svackan 
i förändringskurvan blir så grund som 
möjligt. Men att tro att man kan hoppa 
över svackan helt och hållet, från block-
ering till acceptans, är inte realistiskt. 
I varje fall inte om man vill få en reell 
förändring till stånd. En reell föränd-
ring där syftet med förändringen nås 
genom att merparten av de som arbetar 
i organisationen är med, bidrar och ut-
vecklas.

Förändringskommunikation
För många år sedan arbetade jag som 
konsult i ett företag där arbetsproces-
serna behövde bli effektivare och där 
öppna, gemensamma arbetsytor var en 
av åtgärderna. Ledningen informerade 
om den kommande förändringen och 

inga nämnvärda reaktioner märktes 
av. Det var först när ombyggnaderna 
skulle dra igång som reaktionerna 
kom, med synpunkter på att det aldrig 
skulle fungera att arbeta i ett öppet ut-
rymme. Medarbetarna uppfattade sig 
själva som en grupp som visste hur det 
verkligen fungerar i motsats till led-
ningen, som inte hade någon kontakt 
med verkligheten. 

Det som hade hänt var att blocke-
ringen hade övergått i motstånd, men 
ledningen hade tolkat tystnaden som 
acceptans och blev därför överrump-
lad. Därefter hade ledningen ett helt 
annat fokus på kommunikationen om 
förändringarna. Kommunikationen 
planerades under det resterande för-
ändringsarbetet utifrån var i reaktions-
kurvan merparten av organisationen 
befann sig. 

Kommunikationen påverkar i stor 
utsträckning hur framgångsrikt en för-
ändring kan genomföras. Bra kommu-
nikation minskar risken för att delar av 
organisationen fastnar i någon fas i re-
aktionskurvan. Därmed bidrar bra 
kommunikation till att medarbetare 
väljer att medverka i förändringen och 
själva förändras. Ogenomtänkt kom-
munikation kan i sämsta fall leda till 
att en omorganisation, det nya affärs-
systemet eller vad nu förändringen 
handlade om, bara sker rent organisa-
toriskt, men utan de förbättringar och 
den utveckling som förändringen syf-
tade till. 

Rätt åtgärd i varje förändringsfas
Det behövs olika kommunikationsåt-
gärder i olika faser av förändringskur-
van eftersom det som fungerar utmärkt 
i en fas passar inte alls i en annan. Det 
är förklaringen till att det inte går att 
säga vad som är bra eller dålig kom-

munikation eller ge generella råd om 
kommunikationsåtgärder. Låt mig ge 
några exempel hur åtgärderna kan an-
passas till respektive fas:

blockeringsfasen är det effektivt att 
använda mötesformer som inte är de 
etablerade i organisationen. Då signa-
lerar själva mötesformen förändring. 
Ett stort möte med flera avdelningar 
kallade och med verkställande direk-
tören som talesperson gör det lättare 
för alla att ta till sig budskapen, än om 
man informerar på ordinarie avdel-
ningsmöte. Däremot skulle ett sådant 
möte fungera dåligt i motståndsfasen 
och riskera att öka motståndet. 

motståndsfasen behöver främst de 
vanliga kanalerna användas. Möten i 
mindre grupperingar är också att fö-
redra framför större. Misstro och kri-
tik behöver ventileras, men den som 
är kritisk behöver kunna prata om det 
utan att bli stämplad som motståndare. 
Vi har alla ett behov av att uppfattas 
som konsekventa och har man inför en 
stor grupp uttalat sin misstro kan det 
vara svårt att sedan ställa sig positiv.  
I motståndsfasen kan det vara verk-
ningsfullt att ta upp förändringsle-
darnas egna motstånd. Vilka negativa 
konsekvenser har belysts inför beslu-
tet? Vad finns det för risker? Vad gjorde 
beslutet svårt att ta? Genom att kom-
municera om det negativa skapas för-
ståelse för att problemen är beaktade.

bearbetningsfasen är det effektivt att 
visa på jämförande studier och att man 
visar på goda exempel som kan tas från 
den egna organisationen eller från lik-
nande projekt i andra organisationer. 
I bearbetningsfasen finns många hur-
frågor och genom att se hur andra har 
gjort kan det bli tydligt hur det skulle 
kunna lösas i den egna organisationen. 
Om merparten av organisationen dä-
remot befinner sig i blockeringsfasen 
blir ett bra exempel ganska obegrip-
ligt och kan riskera att uppfattas som 
irrelevant och ett bevis på bristande 
verklighetsförankring hos de som dri-
ver förändringen. I bearbetningsfasen 
däremot är det viktigt att se framåt och 
titta på möjligheter. 

Det är varken fel på ledarskapet eller 
medarbetarskapet när reaktionen på 

omorganisationen blir kritik, protester eller 
spydiga kommentarer.
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Planera kommunikationen utifrån 
förväntade reaktioner
Kommunikationen behöver vara si-
tuationsanpassad. Visst hade det varit 
behändigt att planera alla kommu-
nikationsinsatser i samband med att 
projektplanen läggs fast, men det fung-
erar inte. Kommunikationen måste ske 
utifrån hur människor reagerar. Kun-
skapen om förändringskurvan är ett 
praktiskt verktyg i kommunikations-
planeringen som gör det möjligt att 
förutse reaktionerna och planera inför 
dem. Här är tre råd:

1. Planera kommunikationen utifrån 
förväntade reaktioner och ha koll på 
var i förändringskurvan organisatio-
nen befinner sig under hela föränd-
ringsarbetets gång. Till stor nytta i det 
arbetet är det att känna till vilka typer 
av frågor som är vanliga i de olika fa-
serna. I motståndsfasen dominerar 
varför-frågorna. I bearbetningsfasen 
dominerar hur-frågorna. Sök aktivt 
efter de frågor som är aktuella – för 
att besvara dem och för att förstå var 

i reaktionskurvan organisationen be-
finner sig. 

2. Se till att de som ska ansvara för 
kommunikationen om förändringen 
har kommit igenom blockering, mot-
stånd och åtminstone delvis bearbet-
ning innan de ska stå som budskaps-
bärare av förändringen. 

3. Arbeta med kommunikationen som 
med försäljning. Det är idéer som ska 
säljas in i organisationen. Syftet med 
kommunikationen är att påverka val 
som medarbetarna gör och som är av 
strategisk betydelse för organisatio-
nen. Medarbetare kan välja att stanna, 
att delta, att bidra och att utvecklas. 
Men de kan också välja motsatsen. 
Det är förödande för en organisation 
om nyckelpersoner väljer att gå till en 
annan arbetsplats, men det är än värre 
om medarbetare stannar men väljer 
att förhålla sig passiva. För vad hän-
der med förändringen om förändrings-
kraften endast finns hos ledningen och 
ingen i organisationen bidrar? Med 

kunskap om målgruppens reaktioner 
blir kommunikationen anpassad och 
idéförsäljningen fungerar.

Mango i huvet
Mer exempel och konkreta tips och råd 
finns i boken ”Mango i huvet – stra-
tegisk förändringskommunikation i 
praktiken”. Bokens titel kommer sig av 
en scen som utspelade sig i en mataffär. 
”Mango i huvet?” ropade den ena kas-
sören till den andre. Vi kunder förstod 
inte vad det betydde, men den andre 
kassören förstod omedelbart att det var 
en fråga om han i huvudet hade priset 
på mango. Så är det med situationsan-
passad kommunikation – den kan vara 
obegriplig för de oinvigda men enkel 
och effektiv för målgruppen. 

BEATRICE ARNESSON
kommunikationschef

EKN (Exportkreditnämnden)EKN (

Lugn, låt oss ta hand om din rekrytering, så får du tid för annat.
Vi vill att en rekrytering ska vara en positiv upplevelse för er!

Läs gärna mer om oss på www.rekryteringsspecialisten.se

Vakans, precis när du  
har som mest att göra?

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

Vi har flyttat  
till nya lokaler vid  

Nybroviken med närhet  
till T-banor, tåg, bussar,  

P-hus och till och  
med båtar.
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Medicinsk grundutbildning    

Sedan 2005 har närmare tusen personer deltagit i grundläggande utbildningar om 
medicin och läkemedelsanvändning som LIF – de forskande läkemedelsföretagen  
arrangerat tillsammans med Handikappförbundens samarbetsorgan, HSO. Nu 
publiceras en serie filmer av alla föreläsningar på internet under namnet ”Kort om 
läkemedel”. LIF hoppas att filmerna även kommer till stor användning för företa-
gen till exempel i deras arbete med handikapporganisationerna.
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I nästan tio år har det funnits en medicinsk grundutbild-
ning för personer engagerade i Handikappförbundens 
Samarbetsorgan, HSO. Utbildningen startade efter ini-

tiativ från LIF. Erfarenheterna av utbildningarna har varit 
mycket goda, berättar Ann Maliniak, ansvarig för utbild-
ningssatsningen på LIF.

– Sedan starten 2005 har närmare 1 000 personer varit 
med på utbildningarna. Återkopplingen från deltagarna har 
varit mycket positiva och många har berättat att de har haft 
stor nytta av utbildningarna både för egen del men också i 
kontakten med sina medlemmar. Det har också varit enk-
lare att föra diskussioner med till exempel landstingspoli-
tiker och läkemedelskommittéer då utbildningarna har bi-
dragit till ett generellt kunskapslyft, säger hon.

  flyttar ut på nätet

Traditionella kurser har 
begränsningen att om man 

har förhinder kan det ta lång tid 
till nästa kurstillfälle. På nätet finns 
kurserna tillgängliga när som helst, 
var som helst och så många gånger 
man önskar.
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Nu har föreläsningarna spelats in på film och bearbetats 
med hjälp av Staffan Westelius från utbildningsföretaget 
Xtractor. Föreläsarna är experter inom sina områden och 
verksamma på LIF:s kansli och inom medlemsföretag, myn-
digheter, sjukvården samt universitet och högskolor.

18 filmer om utveckling av läkemedel och 
läkemedelsanvändning
Innehållet i de tidigare kursdagarna har delats upp i 18 fil-

LIF:s hemsida samt på videosajterna Youtube och Vimeo. 
(Se faktaruta.) I anslutning till filmerna finns komplette-
rande information.

– Om man vill läsa texten, kan man klicka fram manus 
till filmerna. Det kommer också att finnas länkar, broschy-
rer och liknande och man kan aktivera textning medan fil-
merna rullar, säger Ann Maliniak.

Har man frågor om innehållet kan man ställa frågor via 
e-post (utbildning@lif.se). E-posten kommer visserligen inte 
att besvaras direkt men har fördelen att man kan precisera 
sin fråga in i minsta detalj och sedan få ett svar via e-post 
som man kan spara.

Traditionella kurser har begränsningen att om man har 
förhinder kan det ta lång tid till nästa kurstillfälle. På nätet 
finns kurserna tillgängliga när som helst, var som helst och 
så många gånger man önskar.

Kompletterar annan utbildning
Staffan Westelius betonar att utbildningar och föreläs-
ningar på nätet ska ses som komplement till andra utbild-
ningsformer. Behöver man se om något är det bara att spola 
tillbaka och se så många gånger man önskar.

– Vi tar inte bort något utan lägger i stället till något. 
Nätutbildningar är utmärkta för att höja kunskaperna hos 
alla. Och fler kan ta del – inte bara de som har möjlighet att 
delta i ett möte med en föreläsare. Om man till exempel har 
en studiecirkel kan deltagarna se filmerna i förväg så att 
alla är väl förberedda inför mötena i studiecirkeln, säger 
han.

Handikapporganisationerna är en viktig målgrupp för 
utbildningspaketet, men det finns fler.

– Vi ser många målgrupper för utbildningsserien. Han-
dikapprörelsen förstås men även allmänheten i stort. Vi tror 
även att skolor kan ha användning av utbildningsserien 

både när det gäller att ta med delar i sin egen undervisning 
men också som grund för yrkesval. För våra medlemsföre-
tag samt för hälso- och sjukvården i stort kan materialet 
användas som introduktion för nyanställda och även som 
ett generellt kunskapslyft för alla som är intresserade, säger 
Ann Maliniak.

– Vi hoppas också att filmerna kommer att vara en stor 
hjälp för våra medlemsföretag och få stor användning i hela 
branschen när det gäller samarbetet med handikapporga-
nisationerna, säger hon. 

En fördel med utbildningar på nätet är flexibiliteten, möj-
ligheterna att lägga till både mer material, frågor och svar, 
lästips, länkar, andra filmer - möjligheterna är praktiskt 
taget obegränsade.

– Nu är vi bara i början. När filmerna börjat användas 
kommer säkert idéer om kompletteringar av olika slag. Vi 
har träffar med HSO:s länsföreningar samt Handikappför-
bunden på central nivå två gånger per år och de ger ut-
märkta möjligheter att diskutera erfarenheter och vidare-
utveckling av filmerna samt resten av innehåller i utbild-
ningspaketet, säger Ann Maliniak.

STEN ERIK JENSEN
frilansjournalist

LÄS MER
Pharma Industry skrev om de tidigare utbildningarna i num-
mer 4/2007, sid 76-77, ”Utbildade patienter ger säkrare lä-
kemedel”.
De 18 första filmerna
Följande filmer ingår i utbildningspaketet: 
• Introduktion
• LIF
• Etiska regler
• FASS
• Anatomi
• Läkemedelsutveckling
• Läkemedelshistoria
• Farmakologi
• Kliniska prövningar
• Biverkningar
• Hälsoekonomi
• Godkännande
• Naturläkemedel
• Olagliga läkemedel
• Äldre och läkemedel
• Läkemedelsförsäkringen
• Vårdjuridik
• Fördjupning: inflammation

Här finns filmerna
LIF:s hemsida: www.lif.se/default.aspx?id=90573
På videosajterna www.youtube.com och www.vimeo.com 
söker man på ”kort om läkemedel”. 

Föreläsarna är experter 
inom sina områden och 

verksamma på LIF:s kansli och 
inom medlemsföretag, myn-
digheter, sjukvården samt uni-
versitet och högskolor.

ledarskap



Fyra vägar som ger tillväxt.

Vill du också veta hur ditt företag kan växa? Läs mer på www.tns-sifo.se eller ring Eva Pokkinen Forster på tel 08-507 420 00.

Se till att dina kunder 
köper mer.

Vi hjälper dig att identifiera och 
förstå dina mest värdefulla kunder 
och ger dig strategier för tillväxt. 

Skaffa dig fler 
nya kunder.

Utveckla tillväxtstrategier som 
mejslar ut de mest värdefulla 
kunderna - vi visar ur du når dem.

Utveckla nya produkter 
och tjänster.

Vi skapar realistiska modeller för hur 
nya produkter/tjänster tas emot av 
marknaden. För att maxa tillväxten.

Hitta nya spännande 
marknader.

Skapa tillväxt genom att hitta 
nya geografiska marknader eller 
expandera i nya områden. Vi hjälper 
dig i jordens alla hörn.

E
D
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N

V
IK

Vill du också veta hur ditt företag kan växa?  
Läs mer på www.tns-sifo.se eller ring Eva Pokkinen Forster på tel 08-507 420 00 alt. Karin Hedelin-Lundén 0708-59 41 99
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branschstatistik

Försäljningsstatistik för januari tom juli

Här presenteras färsk försäljningsutveckling i läkemedelsindustrin i Sverige för 
de första sju månaderna 2013. Anna Wismenius, IMS Health har sammanställt och 
analyserat statistiken. Den totala försäljningen under 2013 tom juli, uppgick till 17,5 
miljarder kronor. I procent har försäljningen för perioden (YTD) minskat med – 
2,54 % . Det andra kvartalet har haft högre försäljning än det första kvartalet 2013. 
Detta kan till viss del förklaras av färre försäljningsdagar under kvartal 1. Den rull-
lande årliga totalen (moving annual total - MAT), augusti 2012 till juli 2013 uppgick 
till 30,1 miljarder kronor.  

Apotekens Service AB (för-
kortat ASAB) rapporterar all 
försäljning av humanläke-

medel som säljs från apotek utom viss 
direktdistribution av vacciner, ofull-
ständigt rapporterad försäljning samt 
viss försäljning av receptfria läkemedel 
utanför apotek. Försäljningen rappor-
teras i antal sålda förpackningar och i 
försäljningspris ut till kund. Alla för-
säljningsvärden i artikeln är angivna 
i apotekens utförsäljningspris (AUP). 
Värdet tar inte hänsyn till upphand-
lingar och eventuella regionala rabat-
ter. Värdena i tabellerna är i tusentals-
kronor och andelar anges i procent.

Topp 15 företag
Pfizer toppar fortfarande listan över 
de största läkemedelsföretagen. Tätt 
följt av Orifarm som klättrat från en 
fjärde plats vid mätningen efter kvar-
tal 1. Novartis ligger kvar på en tredje 
plats och MSD har backat till en fjärde 

plats. I övrigt är den inbördes ran-
kingen den samma som vid föregående 
mätning. Sanofi Aventis och Teva åter-
finns  precis utanför topp 15 listan över 
företagen. 

De femton största företagen står för 
52 % av läkemedelsförsäljningen i Sve-
rige, dvs 9,1 miljarder kronor under för-
sta halvåret 2013. 

Topp 15 produkter
Humira från Abbvie är det läkemedel 
som inbringat mest försäljning under 
de första sju månaderna. Det har va-
rit mycket få förändringar bland de 15 
storsäljarna. Den enda förändringen i 
ranking sedan förra mätningen är att 
Lyrica gått förbi Lucentis. Under för-
sta halvåret 2013 står de 15 mest sålda 
läkemedlen för 41% av den totala läke-
medelsförsäjningen.  Seretide följt av 
Herceptin hamnar precis utanför topp 
15 listan. 

Topp 15 AT koder 
Produktgruppen tumörer och rubb-
ningar i immunsystemet (L) försvarar 
förstaplatsen för försäljning per pro-
duktgrupp även under andra kvarata-
let 2013. Försäljningen i denna grupp, 
januari tom juli var 3,9 miljarder kro-
nor. Produktgruppen Nervsystemet 
(N) ligger kvar på sin andra plats från 
mätningen vid kvartal 1. Den enda för-
ändringen som skett på listan sedan 
senaste mätningen är att blod och blod-
bildande organ (B) återfinns på tredje 
plats efter att ha gått förbi matsmält-
ningsorgan och ämnesomsättning (A). 

ANNA WISMENIUS
Kundansvarig 

IMS Health
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Topp 15-företag

K Value (Pharmacy) YTD Andelar  % Growth  MAT   Andelar % Growth 
   (procent)  YTD   (procent) MAT 
   YTD   MAT 

PFIZER 1 240 359,0 7,09% -17,59% 2 207 924,0 7,35% -18,63%

ORIFARM 1 052 152,6 6,01% 18,28% 1 741 959,1 5,80% 19,56%

NOVARTIS 894 245,0 5,11% 3,21% 1 532 857,8 5,10% 2,73%

MSD SWEDEN 787 482,3 4,50% -12,48% 1 337 568,6 4,45% -14,03%

ASTRAZENECA 509 870,4 2,91% -20,87% 904 368,7 3,01% -21,20%

ROCHE 487 615,4 2,79% -23,39% 864 044,8 2,88% -24,81%

ABBVIE AB 625 789,7 3,58% 8,21% 1 057 802,7 3,52% 5,58%

PHARMACHIM 753 500,8 4,30% 25,10% 1 246 474,9 4,15% 30,37%

MEDARTUUM 621 042,1 3,55% 8,40% 1 031 873,5 3,43% 7,20%

MEDA 452 118,5 2,58% -1,94% 775 860,7 2,58% -2,69%

JANSSEN-CILAG 416 553,4 2,38% -17,68% 757 959,2 2,52% -8,24%

BAXTER MEDICAL 387 423,4 2,21% -9,03% 681 863,4 2,27% -6,96%

NOVO NORDISK 310 545,8 1,77% -19,37% 556 551,7 1,85% -17,32%

GLAXOSMKL 352 261,5 2,01% 1,48% 597 832,6 1,99% -4,40%

LILLY 281 235,1 1,61% -14,60% 503 592,0 1,68% -15,85%

Delsumma  9 172 194,9 52,40% -72,27% 15 798 533,8 52,57% -68,68%

By Mkt Company Name 17 504 516,9 100,00% -2,09% 30 053 200,5 100,00% -2,54%

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

Djupare samarbete mellan vård,
forskare och industri ska stärka
medicinsk forskning
Röster i Almedalen 2013.  
Läs mer på www.life-time.se

Det hänger ihop – forskningen sker 
där man välkomnar resultaten
Sverige förlorar forskningsinvesteringar.
Läs mer på www.life-time.se

Samarbete mellan kvalitetsregister
och företag kan locka hit fler läke-
medelsstudier
Svensk Reumatologis Kvalitetsregister, ett  
gott exempel.
Läs mer på www.life-time.se

Aktuellt Forskning och utveckling

Opinion Kunskapsstyrning

Aktuellt Samverkan i vården
LIFe-time.se består av ett nyhetsbrev med tillhörande e-tidning och debatt-
seminarier. LIFe-time.se ger bakgrund, perspektiv och fördjupning och gör 
tydlig skillnad på redaktionellt innehåll och debattartiklar. Målet är framåt- 
syftande 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.

LIF201309:5
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AT kod YTD  Andel  % Growth  MAT  Andel i  % Growth  
   procent YTD      procent  MAT
  YTD   MAT  

L Tumörer och rubbningar 
i immunsystemet  3 934 775,2 22,48% -1,53% 6 826 139,9 22,71% 0,30%

N Nervsystemet 3 115 007,2 17,80% -0,78% 5 347 026,6 17,79% -3,91%

B Blod och blodbildande organ 1 727 705,0 9,87% 1,36% 2 964 778,0 9,87% 2,03%

A Matsmältningsorgan och 
ämnesomsättning  1 679 661,9 9,60% -0,59% 2 894 585,5 9,63% 0,25%

R Andningsorganen 1 628 254,1 9,30% -0,25% 2 724 580,1 9,07% -0,54%

J Infektionssjukdomar 1 271 098,8 7,26% -6,98% 2 225 197,8 7,40% -5,31%

C Hjärta och kretslopp 876 503,2 5,01% -21,68% 1 513 004,5 5,03% -26,09%

G Urin- och könsorgan samt 
könshormoner 851 295,1 4,86% -0,12% 1 483 617,1 4,94% 0,16%

M Rörelseapparaten 531 162,8 3,03% 4,62% 899 531,6 2,99% 2,71%

H Hormoner, utom könshormoner 
och insulin 484 164,7 2,77% 0,54% 829 241,6 2,76% 0,39%

S Ögon och öron 487 980,0 2,79% 2,82% 810 001,2 2,70% -0,39%

D Hud 437 177,7 2,50% 3,67% 736 418,1 2,45% 3,31%

V Varia 273 670,1 1,56% -5,15% 480 240,4 1,60% -5,85%

P Antiparasitäera, insektsdödande 
och repellerande medel 160 370,8 0,92% 1,44% 243 902,2 0,81% 1,72%

I Immunologiska medel  45 690,3 0,26% -0,89% 74 935,8 0,25% -2,92%

By ATC Code 17 504 516,9 100,00% -2,09% 30 053 200,5 100,00% -2,54%

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

Topp Terapiområden

branschstatistik

Topp 15-produkter

K Value (Pharmacy) YTD Andelar  % Growth  MAT   Andelar % Growth  
   (procent)  YTD   (procent) MAT  
   YTD   MAT 

HUMIRA 490 448,9 2,80% 10,59% 826 205,3 2,75% 7,61%

ENBREL 419 414,6 2,40% -0,91% 722 561,6 2,40% -3,91%

SYMBICORT 405 631,6 2,32% 3,12% 687 673,3 2,29% 2,26%

REMICADE 385 964,6 2,20% 8,24% 650 241,2 2,16% 7,51%

SPIRIVA 184 710,0 1,06% 8,02% 313 218,1 1,04% 9,88%

MABTHERA 177 328,8 1,01% -9,94% 317 568,8 1,06% -3,02%

CONCERTA 165 172,5 0,94% 8,91% 280 915,6 0,93% 10,41%

LYRICA 155 840,0 0,89% 3,12% 264 519,8 0,88% 1,10%

LUCENTIS 153 482,7 0,88% 5,50% 266 461,7 0,89% 7,45%

TYSABRI 139 718,4 0,80% -6,48% 242 525,8 0,81% -4,37%

GLIVEC 134 151,3 0,77% 7,06% 227 198,4 0,76% 6,22%

ALVEDON 127 020,9 0,73% 5,76% 214 543,6 0,71% 6,38%

LANTUS 126 971,6 0,73% -1,66% 221 058,5 0,74% 0,26%

ADVATE 126 287,2 0,72% -6,96% 215 921,9 0,72% -8,80%

FRAGMIN 124 145,1 0,71% 7,06% 212 995,0 0,71% 9,70%

Delsumma  3 316 288,1  41,43% 5 663 608,7 18,85% 48,67%

Total 17 504 516,9  -2,09% 30 053 200,5 100,00% -2,54%

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

nr 1-13

Hur kostnadseffektivt används 

cancerläkemedel idag?Nya röntgenmetoder kan hitta 

gömda brösttumörerSFH firade 50 år

Young Investigator 
Award x 3 or 

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, 
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NBLs avgörande i ärende 
965/13 bekräftar den gamla 
sanningen att biverkningstex-

ter i FASS och SPCer inte lämpar sig för 
direkta jämförelser mellan läkemedel. 

På hemsidan www.alvedon.se före-
kom texten ”Receptfria läkemedlet Al-
vedon (paracetamol) har en gynnsam 
biverkningsprofil. Enligt www.fass.se 
har Alvedon filmdragerade tabletter, 
inga vanliga biverkningar, respektive 
färre mindre vanliga biverkningar, än 
substanserna ibuprofen och acetylsali-
cylsyra.» Läkemedelsverket ansåg i en 
anmälan till NBL att texten gav intryck 
att Alvedon har en mer gynnsam bi-
verkningsprofil och färre biverkningar 
jämfört med läkemedel som innehåller 
ibuprofen och acetylsalicylsyra. Verket 
framhöll att SPCerna för olika varian-
ter av Alvedon inte innehåller data från 
någon jämförande studie mellan läke-
medel som innehåller paracetamol, 
ibuprofen respektive acetylsalicylsyra. 
GlaxoSmithKline tillbakavisade kriti-
ken och framhöll att läsaren på hemsi-
dan uppmanades att ta del av bipack-
sedlarna och att det av dessa framgår 
att Alvedon har färre vanliga biverk-
ningar och färre mindre allvarliga bi-
verkningar än substanserna ibuprofen 
respektive acetylsalicylsyra. Vidare 

framhölls att uttrycket” gynnsam bi-
verkningsprofil” tidigare prövats av 
NBL och att nämnden då kom fram till 
att uttrycket inte innebär en jämförelse 
utan syftar på balansen mellan läke-
medlets positiva och negativa egenska-
per. 

NBL framhöll att avgörande för om 
uttrycket ”gynnsam biverkningsprofil” 
uppfattas som syftande på balansen 
mellan positiva och negativa egenska-
per eller som en jämförelse med andra 
läkemedel i samma läkemedelsgrupp 
är hur det används i det enskilda fallet. 
Nämnden konstaterade att det kritise-
rade stycket på hemsidan inleddes med 
uppgiften om att Alvedon har en gynn-
sam biverkningsprofil men att det där-
efter följde en uppgift om att Alvedon 
har färre biverkningar än andra angiv-
na läkemedelssubstanser. Påståendet 
fick därför i detta fall en jämförande 
karaktär och måste därför anses inne-
fatta en jämförelse. 

Nämnden konstaterade att avsnittet 
om biverkningar i SPCen för Alvedon 
är utformat på ett annat sätt än motsva-
rande avsnitt i SPCerna för de andra 
läkemedlen. Att jämföra antalet upp-
räknade biverkningar blir därför miss-
visande. Varken påståendet om en mer 
gynnsam biverkningsprofil eller påstå-

endet om färre biverkningar hade en-
ligt NBL stöd i SPCen för Alvedon. Tex-
ten på hemsidan saknade därför stöd i 
SPCen och stred mot artikel 102 i LER. 

IGMs beslut i ärende W1411/13 visar 
på vikten av att olika egenskaper hos 
ett läkemedel inte presenteras så att de 
ger en överdriven bild av deras klinis-
ka betydelse samt att särskilt med nu-
meriska data preciserade uppgifter 
måste ha stöd i ett läkemedels SPC.

Ärendet gällde marknadsföring av 
Takeda Pharma ABs antiastmatika Al-
vesco. En folder för läkemedlet inled-
des med ”Alvesco (ciklesonid) går ett 
steg längre! Hög lungdeposition och 
god perifer spridning. Alvesco når de 
små luftvägarna”. Längre fram i fol-
dern angavs bland annat ”Alvesco når 
även de små luftvägarna” och att Al-
vesco har en hög lungdeposition (52%) 
samt att den dos som deponeras i lung-
orna även har en mycket god spridning 
ut i de små luftvägarna (55%). 

Enligt IGM förmedlade påståendena 
– särskilt formuleringen ”…går ett steg 
längre” – bilden av att Alvesco skulle 
ha bättre klinisk effekt och därmed 
vara mera ändamålsenligt än andra in-
halationssteroider. IGM uttalade att 
även om Alvesco är en spray som gene-
rerar små partiklar med teoretiskt 

anmälningsärenden

Praxis i olika frågeställningar bekräftad – 
men tveksamt beslut rörande vad för slags 
information ett av ärendena handlat om.

Sedan den tidiga våren har NBL avgett ovanligt få beslut och inte heller avgöran-
den från IGM har varit särskilt många. Besluten tillför inte några tydliga nya tolk-
ningar av LER utan bekräftar närmast praxis rörande ett antal olika frågeställning-
ar. Det gäller dock inte det sista IGM-ärendet som tas upp. På enligt min mening 
ganska tveksamma grunder kom IGM i detta ärende fram till att marknadsföring 
av ett enskilt läkemedel på ej godkända indikationer skulle föreligga.
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gynnsam deponering är den kliniska 
betydelsen av detta ännu ej fastställd i 
jämförande studier vad gäller astma i 
olika åldrar, för olika typer av astma 
och med olika svårighetsgrad. Dessut-
om sägs i Läkemedelsverkets värdering 
av Alvesco att den kliniska effekten fö-
refaller vara ”jämförbar med den hos 
tidigare godkända alternativ”.  Påstå-
endena var därför vilseledande och 
stred mot artikel 4 i LER.

Vad gäller folderns med procentsiff-
ror preciserade uppgifter om hög lung-
deposition och mycket god perifer 
spridning ut i de små luftvägarna kon-
staterade IGM att dessa inte återfinns i 
SPCn för Alvesco. Oberoende av vilket 
vetenskapligt stöd som må föreligga, 
för uppgifterna ansåg IGM att foldern 
på denna punkt även stred mot artikel 
2.

I dessa spalter har ofta framhållits 
att huruvida en viss varningsföreskrift 
eller uppgift om begränsning i använd-
ningen av ett läkemedel är erforderlig 
i läkemedelsinformationen eller inte 
normalt får bedömas med hänsyn till 
alla omständigheter i det enskilda fal-
let (artikel 17/117). Detta belyses tydligt 
av IGMs avgörande W1419/13 angående 
TV-reklam från Bayer HealthCare Ani-
mal Health för Seresto vet (flumetrin/
imidakloprid) – ett hundhalsband med 
insektsdödande och repellerande ef-
fekt mot loppor, löss och fästingar. 

I reklamen förekom scener där barn 
leker med och klappar hundar som 
hade halsbandet i fråga applicerat. I fil-
men förekom dock ingen hänvisning 
till eller antydan om varningen i läke-
medlets SPC; ”...Som för alla veterinär-
medicinska produkter, låt inte små 

barn leka med halsbandet eller stoppa 
det i munnen... ”.

IGM noterade att barnen i filmen vid 
ett par tillfällen närgånget klappar 
hundar med halsbandet på huvud och 
hals och framhöll att det i artikel 
4.10/104.10 i LER anges ”att bilder som 
ingår i informationen inte får vara äg-
nade att vilseleda vad gäller ett läke-
medels beskaffenhet (t ex om det är 
lämpligt att ge läkemedlet till barn)”. I 
analogi med innebörd av denna be-
stämmelse samt kravet på erforderliga 
varningsföreskrifter ansåg IGM att fil-
men var vilseledande och att den stred 
mot artikel 4/104.

IGMs beslut i ärende W1408/13 avser 
en inte särkilt ofta tillämpad men gan-
ska tydlig fråga enligt artikel 34 i LER; 
vid terapiinriktad utbildning får pro-
duktinformation förekomma endast 

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:  

medicin och hälsa

mediegenomslag

och beslutsfattande
 

kommunikation

Läs mer på narva.se eller kontakta:  
therese.lange@narva.se 
johan.molander@narva.se
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om produktens användning eller vill-
koren för produktens användning är 
relevant för utbildningen. Ärendet 
gällde en inbjudan från Astellas Phar-
ma AB till ”Nätverksmöte Sörmlands 
gynekologer i Malmköping -terapiin-
riktad utbildning med produktinfor-
mation för läkemedlet Betmiga (mira-
begron), som är indicerat för symtoma-
tisk behandling av trängningsinkonti-
nens m fl symtom vid överaktiv blåsa. 
Vid utbildningen skulle en professor 
och kardiolog vid KS föreläsa över äm-
net ”Hur skall man klara av stress och 
utmaningar så att hjärta och själ hål-
ler?”  

IGM framhöll att överaktiv blåsa 
inte är ett tillstånd som nämns bland 
vedertagna kvinnliga riskfaktorer för 
hjärt-kärlsjukdom och noterade att pro-
blemet inte heller finns med bland s k 
”Red alert for woman ś heart 2010”. Det 
var därför enligt IGM svårt att se hur 
detta tillstånd skulle innebära sådan 
grad av stress och utmaning för hjärta 
och själ att produktinformation om 
Betmiga var motiverad i sammanhang-
et. Produktinformationen var därför 
inte relevant i förhållande till föreläs-
ningen och inbjudan stred mot artikel 
34.

Både NBL och IGM har i åtskilliga 
ärenden under årens lopp framhållit 
att ett läkemedelsföretag har en grund-
lagsenlig rätt att utan hinder av LER 
och andra regler för marknadsföring av 
läkemedel sprida information om sjuk-
domar och sjukdomsproblem. I det 
vägledande uttalandet NBL432/96 
uppmärksammades att sådan informa-
tion förvisso kan ha marknadsförings-
effekter och att det därför finns ett 
branschetiskt intresse av ett helt eller 
delvis kunna tillämpa Regler för läke-
medelsinformation (kap 1 i LER) på så-
dan information. I det vägledande ut-
talandet ställde därför nämnden upp 
ett antal kriterier till hjälp för att av-
göra om produktinformation eller s k 
terapi- och utbildningsinformation fö-
religger. 

Ärenden där det handlat om att uti-
från dessa kriterier avgöra om produkt-

information föreligger eller inte har 
dock varit mycket sparsamma. IGM har 
nu i ärende W1414/13 behandlat en an-
nons från Sanofi Pasteur MSD där den-
na gränsdragning aktualiserats på ett 
avgörande sätt.

Ärendet avsåg en annons i Dagens 
Medicin rubricerad ”Vad vet du om 
HPV-relaterad cancer? ” Tema för an-
nonsen var att HPV angår alla - inte 
bara unga flickor - och att man idag vet 
att viruset även kan orsaka analcancer, 
peniscancer och tonsillcancer, och där-
för  i lika hög grad, eller uteslutande 
drabbar pojkar och män, samt att de 
flesta av dessa HPV-relaterade cancrar 
orsakas av HPV 16 och 18, och fortsät-
ter att öka. Annonsen avslutades med 
uppmaningen; ”Tala gärna med dina 
patienter, såväl kvinnliga som manliga, 
om hur de kan förebygga HPV-relate-
rad cancer”.

IGM framhöll att det får anses vara 
allmänt känt bland hälso- och sjuk-
vårdspersonal att Sanofi Pasteur MSD 
marknadsför Gardasil, ett av markna-
dens få vaccin mot humant papillom-
virus (HPV). Det är säkerligen ett helt 
korrekt antagande. Men jag är tveksam 
till IGMs nästa uttalande att annonsen 
på grund härav i övervägande grad 
måste anses inrikta sig på just Gardasil 
även om produktnamnet inte nämns. 

IGM fortsätter: ”När man i en an-
nons om HPV-relaterade sjukdomar in-
gående beskriver att även ovanstående 
sjukdomar kan orsakas av HPV-virus 
av samma typ som ingår i företagets 
eget vaccin (HPV 16 och 18) förmedlas 
uppfattningen att vaccinet sannolikt 
kan skydda även mot dem. Även om 
det är en teoretisk möjlighet att sådant 
skydd kan uppnås har det IGM veter-
ligt ännu inte visats i kliniska studier 
och är i varje fall inte såsom indikation 
förankrat i gällande SPC.”  IGMs slut-
sats blev därför att annonsen, trots att 
varumärkesnamnet inte nämns, inne-
bar marknadsföring av Gardasil på ej 
godkända indikationer i strid med ar-
tikel 2 och 4 i LER.

Det som kan ifrågasättas är att be-
slutet enbart grundas på Sanofi Pasteur  

MSDs och Gardasils särställning på 
marknaden och det förhållandet att 
denna torde vara välkänt för läsarna av 
annonsen. Det är beklagligt att IGM 
inte alls berört sådana kriterier för be-
dömningen av om produktinformation 
eller terapi och utbildningsinformation 
föreligger som NBL ställde upp i det 
vägledande uttalandet. I IGMs beslut 
saknar jag särskilt ett resonemang om 
eventuell förekomst i annonsen av slo-
gans eller andra uttryck eller uttrycks-
sätt som använts i företagets produkt-
information och bildmaterial eller lay-
out som knyter an till presentationsfor-
mer som använts i företagets produkt-
information och som läsaren kan antas 
associera till.

Jag har inte någon närmare uppfatt-
ning om hur ett resonemang kring det 
slag av kriterier jag nu framhållit kun-
nat påverka beslutet. När ett beslut 
med denna innebörd, som nu enbart 
motiveras av den särställning som fö-
retaget och dess läkemedel har, anser 
jag emellertid att företagets grundlag-
senliga rätt att sprida problemoriente-
rad information inom ett sjukdomsom-
råde i praktiken har kommit att in-
skränkas på ett tveksamt sätt. Det är 
beklagligt att företaget valt att accep-
tera IGMs beslut och inte överklagat till 
NBL. Även om det på intet sätt är sä-
kert att NBL ändrat IGMs beslut i sak 
hade det varit önskvärt med en djupa-
re belysning av den i praxis alltför säl-
lan behandlade frågan om vad som ut-
gör korrekt terapi- och utbildningsin-
formation.

TORSTEN BRINK
Jur.kand

Brilex AB
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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 internationell aktör? Välkommen att kontakta Anton Ekblom 
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Pharmexx Nordic AB är Nordens ledande konsultföretag med uthyrning av konsulter inom försäljning och marknadsföring i Life Science-sektorn. Vi ägs av det inter-
nationella företaget United Drug och ingår i Ashfield Group som är en ledande internationell uthyrningspartner åt företag inom läkemedel, bioteknik, och medicinteknik i 
23 länder.
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210 personer från 83 företag har 
diplomerats från utbildningen. 97% 
ansåg att kursen överträffade eller 
motsvarade förväntningarna. 97% kan 
tänka sig att rekommendera kursen.Iprenmannen

 
          

         

Produktchefskurs
Strategisk Marknadsplanering

7 - 11 oktober 2013, Krusenberg Herrgård

Rollen som produktchef blir alltmer komplex. Idag har man ofta en mindre budget, på en 
hårdare konkurrensutsatt marknad. En marknad som dessutom är mer komplicerad och 
reglerad än tidigare. Det är allt viktigare att du hamnar rätt i analysfasen av din plane-

ring så att dina mål sätts på rätt underlag. Just dessa bitar är de vi lägger störst tid på under 
kursveckan.  
 
OBS! 
Även om produktchefen kanske är den mest logiska deltagaren, passar utbildningen även för 

vad man väljer att kalla det. 

För mer detaljerad information se 

www.pharma-industry.se
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What exactly is the new business model? And how do you get 
there from here? Ask us. We draw on our unique experience  
in the biopharmaceutical industry and bring people and 
knowledge together for a healthier world delivering evidence-
driven insights that reduce complexity and accelerate outcomes. 
Our aim is to work closely with our Nordic biopharmaceutical 
customers, offering innovative product development and 
integrated healthcare solutions, high quality teams and the 
flexibility 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 and for our Clinical research  
solutions contact Peter Asplund +46 18 431 11 14 or via email  
at peter.asplund@quintiles.com
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