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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

wants to rethink the old business model.t t thi k th ld b i d
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FEEDBACK 
som ger resultat

Nestlé rustar sig för framtiden

Patientens elektroniska tillgång till sin journal 
– EN INTE HELT SJÄLVKLAR MÖJLIGHET

Nytt patentsystem i EU 
GER ENHETLIGT SKYDD



VI
HAR

FÖRÄNDRAT
LÄKARNAS

SYN
PÅ 

UNDERLIVET

Våra kommunikationsinsatser till läkare har drivit på den utvecklingen. 

Tillsammans med vår kund har vi byggt ett starkt varumärke som resulterat i den högsta 

förskrivningen per capita i världen. Och det har vi gjort på en marknad där fokus har varit 

östrogenets negativa effekter.

Caset visar styrkan i väl underbyggd B2B-kommunikation. Det går att påverka. Strikta regler 

och cementerade uppfattningar till trots. Det är många kvinnor tacksamma för.

Sjukvårdsmarknaden med hård konkurrens om beslutsfattares uppmärksamhet har varit vår 

nisch i femton år. Hör av dig så förändrar vi även din målgrupps beteende tillsammans.

Idag erbjuds kvinnor lokalt östrogen.

Så var det inte för tio år sedan.

En sjukt bra byrå
www.lopgbg.se

031-779 99 90
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ledare

Sammanslagningar kan bli bra 
i slutändan
Fusioner, uppköp och sammanslagningar är händelser som vi vant oss vid 
i läkemedelsindustrin. Den senaste i raden är den storaffär som eventuellt 
blir av där Pfizer köper Astrazeneca. I skrivande stund är det långt ifrån klart. 
Astrazeneca har tackat nej till buden hittills. Det har även meddelats ett större 
utbyte mellan Novartis och GSK där bolagen utbytt verksamheter och startat  
ett nytt bolag med OTC-fokus. 

Det är inte alltid den här typen av samarbeten är bra för alla inblandade – 
anställda blir övertaliga och funktioner läggs ned. 

I detta nummer har vi passande nog med en artikel som beskriver 
Astrazenecas avveckling av R&D-verksamheten i Södertälje där man lyckades 
väldigt väl och i slutänden hade 85 procent av medarbetarna ny sysselsättning. 
Förutom denna artikel är det ett stort fokus på ledarskap i denna utgåva. Vi 
har artiklar om rekrytering, kommunikation i team, användning av feedback 
och personligt ledarskap. Och dessutom – som vanligt – en hel del annat. 
Reportaget i detta nummer innehåller allt ni vill veta om Nestlé. De gör inte 
bara After Eight, KitKat och Smarties utan har även ett stort sortiment inom 
Health Care Nutrition. 

Trots att vi bara är inne i maj så är det dags för oss att säga trevlig sommar. 
När ni är tillbaka efter sommaren och surfar in på vår hemsida kommer ni 
att  bli chockade av den nya, fräscha designen på www.pharma-industry.se. 
Genom detta offentliggörande av vår stundande omarbetning av webbplatsen 
har vi satt press på oss själva och våra leverantörer att bli färdiga. Vi får se       
i höst om det var smart eller inte.

Niclas Ahlberg
chefredaktör
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Besöksadress: Gårdsvägen 10, Solna

Postadress: Cegedim AB, Box 21043, 100 31 STOCKHOLM

Tel: +46 8 555 21 400 Fax: +46 8 555 21 499

info@cegedim.se // www.cegedim.se

Beslutsfattare! 

Ta kontroll  
över nya 
”Transparency”-regler 
Kallelse till möte den 9:e maj i Stockholm

LIF:s nya regler om transparens 
Från 1 januari 2015 ska alla ersättningar (eng: ”all transfers of value”) 

till hälso- och sjukvårdens personal (HCP) offentliggöras på nätet.  

Om frågan missköts riskeras negativ press och dryga avgifter, men 

framförallt förstörs bolagens kundrelationer vilket lägger ansvaret  

på högsta kommersiella nivå.

Läkemedelsbolag söker gemensam lösning
Vid ett välbesökt seminarium arrangerat av Cegedim i mars,  

önskades ett gemensamt grepp för compliance/transparency.  

Risken för interna och externa problem ansågs uppenbar om  
200 företag skulle hantera processen enskilt. Nu är det hög tid 

att fatta beslut om en branschgemensam lösning som ger proaktiv 

trygghet åt både företagen och sjukvården. På samma grunder som  

det gemensamma PUL-program som sedan starten anförtrotts Cegedim. 

Kallelse till konsensusmöte på Stockholm Waterfront  
för beslutsfattare från Life Science 9 maj, 10-12, med  
möjlighet till lunch efteråt. Frågor och anmälan direkt  
till peter.norrgard@cegedim.com

Välkommen!

Peter Norrgård
Regional direktör, Cegedim Nordics
08 555 21 401 / 0733 925 401

Nytt regelverk
Det nya regelverket  

om öppenhet träder  

i kraft om ett drygt 

halvår. Därmed hög tid 

att fatta beslut  

om gemensam  

redo visning. 

Möte på Stockholm 
Waterfront Congress 
Center den 9 maj,  
kl 10-12. 
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Maria Fagerquist blir LIF:s 
vice VD

LIF:s nya vice verkställande di-
rektör heter från och med slutet 
av juni 2014 Maria Fagerquist. 
Hon kommer närmast från en 
tjänst som Head of European 
Public Affairs på Novartis On-
cology och är för närvarande 
baserad i Bryssel.

Maria Fagerquist har en 
medicine magisterexamen, har 
studerat hälsoekonomi och har 
en Executive MBA från Handels-
högskolan i Stockholm. Hon har 
tidigare arbetat på läkemedels-
företaget Pfizer och på den stat-
liga myndigheten Tandvårds- 
och Läkemedelsförmånsverket 
(TLV).

– Med Maria kommer LIF att 
få en drivande och mycket kun-
nig vice verkställande direktör 
med bred överblick över läke-
medels- och sjukvårdsområdet, 
säger LIF:s vd Anders Blanck. Jag tror att vi tillsammans kan göra LIF till en ännu 
mer central aktör i den svenska sjukvårdsdebatten. Vi eftersträvar en ständigt för-
djupad diskussion med landstingen och sjukvården för att åstadkomma förbätt-
ringar för svenska patienter, givet de stora utmaningar som den svenska sjukvår-
den nu står inför. Maria Fagerquist kommer att vara central i den processen.

– Jag ser verkligen fram mot att komma hem till Sverige och att få bidra med 
mina erfarenheter till arbetet på LIF, en organisation vars förtroendebyggande ar-
bete jag följt under en längre tid, och som anses vara en av de bästa branschor-
ganisationerna i Europa på läkemedelsområdet, säger Maria Fagerquist.

Organisationsförändringar inom Unimedic Pharma

Styrelsen i Unimedic Pharma slog den 1 maj 2014 
ihop dotterbolagen Cross Pharma AB och Ergobe 
Pharma AB. Verksamheten bedrivs i Cross Pharma 
AB och ny verkställande direktör för företaget är 
Clas Lindbergson. Den tidigare verkställande direk-
tören Johan Frödin har lämnat bolaget. 

Ny ordförande i Cross Pharmas styrelse är 
Christer Ahlberg. Samtidigt har Clas Lindbergson 
lämnat styrelsen eftersom han tillträtt som verkstäl-
lande direktör för företaget.  

  

Ken Tinebo till Relevans

Kommunikationsbyrån Relevans i Hel-
singborg har anställt Ken Tinebo, som 
senior projektledare. Ken Tinebo har 
gedigen erfarenhet av marknadsfö-
ring och inköp av kommunikations-
tjänster inom läkemedelsområdet. Ef-
ter både nordiska och globala chefs-
roller på bland annat AstraZeneca 
och Danone Medical går han nu över 
till konsultsidan och Relevans.

Niclas Karlsson ny VD för GSK Sverige

Niclas Karlsson blir ny vd för GSK. Han efter-
träder Marine Queniart Stojanovic, som i stället 
kommer att leda ett globalt projekt för att ut-
veckla företagets interaktion med hälso- och 
sjukvården. Niclas kommer senast från en 
tjänst som Sales Force Compensation Lead för 
GSK i Europa och började sitt nya uppdrag 1 
maj. Niclas Karlsson rapporterar till Birgit-Yvon-
ne Reimann, Vice President och General Ma-
nager för GSK:s skandinaviska kluster (där 
Sverige, Norge, Danmark och Island ingår). 
Han kommer också att ingå i den skandinaviska 
ledningsgruppen. Niclas Karlsson började på 
GSK som läkemedelskonsulent 1997 och har 
tidigare varit chef för Commercial Excellence 
inom GSK Europa, kommersiell direktör för af-
färsområden som Primary Care, Hospital Care, 
Vacciner samt External Affairs inom GSK Sve-
rige. Innan det arbetade han under fyra år för 
GSK:s europeiska organisation med placering i 
Paris, bland annat som europeisk marknadsdi-
rektör för terapiområdena luftvägar och trom-
bossjukdomar.

Annika Niilekselä – ny Nordisk          
produktchef OTC på Nordic Drugs

Annika Niilekselä är 
c i v i l e ko n o m  f r å n 
Lunds universitet och 
kommer närmast från 
en tjänst som nordisk 
produktchef på Mid-
sona AB. Där har 
hon haft f lera olika 
befa t tn ingar inom 
marknad och försälj-
ning.  Annika Niilek-

selä började inom läkemedelsindustrin på Phar-
macia Sverige 1994 och har en bred erfarenhet 
av marknadsföring och försäljning av receptfria 
läkemedel på den nordiska marknaden.    

notiser och pressklipp



Vi finns där när du behöver oss! Ring Helena Nyrén, 
08-614 34 41 eller Anton Ekblom, 08-614 34 28 
så berättar de mer. Besök gärna vår nya hemsida 
www.ashfieldhealthcare.com  Välkommen!

Pharmexx Nordic har bytt namn till Ashfield Nordic AB. 

Vi startade vår verksamhet i Sverige för 18 år sedan och är idag Nordens 
ledande CSO företag. Vi tillhör United Drug Healthcare och Ashfield 
Division Commercial & Clinical med verksamhet i 22 länder och fler 
än 5500 medarbetare. Detta innebär att oavsett var i välden du än 
befinner dig eller vilka utmaningar du än står inför kan vi hjälpa dig med 
internationell expertis med lokal förankring.

Nytt år, nya möjligheter. 
Pharmexx blir Ashfield 
Nordic 2014

Ashfield Nordic AB
Luntmakargatan 66, 5 vån, 113 51 Stockholm
T +46 8 614 34 00  F +46 8 678 40 19
www.ashfieldhealthcare.com
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Chiesi etablerar dotterbolag i Norden

Chiesi Farmaceutici, ett läkemedelsföretag, främst 
aktivt inom terapiområdena respiratoriska sjukdomar, 
specialistvård och sällsynta sjukdomar, har etablerat 
ett nytt dotterbolag i Norden. Kontoret finns i Stock-
holm med verksamhet i Finland och Norge. Man pla-
nerar även verksamhet i Danmark. För tillfället har fö-
retaget 10 medarbetare i Norden och planen är att 
fördubbla antalet anställda inom de närmaste åren. 
Olav Fromm är nordisk verkställande direktör i bola-
get.

Medhouse förstärker

Medhouse förstärker nu 
sin organisation med San-

dra Fagerström som kom-
mer att arbeta som rekry-
teringskoordinator. Hon 
kommer närmas t  f rån 
Svenska Golf förbundet 
där hon arbetat med kom-
munikation. Tidigare har 
Sandra Fagerström arbe-
tat på läkemedelsbolag 
samt reklambyrå.

Medhouse har också ut-
sett Gunilla Allansson till 
Business Unit Manager 
inom medicinska tjänster. 
Hon kommer at ansvara 
för tjänster inom Regula-
tory Affairs & Pharmaco-
vigilance. Gunilla Allans-
son har varit i branschen 
sedan 1996 inom olika 
terapiområden, arbetat 
utomlands och varit an-
ställd på Medhouse se-
dan 2013.

notiser och pressklipp

Simulering i pyttesmå steg födde efterlängtad metod

Att använda datorsimuleringar för att förutsäga vilken läkemedelskandidat som 
har störst potential har hittills inte varit så träffsäkert eftersom både små läke-
medelsliknande molekyler och proteineraminosyror varierar så mycket kemiskt. 
Uppsalaforskare har nu på ett listigt sätt lyckats utveckla en metod som visat 
sig vara både exakt, tillförlitlig och generell. 

Den största klassen av mänskliga målproteiner för läkemedel är de så kalla-
de G-proteinkopplade receptorerna. De används för cirka 40 procent av alla 
preparat på marknaden. Receptorerna sitter i cellernas membran och sköter 
kommunikationen mellan utsidan och insidan. Genom att reagera på yttre sti-
muli, till exempel genom att binda molekyler, sker en strukturförändring på insi-
dan som sätter igång signaleringskaskaden (se 2012 års Nobelpris i kemi).

– På det här sättet styr dessa receptorer våra lukt-, smak- och synsinnen 
samt en rad andra tillstånd och känslor, förklarar professor Johan Åqvist, som 
lett studien som nu publiceras i PLoS Computational Biology.

Av människans cirka 900 G-proteinkopplade receptorer känner man i dag 
till den tredimensionella molekylstrukturen av endast ett tjugotal. Denna struk-
tur är viktig att känna till vid läkemedelsutveckling.

Den metod som i dag används för att förstå hur receptorerna fungerar är 
komplicerad och tidskrävande. Först mäts bindningsstyrkan hos serier av mole-
kyler (bindning av så kallade agonister och antagonister). Därefter framkallas 
mutationer i receptorerna för att se hur bindningsegenskaperna påverkas.

– Detta är både tidskrävande och ofta besvärligt eftersom de genetiskt mo-
difierade receptorerna måste uttryckas i levande celler. Med vår datorberäk-
ningsmetod kan mutationen skapas i datorn och effekten på bindningen till re-
ceptorn beräknas med hög noggrannhet, säger Johan Åqvist.

Svårigheten med denna typ av datorsimuleringar har tidigare varit att protei-
nernas aminosyror är så olika, både i storlek, elektrisk laddning och liknande, 
vilket har lett till problem vid beräkningarna. Men när forskarna delade upp pro-
ceduren i en lång rad mindre beräkningssteg hände något – plötsligt fick de 
noggranna och stabila resultat.

Metoden har nu testats på en neuropeptid-receptor och har visat sig kunna 
förutsäga både effekterna av mutationer och receptorns förmåga att binda till 
en serie av olika molekyler med stor tillförlitlighet. Det går också att direkt av-
göra om en tredimensionell strukturmodell av molekylerna som binds till varan-
dra är korrekt eller ej med metoden.

– Resultaten var lysande. Vi tror att den har potential att bli mycket använd-
bar inom läkemedelsforskningen. Det blir helt enkelt både lättare och går snab-
bare att hitta kandidater till nya läkemedel. Beräkningsmetoden är också så ge-
nerell att den kan användas för att studera alla möjliga andra proteiner bundna 
till olika funktionella molekylgrupper, säger Johan Åqvist. (Källa:Uppsala Uni-
versitet)
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AbbVie presenterar nya lovande resultat för patienter 
med kronisk hepatit C

Nya data från AbbVies fas III-studier med interferonfri, oral behand-
ling för kronisk hepatit C presenterades i slutet av april på den in-
ternationella leverkongressen i London, anordnad av European As-
sociation for the Study of the Liver, EASL. Resultaten har nu också 
publicerats online i New England Journal of Medicine. 

Studierna fokuserar på hepatit C-patienter med genotyp 1, vilket 
är den vanligaste genotypen i både Sverige och totalt i världen. 

Data från studierna:
• 96 procent av patienterna i både SAPPHIRE-I (631 tidigare obe-
handlade patienter) och SAPPHIRE-II (394 patienter som tidigare 
behandlats med interferon och ribavirin) blev botade efter tolv veck-
ors behandling. I alla subgrupper med tidigare behandlade patien-
ter i SAPPHIRE-II blev 95–100 procent botade efter 12 veckors 
behandling. 

• Patienter med hepatit C genotyp 1 och utvecklad levercirros är 
historiskt svårbehandlade, men i TURQUOISE-II-studien blev 91,8 
och 95,9 procent botade efter 12 respektive 24 veckors behand-
ling. TURQUOISE-II är den största fas III-studie av oral, interferon-
fri behandling som har gjorts specifikt med cirrospatienter som har 
kronisk hepatit C, genotyp 1. I studien ingick 380 patienter.
Följande två studier presenterades också på kongressen:

• PEARL-III: En fas III-studie som undersökte AbbVies läkemedel 
med eller utan tillägg av ribavirin under 12 veckors behandling hos 
hepatit C-patienter genotyp 1 som var tidigare obehandlade.

• M12-999: Resultat från en fas II studie som undersökte AbbVies 
läkemedel tillsammans med ribavirin hos levertransplanterade pa-
tienter med genotyp 1 som har återinfekterats med heptatit C. 

(Källa: Abbvie)

GSK gör omfattande trepartsaffär med Novartis

Affären syftar till att driva försäljning, förbättra lönsamheten på lång 
sikt samt att ge avkastning till aktieägarna. Affären innebär i korthet 
att GSK och Novartis bildar ett nytt gemensamt OTC-bolag där 
GSK är majoritetsägare. GSK köper Novartis globala vaccinportfölj 
(förutom influensavacciner). Dessutom säljer GSK säljer sin onko-
logiportfölj, forskningsprojekt och ingångna samarbetsavtal till No-
vartis.

(Källa: GSK, 22 april 2014)

Moberg Pharma förvärvar rättigheter för 

behandling av smärta i munhålan

Moberg Pharma har ingått ett avtal med det danska bolaget 
Oracain II Aps om att förvärva de globala rättigheterna till en 
innovativ och patentsökt oral formulering av den kända substan-
sen bupivakain för behandling av smärta i munhålan. 

Den första indikationen kommer att vara smärtlindring för pa-
tienter som drabbats av oral mukosit (smärta och sår i munhå-
lan) som en följd av deras cancerbehandling. 

Oracain har visat lovande resultat i flera pilotstudier som 
stödjer säkerhet och effekt – framför allt har den nya sugtablet-
ten ger signifikant längre och bättre smärtlindring jämfört med 
tillgänglig behandling med icke opioider för patienter som drab-
bats av oral mukosit. Moberg Pharma planerar att generera yt-
terligare effektdata genom en fas II-studie under 2014, följt av 
pivotala studier och registrering. 

Enligt avtalet erhåller Oracain en initial betalning på 1 miljo-
ner SEK, ytterligare 5 miljoner SEK efter positiva fas II-data, 
samt del av framtida intäkter från den tidpunkt då dessa översti-
ger Mobergs ackumulerade utvecklingskostnader till lansering. 
Förvärvet av de globala rättigheterna samt kostnader för fas II-
studien finansieras med tillgängliga medel.

Moberg Pharma ser flera intäktsmöjligheter för produkten i 
närtid – dels utlicensiering av marknadsrättigheter till partners 
för utvalda territorier efter fas II, men också produktförsäljning 
som licensförskrivet läkemedel före registrering. Eftersom det 
finns ett stort medicinskt behov för smärtlindring vid oral muko-
sit, kan produkten göras tillgänglig på vissa marknader före re-
gulatoriskt godkännande. Moberg Pharma kommer också un-
dersöka möjligheten att söka särläkemedelsstatus i USA och 
EU. 

Moberg Pharma har identifierat ytterligare potentiella indika-
tioner – bland annat Sjögrens Syndrom, Burning Mouth Syndro-
me, endoskopiska ingrepp, oral intubation och på längre sikt 
även som receptfritt läkemedel mot halsont. Bolaget uppskattar 
försäljningspotentialen för produkten till 50–100 miljoner dollar, 
förutsatt framgångsrik kommersialisering inom oral mukosit och 
ytterligare åtminstone en indikation.

(Källa: Moberg Pharma)
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Rekrytering

www.compass.se
+46 73 203 4691 

anders.larsson@compass.se

Vi kan läkemedelsbranschen – inifrån
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-

OMFATTNINGEN AV 
AVVECKLINGEN

• Cirka 1200 medarbetare

• 76 pågående läkemedelsprojekt

• 250 000 kvadratmeter                       
laboratorier och kontorsytor

• 1 076 IS/IT-system

• 18 000 hyllmeter arkiverat     
material

• 6 000 olika typer av tekniska   
utrustningar
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Beskedet om nedläggningen av 
AstraZenecas forsknings- och 
utvecklingsenhet och dess stöd-

funktioner kom från högsta ledningen 
den 2 februari 2012. Läkemedelsut-
vecklingen inom neurovetenskap 
skulle överföras till en omkring 40 per-
soner stor virtuell forskningsorganisa-
tion med bas i Boston. Det är nu ett år 
sedan anläggningen stängdes, vilket 
innebar att cirka 1 200 medarbetare 
blev övertaliga.

För att ro detta känslomässigt myck-
et tunga jätteprojekt i hamn tillsattes 
en ledare och en ledningsgrupp för att 
driva förändringsarbetet. Gunilla Oss-
wald, Vice President  med ansvar för 
neurodegenerativa sjukdomar, fick frå-
gan om hon ville leda avvecklingsar-
betet dagen innan förändringen till-
kännagavs. Hon har 28 år inom Astra-
Zeneca R&D Södertälje bakom sig, är 
van att leda komplexa projekt, har en 
grundlig förståelse för verksamheten 
och ett brett nätverk. 

forskningen i Södertälje skulle stängas, 
ville jag hjälpa till och göra ett bra av-
slut för mig, mina kollegor, läkeme-
delsprojekten och företaget, berättar 
Gunilla Osswald.

Medlemmarna i avvecklingsteamet 
handplockades och det var mycket vik-
tigt att finna personer som, förutom 
expertis inom sina områden, hade stark 

drivkraft och goda kommunikativa 
och samarbetsmässiga egenskaper. Un-
der gruppens första möte enades man 
om sina mål, hur man skulle jobba, och 
definierade vad som skulle vara fram-
gångsfaktorerna.

Osswald. Vi skulle genomföra avveck-
lingen i tid och enligt plan. Vi skulle 
driva våra läkemedelsprojekt och se till 
att de överfördes till andra delar av fö-
retaget. Och vi skulle stötta medarbe-
tarna i deras väg mot nya karriärer.  

Förändringsprogrammet drevs som 
en matrisorganisation som bestod dels 
av arbetsgrupper, ansvariga för det 
tvärfunktionella arbetet med exempel-
vis läkemedelsprojekt, projektledning, 
fastigheter, personal eller kommunika-
tion, dels av linjegrupper som ansva-
rade för detaljer och implementering i 
sina respektive delar av organisatio-
nen. Ledare för alla grupper fanns i 
Gunilla Osswalds nära 30 personer sto-
ra avvecklingsteam, och de hade fullt 
ansvar för sina områden. 

och vi hade mandat att fatta beslut, be-

och flytta läkemedelsprojekten med 
minsta möjliga påverkan på dem. Vad 
är då bäst för respektive projekt? Vi 
gjorde en plan, sedan följde vi den. Vi 
utgick från den större visionen, och ar-
betade efter våra egna satta mål. 

AVVECKLINGEN AV ASTRAZENECA R&D SÖDERTÄLJE 

– från chockartat 
besked till samarbets anda 
och engagemang
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Överraskande
Vid slutet av året hade planen genom-
förts, och på ett sätt som överraskade 
både AstraZenecas ledning, Gunilla 
Osswalds team och medarbetarna själ-
va. De uppsagda medarbetarna hade 
inte bara fullföljt och avvecklat sina 
egna arbetsuppgifter, många åtog sig 
nya uppgifter, utanför sin roll, och man 
stöttade varandra i både jobbet och i 
personliga situationer. Man samarbe-
tade på ett prestigelöst sätt och hjälptes 
åt över grupp- och funktionsgränserna 
för att lösa problem på ett effektivt sätt. 
Många upplevde en varm stämning på 
arbetsplatsen.

Vad var det då som ledde till det en-
gagemang medarbetarna trots allt kän-
de och som drev motivationen att ar-
beta hårt och med positiv anda hela 
vägen ut? En orsak var säkert att alla 
satt i samma båt och kände stor förstå-
else för varandras situation. Därtill 
fanns ett stort stöd till medarbetarna 

från företaget, i form av ett lokalt och 
aktivt HR-stöd från dag ett, nära sam-
arbete med företagshälsovården och 
Trygghetsrådet, och finansiell kom-
pensation i form av avgångsvederlag.  
Det anordnades många aktiviteter för 
att coacha medarbetarna till nya kar-
riärer, bland annat stöd för att starta 
eget, och arbetsmarknadsdagar, som 
var ett viktigt inslag för att hjälpa med-
arbetarna att tänka framåt. 

Men utöver företagets insatser fanns 
andra faktorer som var kopplade direkt 
till ledarskapet, som ledde till effektiv 
problemlösning och bra samarbete. 
När avvecklingen närmade sig sitt slut 
summerade Gunilla Osswalds team 
vad de lärt sig och ett antal medarbe-
tare intervjuades om hur avvecklings-
arbetet upplevdes. På det sättet kunde 
de ringa in vissa framgångsfaktorer för 
ledarskapet som inte bara gäller i för-
ändringsarbete utan kan följa med i 
den vanliga verksamheten. 

Tydliga mål leder till bra samarbete
Det fanns ett stort målfokus. Inte bara 
för att målet verkligen var skarpt, an-
läggningen skulle ju stängas. Fokus 
åstadkom man genom noggrann men 
kortfattad uppföljning i teamen, och 
genom att stämma av mot projektpla-
nen för att se till att man skalade bort 
allt som inte omedelbart bidrog till 
projektmålen. Det ledde till att med-
arbetarna verkligen kunde rikta in sig 
på sina uppgifter och inte distraheras 
av andra aktiviteter. 

Björn Paulsson var medicinskt ansva-
rig för ett av företagets viktigaste läke-
medelsprojekt inom Alzheimers sjuk-
dom och arbetade med den hårt tids-
pressade uppgiften att leverera och 
överlämna projektet till den nya forsk-
ningsorganisationen i Boston. 

-
ker inom projektet och tilläts koppla 
bort mycket annat som låg bortom den 
uppgiften, förklarar han.

Från avvecklingsteamet fick alla 
grupper frihet att hitta egna lösningar 
och i den tidspressade situationen 
hjälptes man åt att dra gränsen för när 
något var tillräckligt bra – det duger! 
Det här var något som var ovant i den 
forskningspräglade organisationen där 
man normalt lade mycket stor omsorg 
om detaljer.

Målfokuseringen var en nyckelfak-
tor till samarbetet och den goda andan. 
Tillhörigheten stärktes i de grupper 
som skulle lösa uppgifter tillsammans, 
något som var extra viktigt i den pres-
sade situation alla befann sig i. Medar-
betare och chefer hade något att samlas 
kring och stöttade varandra.

Tillit och eget ansvar 
Det fanns en tillit mellan Gunilla Oss-
wald som ledare och hennes avveck-
lingsteam och mellan teamet och med-
arbetarna. Det kom att genomsyra hela 
organisationen. 

uppgift och visade att vi hade en för-
väntan att de skulle göra det, förklarar 
Gunilla Osswald. Då hamnar uppgif-
ten eller problemet hos den som kan 
hantera den bäst, det vill säga en bit ner 
i organisationen.  

Projektplanen var grundstommen. 
Utifrån den fick alla funktioner och ar-
betsgrupper skapa sina egna planer 
som de sedan ägde och ansvarade för.  

Vad var det då som ledde till det 
engagemang medarbetarna trots 

allt kände och som drev motivationen 
att arbeta hårt och med positiv anda hela 
vägen ut? En orsak var säkert att alla satt 
i samma båt och kände stor förståelse 
för varandras situation.
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Ledarna hade en pragmatisk attityd: 
exempelvis om personalen var pressad 
och en leverans var sen – skulle slut-
målet påverkas om det här delmålet 
kom en vecka sent? Inte? Ändra tidpla-
nen då! Om det fanns risk för att slut-
målet skulle påverkas – hur kunde man 
hjälpas åt att lösa problemet?

Sara Lindholm var projektledare i av-
vecklingsteamet och samtidigt ledare 
för den tvärfunktionella arbetsgrup-
pen med projektledare:

gruppmedlemmar hur de skulle lägga 
upp sina planer, utan jag var väldigt 
tydlig med att de skulle äga sina planer 
själva och att jag hjälpte dem framåt 
när de behövde. Det resulterade i att de 
inte kom och frågade mig om det här 
är okej, och själva avgjorde om det var 
så. Det var ett väldigt tydligt ägarskap.  

Att visa att man litade på medarbe-
tarna och tillät flexibla lösningar fick 
verkligen konkreta effekter av att med-
arbetarna tog ansvar, vågade fatta egna 
beslut. Och det i sin tur gjorde arbetet 
mer tillfredsställande. 

Karin Lindvall var gruppchef och 
kom tillsammans med några kollegor 
att ansvara för att tömma och stänga 
ett av forskningsanläggningens största 
arkiv. Hon intygar att det fungerade.

hade modet att agera: nu gör vi så här! 
Inte för att det ska bli dåligt utan för att 
det ska bli bra!

Men ansvaret byggde också på fri-
villighet. Många av de uppgifter som 
behövde göras i samband med avveck-
lingen låg långt utanför de vanliga ar-
betsuppgifterna och innebar ofta stor 
tidspress. Det kunde förväntas orsaka 
stress hos medarbetarna, utöver den 
stress som situationen att vara uppsagd 
innebar. Ledningen signalerade därför 
tydligt att det var frivilligt att åta sig 
extra uppgifter och ett nej skulle res-
pekteras. Det här bidrog säkert också 
till motivationen i arbetet. 

Lyfta bra insatser
Gunilla Osswalds team vinnlade sig 
om att hylla, fira, synliggöra alla fram-
steg och bra insatser som gjordes. Det 

kan tyckas självklart under de pressa-
de förutsättningar personalen befann 
sig i. Men man tog det till ytterligare 
en nivå. Varje möte hennes lednings-
grupp hade inleddes med punkten 
”positiv feedback” för att inom grup-
pen synliggöra vad man gjorde bra 
och att tillåta gruppmedlemmarna att 
känna sig stolta. Goda insatser upp-
märksammades under möten och i ny-
hetsbrev berättade man om grupper el-
ler avdelningar som uppnått mål eller 
löst problem på ett smart sätt. Det blev 
tydligt att den här attityden stärkte 
samarbetsandan.

det var att fortfarande få tillhöra en 
grupp, att kunna göra bra ifrån sig och 
bli uppskattad, säger Björn Paulsson. 
Vi kände uppskattning för det vi gjor-
de både från organisationen i Söder-
tälje och från företaget i stort.

fira att vi stängt ett arkiv, säger Karin 

människor om vi går med flaggan i topp.

Prestigelös problemlösning
-

drande, inställning och fokuserade 
på lösning av problem, berättar Sara 
Lindholm. Inte en inställning att ett 
problem är ett problem utan i stället – 

problemet till nästa möte – superbra! 
På det sättet arbetade vi tillsammans 
i stället för i parallella spår. Vi arbe-
tade väldigt prestigelöst och var öpp-
na mot varandra med vad vi behövde 
hjälp med. 

Tryggheten i att våga be om hjälp 
utan att känna att man misslyckats med 
sin uppgift, var viktig. Och ledarna var 
noga med att handla som de lärde ut. 

rensa de över 18 hyllkilometrarna arkiv 
sackade efter, gick avvecklingsteamet 
ut brett och bad om hjälp. Gunilla Oss-
wald inledde själv med att ta med sitt 
team ned i arkivet och rensa pärmar. 
Och snart stod forskare, chefer och 
medarbetare från hela organisationen 
sida vid sida bland arkivhyllorna och 
rensade papper och flyttade pärmar. 

Tät kommunikation och synligt 
ledarskap
Det fanns en tydlig plan från början 
att alla medarbetare skulle få samma 

Att visa att man litade på medarbe-
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information vid samma tidpunkt om 
vad som pågick på arbetsplatsen vad 
gällde avvecklingen. 

-
-

Osswald.
-

-
-

med ett starkt ledarskap underlättade 
-

-
-
-

-
-

-
ningsvisa träffar minst varannan vecka 

-

-
pletterades skriftligt med viktig infor-
mation till medarbetarna i veckobrev 

En berg- och dalbana
-

med all anledning att vara stolta. Ett 

-
-
-

vation medarbetarna visade medan de 

som året innebar. 
-
-
-

-

-

SOFIE ALVERLIND
fd forskare och kommunikatör AstraZenca 

R&D Södertälje, nu koordinator nya läke-
medel, Sveriges Kommuner och Landsting  

ÅSA ANDER
fd förändringsledare AstraZenca R&D 

Södertälje, nu organisationsutvecklare 
Svenska Röda Korset

ledarskap

-

LÄRDOMAR FRÅN AV-
VECKLINGSARBETET

• Tydliga mål − fokusera på 
det som leder framåt.

• Eget ansvar − låt dem 
som bäst förstår uppgiften 
lösa den på sitt sätt.

• Lyft bra insatser – både 
spontan och organiserad  
positiv feedback.

• Prestigelöshet – våga be  
om hjälp och hjälp till när  
det behövs.

• Tät kommunikation − 
transparent och med sam-
ma  budskap till alla.



DÅ VÄNTAR EN BELÖNING PÅ 50 000 KR
verksamheter – inte bara i klinisk verksamhet, utan också på andra om-
råden relaterade till läkemedelssäkerhet, till exempel myndigheter och 
forskningsinstitutioner.

Alla kan nominera till Guldpillret 2014. Nomineringstiden startar den 
24 april och avslutas den 9 september. Nomineringen sker via ett webb-
formulär på dagensmedicin.se/guldpillret2014.

Guldpillret 2014 delas ut på Apoteksdagen som arrangeras av Dagens 
Apotek och Dagens Medicin den 16 oktober. Vinnaren får ett utbild-
ningsstipendium på 50 000 kronor och ett hederspris.

KUNNIG JURY UTSER PRISTAGARE
Pristagarna utses av en kunnig jury med företrädare för sjukvård, farma-
kologi, forskning och patientintressen. I juryn ingår:

Ylva Böttiger, ordförande i Läkaresällskapets kommitté för läkemedelsfrå-
gor, Thomas Lönngren, tidigare chef European Medicines Agency, nu verk-
sam som konsult, Inger Ros, ordförande Hjärt-/Lungsjukas riksförbund, 
Anders Rane, professor i klinisk farmakologi, Karolinska institutet, Sineva 
Ribeiro, ordförande i Vårdförbundet, Eva Sjökvist-Saers, ordförande i 
Apotekarsocieteten samt Christina Kennedy, chefredaktör, Dagens Medi-
cin och Dagens Apotek och Anders Öhlén, vd, Läkemedelsförsäkringen.

Har du ett recept på säkrare 
läkemedelsanvändning?

DAGENS

VÄLKOMMEN MED DIN NOMINERING!

du
pl
ic
er
a.
nu

NU STARTAR NOMINERINGSTIDEN
FÖR UTMÄRKELSEN GULDPILLRET 2014
Priset ska stimulera anställda i sjukvården, apotekssektorn och forskar-
världen att hitta recept för en bättre läkemedelsanvändning och färre lä-
kemedelsskador. Bakom utmärkelsen står Läkemedelsförsäkringen och 
tidningarna Dagens Medicin och Dagens Apotek. Guldpillret instiftades 
2010 och förra årets pristagare var Skånes okologiska klinik, Skånes uni-
versitetssjukhus Lund, för deras forskning om skräddarsydd behandling 
till bröstcancerpatienter.

EXEMPEL PÅ INITIATIV SOM KAN BELÖNAS:
> Utveckling av nya arbetssätt och metoder som ökar kvaliteten 

och säkerheten i läkemedelsanvändningen.
> Utveckling av tjänster och teknik som ökar kunskapen om läke-

medel hos personal och patienter och minskar risken för felaktig 
läkemedelsanvändning.

> Forskning som bidrar till en förbättrad användning av läkeme-
del, genom ökad förståelse för läkemedels mekanismer och ver-
kan i människokroppen.

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

2014
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Seminariet handlade om evidens-
baserat beslutsfattande vid ur-
val. Professor Scott Highhouse 

kombinerar psykologisk forskning om 
omdöme och beslutsfattande (judge-
ment and decision making theory) med 
forskning om personbedömning och 
urval. Han försöker besvara frågan om 
varför vi inte tillämpar befintliga kun-

skaper för att göra bättre urval i arbets-
livet och menar att om vi tillämpade 
evidensbaserade urvalsmetoder skulle 
vi uppnå ökad produktivitet och andra 
positiva effekter. Arbets- och organisa-
tionspsykologins största framgång en-
ligt Scott Highhouse, är att den lyckats 
minska felmarginalen vid prediktion 
av arbetsprestation. Urval är en insats 

som – om den görs rätt – kan ha en stor 
positiv effekt på arbetsmiljö, produkti-
vitet och effektivitet i organisationer. 
För att vara ännu tydligare, bra urval 
har ofta större betydelse för organisa-
tioner och organisationers intressenter 
än olika former av utvecklingsinsatser. 
Vad är då rätt sätt att göra urval? Och 
varför tillämpas inte kunskapen?

Därför använder vi inte 
evidensbaserade urvalsmetoder 
i arbetslivet

Att välja rätt person till 
rätt arbetsuppgift kan ha 
en stor positiv effekt på 
både arbetsmiljö, produk-
tivitet och effektivitet. Det 
visar en rad forsknings-
resultat. Ändå tillämpas 
inte den kunskapen inom 
arbetslivet. Motståndet 
mot standardiserade be-
dömningar vinner till för-
mån för intuitiva helhets-
bedömningar. Det talade 
den amerikanska psyko-
logen och forskaren Scott 
Highhouse om vid ett se-
minarium på Stockholms 
universitet som hölls i 
december 2013. Här är ett 
referat av seminariet.
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Två skolor – kliniska eller 
mekaniska bedömningar
Inom arbets- och organisationspsykolo-
gin har under ett antal decennier fun-
nits två skolor inom bedömning och 
urval. Den ena traditionen har kallats 
klinisk, holistisk eller individuell be-
dömning och den andra mekanisk, sta-
tistisk eller psykometrisk bedömning. 

• Kliniska bedömningar kan definie-
ras som bedömningar av olika person-
liga attribut som en expert anser vara 
av betydelse i ett visst sammanhang. 
Bedömningen är en intuitiv eller åt-
minstone inte en standardiserad sam-
manvägning av dessa olika aspekter. 

• Mekaniska bedömningar kan defi-
nieras som standardiserade sätt att 

mäta och sedan statistiskt sammanvä-
ga de aspekter som forskningen visat 
är av betydelse för urvalsbeslut. Dessa 
två skolor har funnits parallellt under 
lång tid. 

Scott Highhouse beskriver de två 
bedömningstraditionerna i en artikel 
2002: ”Henry Murray ses som för-
grundsgestalten inom den kliniska el-

Bra urval har ofta större 
betydelse för organisa-

tioner och organisationers 
intressenter än olika former 
av utvecklingsinsatser.



22   pharma industry nr 2 –14

Ledarskap

ler holistiska bedömningstraditionen. 
Murray arbetade på den amerikanska 
byrån för strategisk service (the Office 
of Strategic Services, OSS) under andra 
världskriget. På OSS utvecklades ett 
program för urval av spioner. Här med-
verkade psykologer och dessa psykolo-
ger var influerade av personlighetsteo-
ri och psykoanalys. Inga psykologer 
från det arbetspsykologiska kunskaps-
fältet medverkade. Murrays holistiska 
approach byggde på idén om psykolo-
gens förmåga att observera mönster i 
en persons beteende och att integrera 
dessa observationer till en bedömning 
av prestation och effektivitet.” 

I en OSS-rapport från 1948 ger Hen-
ry Murray uttryck för detta förhåll-
ningssätt på följande sätt: ”And so it 
could be said that this method calls for 
the improvement of the psychologist as 
observer and interpreter rather than 
the improvement of mechanical instru-
ments and test materials.”

Det program man tog fram för urval 
av spioner innehöll en mängd olika öv-
ningar. Slutbedömningen gjordes med 
hjälp av diskussioner som skulle leda 
till konsensusbeslut. Men vid senare 
utvärdering av denna metod lyckades 
inte forskarna visa att dessa metoder 
hade tillfredsställande tillförlitlighet. 
Man fann också att en mer standardi-
serad del bestående av en dags test-
ningar hade betydligt högre tillförlit-
lighet än den andra delen om tre dagar 

av mer kliniska bedömningar. De kli-
niska bedömningarna tycks alltså ha 
sänkt tillförlitligheten (validiteten) i 
urvalsbeslutet. Trots dessa tillkorta-
kommanden fortsatte kliniska helhets-
bedömningar att vinna mark. Man an-
såg att det var viktigt att se människan 
som en organisk helhet vars beteende 
är resultatet av både personlighet och 
omgivning. Förespråkarna för denna 
helhetsbedömning satte själva bedö-
maren som den centrala gestalten att 
göra denna helhetsbedömning och den 
psykologiska utbildningen som under-
visade denna kliniska kunskap blev 
sättet att skaffa sig denna unika kom-
petens.

Arbetspsykologisk och psyko-
metrisk tradition
Parallellt med denna tradition utveck-
lade den arbetspsykologiska, psykome-
triska traditionen metoder, samlade 
data och forskade. Förgrundsgestal-
ten inom denna tradition anses vara 
Gordon Allport. Två stora program som 
han var inblandad i genomfördes i 
USA efter kriget, det ena på Standard 
Oil i New Jersey, det andra på Sears, 
Roebuck and Company. 

Målet med dessa projekt var att göra 
valida prediktioner av arbetspresta-
tion. Man använde ett stort antal mått 
såsom verbal förmåga, begåvning, 
chefsattityder, personlighet och lik-
nande. De test som användes visade sig 

ha hög validitet, det vill säga de lycka-
des mäta faktorer som sedan visade sig 
vara avgörande för arbetsprestation. 

Sears, Roebuck and Company anli-
tade 1942 psykologen och psykometri-
kern L L Thurstone för att sätta ihop ett 
testbatteri för chefsurval: begåvnings-
test, personlighetstest, värderingstest 
och preferenstest. Sambandet mellan 
testbatteriet och chefskap uppgick till 
.75 (där 1.00 är ett perfekt samband). 
Redan på 1940-talet kunde man alltså 
identifiera en generell faktor av ledar-
egenskaper. 

På 1950-talet gjordes ett ambitiöst 
program där man kombinerade klinisk 
och psykometrisk metodik i individu-
ell bedömning vid Psychological Re-
search Services of Western Reserve 
University. Man besökte det företag där 
man skulle göra urval för att ta reda på 
företagets struktur och ”personlighet” 
och satte sedan ihop ett batteri utifrån 
detta. Det kunde innehålla begåv-
ningstest och självskattningstest. En 
utvärdering konstaterade att den sub-
jektiva kliniska slutbedömningen hade 
lägre validitet än de enskilda testen var 
för sig.

I England tillsatte man the War Of-
fice Selection Board (WOSB). De flesta 
bedömarna hörde till den psykiatriska 
traditionen snarare än den arbetspsy-
kologiska och psykometriska traditio-
nen. Man utvecklade metoder för be-
dömning och urval utan att fokusera 
på standardisering och reliabilitet.

I slutet av 1980-talet och början av 
1990-talet ”återupptäcktes” klinisk/ho-
listisk personbedömning av forskare 
och arbetspsykologer. Psykologerna A 
M Ryan och P R Sackett (1987, 1989, 1992, 
1998) skrev en rad artiklar i vilka de gav 
uttryck för sin förvåning över att indi-
viduell bedömning inte uppmärksam-
mades av forskare och inte ens beskrevs 
av sina utövare trots att många psyko-
loger tjänade sitt uppehälle på det. 

Scott Highhouse hänvisar i slutet av 
sin artikel från 2002 till A W Astins 
(1961) diskussion om hur psykoterapi 
trots svagt stöd för dess effektivitet 
kunde blomstra under 1950-talet. A W 
Astin kommer i denna analys fram till 
att området uppnått vad han kallar 
”funktionell autonomi”. Detsamma 
menar Scott Highhouse har inträffat 
för området individuell eller klinisk be-
dömning. Utövare utan kunskaper om 

När man undersökt hur bedöm-
ningsexperter inom olika områden 

kommer fram till beslut har man funnit 
att de förlitar sig på begränsad informa-
tion, är oklara över och inte kan redovisa 
hur de har kommit fram till sina bedöm-
ningar, att olika bedömare med samma 
information kommer fram till olika slut-
satser samt att de blir mer säkra på sina 
ursprungliga slutsatser när irrelevant 
information tillförs.
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bedömning, psykometri och statistik 
strömmar till detta verksamhetsom-
råde och – märkligast av allt – de som 
verkar inom området avkrävs ingen re-
dovisning av det empiriska stödet för sina 
insatser.

Fallgropar i omdöme vid urvalsbe-
dömning 
Ett av psykologins stora bidrag till 
samhället är forskningen och kunska-
pen om människans omdöme och be-
slutsprocesser. Genom detta bidrag har 
vi lärt oss mer om hur vårt omdöme 
påverkas av ovidkommande faktorer, 
hur svårt vi har att uppskatta sanno-
likhet att förutsäga saker som kommer 
att hända och hur vi föredrar och låter 
oss påverkas mer av berättelser än av 
enstaka fakta även när det är fakta som 
är relevanta för bedömningen. Denna 
psykologiska kunskap förklarar varför 
tillförlitligheten sjunker när vi försö-
ker ”tolka” testresultat och annan data 
som insamlats.

Forskare har tittat specifikt på ur-
valsexperters beslutsprocesser. När 
man undersökt hur bedömningsexper-
ter inom olika områden kommer fram 
till beslut har man funnit att de förlitar 
sig på begränsad information, är okla-
ra över och inte kan redovisa hur de 
har kommit fram till sina bedömning-
ar, att olika bedömare med samma in-
formation kommer fram till olika slut-
satser samt att de blir mer säkra på sina 
ursprungliga slutsatser när irrelevant 
information tillförs (R Hastie & R M 
Dawes, 2001). Det finns alltså inget stöd 
i forskningen för att den professionella 
bedömaren har en unik förmåga att 
väga samman intryck, ställa relevanta 
frågor och till sist med hjälp av sitt om-
döme fatta bättre urvalsbeslut. Snarare 
visar forskningen att professionella be-
dömare överskattar sin förmåga.

En annan fallgrop vid urvalsbedöm-
ning är att vi lätt tror att det går att 
göra helt säkra bedömningar och pre-
diktioner (förutsägelser). Vi inser inte 
att urval är en fråga om sannolikhet 
och att vi kan förbättra urvalet på 
gruppnivå men att varje enskilt urval 
inte med hundraprocentig säkerhet blir 
rätt. Att använda standardiserade da-
tainsamlingsmetoder och standardise-
rade metoder för att väga samman data 
är ett sätt att öka sannolikheten för rätt 
urvalsbedömningar, men vi får leva 

med att ett visst antal urvalsbeslut per 
hundra urval blir fel. 

Ett annat felaktigt antagande är att 
erfarenhet gör oss bättre på att predi-
cera prestationer på lång sikt. Även 
detta antagande saknar stöd i forsk-
ningen (Camerer & Johnson, 1991).  

I boken Thinking, fast and slow 
(2011) skriver Daniel Kahneman om be-
dömningsexperter i kapitlet ”The illu-
sion of validity”. Kahneman menar att 
vi kan göra ”intuitiva” prediktioner 
endast i miljöer där vi i princip får 
omedelbar återkoppling, till exempel 
inom vård eller vid olyckor. Detta är 
inte fallet i urvalssammanhang. Vi får 
inte omedelbar feedback på hur en per-
son presterar över tid. Vi får oftast inte 
feedback alls på om och hur mycket vår 
bedömning förbättrar urvalet jämfört 
med om vi hade singlat slant. Sådan 
återkoppling får vi bara om vi gör sys-
tematiska utvärderingar.

Daniel Kahneman skriver också om 
”an illusion of skill”, det vill säga en idé 
om expertkunnande som saknar empi-
risk grund. Han beskriver sitt eget ar-
bete som urvalspsykolog inom den is-
raeliska armén. Djupt inom sig anade 
han att han inte kunde bedöma vilka 
soldater som skulle komma att bli bätt-

re än andra och att det varje år visade 
sig att han heller inte hade kunnat det, 
men att han trots detta började om med 
samma urvalsprocedurer år efter år. 
Kahneman visar att graden av tilltro 
till den egna bedömningen inte har nå-
got samband med riktigheten i den 
egna bedömningen (vare sig man är sä-
ker eller som i hans fall tvivlar). 

Evidensbaserat beslutsfattande 
vid urval
Under de 70 år som följt efter de tidi-
gare nämnda urvalsprojekten i USA 
har man varje gång man jämfört kli-
niska/holistiska och mekaniska/psy-
kometriska bedömningar kommit fram 
till samma resultat. Forskningen ger 
tydligt besked, mekanisk samman-
vägning vinner överlägset när samma 
information bedöms (P E Meehl, 1954, 
W M Grove, D H Zald, B S Lebow, B 
E Snitz & C Nelson, 2000, N R Kun-
cel, D M Klieger, B S Connelly & D S 
Ones, 2013). 

Holistiska bedömningar sänker va-
liditeten jämfört med om man bara an-
vänt enskilda testresultat eller – ännu 
bättre – vägt ihop dem på ett standar-
diserat sätt. Enligt N R Kuncel med fle-
ra (2013) sänker klinisk sammanväg-
ning av bedömningsdata träffsäkerhe-
ten med 25 procent. I dessa 25 procent 
förlorad säkerhet i bedömningen ligger 
stora ekonomiska och mänskliga vär-
den.

Forskningen inom området är alltså 
solklar och ger oss besked om hur ur-
valsprocessen ska utföras för största 
möjliga träffsäkerhet. När det gäller da-
tainsamlingen bör den ske på ett struk-

turerat och standardiserat sätt, det vill 
säga samma slags information ska sam-
las in för varje enskild kandidat som 
söker jobbet. Forskningen visar också 
att även kombinationen av de olika de-
larna information ska ske på ett stan-
dardiserat sätt. Varje informationskälla 
som används ska ha ett empiriskt bevi-
sat samband med det bedömaren vill 

-

-
-
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förutsäga. Om det inte finns ett konsta-
terat samband mellan det man bedömer 
(prediktorn) och det man vill förutsäga 
(till exempel arbetsprestation) bör det 
inte ingå i datainsamlingen. 

Mer information är alltså inte auto-
matiskt bättre information, tvärtom pe-
kar forskningen på att ”extrainforma-
tion” ges en tyngd i beslutsprocessen 
som den inte alls motsvarar. När man 
samlat in all information som bevisats 
ha ett samband med det man vill för-
utsäga ska den framtagna informatio-
nen vägas samman enligt en på för-
hand framtagen statistisk formel. 

Enligt vår mening bör leverantören 
av urvalsprocessen göras ansvarsskyl-
dig, med andra ord kunna redogöra för 
hur och med vilket stöd han eller hon 
har kommit fram till sin slutsats. Det 
bör gå att spåra processen fram till be-
slut och om flera bedömare använder 
samma metod på samma data ska de 
komma till samma slutsats det vill säga 
vara reliabla.

Motståndet styr mer än förnuftet
Varför har den intuitiva helhetsbe-
dömningen så stark ställning när all 
forskning visar att vi alla skulle tjäna 
på en mer standardiserad bedömning? 
När det gäller strukturerade datain-
samlingsmetoder kan det bero på att 
människor motsätter sig begränsning-
ar av vilken information de ska samla 
in. När det gäller kombinationen av 
data, alltså att strukturera beslutspro-
cessen, finns det om möjligt ett ännu 
större motstånd baserat på uppfatt-
ningen att detta förenklar och därmed 

förvanskar något som är mycket kom-
plext. Mekaniska bedömningar base-
rade på statistik förenklar för bedöma-
ren i själva urvalsögonblicket, men de 
formler som ligger till grund för pre-
diktion rymmer enorma mängder data 
och information om relationen mellan 
olika data och allt detta motsvarar med 
råge den komplexitet som en så kallad 
helhetsbedömning omfattar. Faktum 
kvarstår, samhället skulle vinna myck-
et på ett mer evidensbaserat beslutsfat-
tande vid urval. Då skulle diskrimine-
ringen minska och effektiviteten öka i 
hela arbetslivet.

MARIA ÅKERLUND
leg psykolog

SARA HENRYSSON EIDVALL
leg psykolog, specialist i 

arbetslivets psykologi

ANDERS SJÖBERG
docent i psykologi
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Ledarskap

Vi inser inte att urval är en fråga 
om sannolikhet och att vi kan för-

bättra urvalet på gruppnivå men att varje 
enskilt urval inte med hundraprocentig 
säkerhet blir rätt. 
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Fråga vilken läkare du vill vad som förändrats mest 
när det gäller patientbeteendet de senaste åren så 
kommer hen med all säkerhet att prata om en läkare 

som inte accepterades på läkarutbildningen – den allestä-
des närvarande Dr Google. Redan i en läkarstudie vi på 
Kairos Future genomförde 20091 var bilden mycket tydlig. 
Den viktigaste framtidsfrågan vad gäller relationen mellan 
läkare och patient gällde de mer pålästa patienterna med 
högre krav på att informeras, högre krav på tillgänglighet, 
högre krav på behandling och minskande auktoritetstro. 

Och sedan dess har den bilden bara förstärkts i våra un-
dersökningar och workshops med läkare.

Tre av fyra svenskar är internetmogna
Tre av fyra svenskar är i dag att betrakta som internet-
mogna i betydelsen att de använder internet på ett kvalifi-
cerat sätt och kan förväntas kunna ta del av de många nya 
möjligheter som nätet erbjuder ur olika aspekter, inklusive 
hälsotjänster.

VÅRDKARTAN 
– ett verktyg för skildring av 

vårdupplevelsen
Vårdkartan.se är ett nytt sätt att söka och förmedla information om vården där 

både vårdgivare och vårdtagare bidrar till informationen. Plattformen är som en 
elektronisk anslagstavla och har utvecklats av konsultföretaget Kairos Future. 

Vårdkartan känner av var du befinner dig och visar en vy över vårdinrättningar i din närhet.
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Du kan söka efter specifika vårdmottagningar. I detta fall gäller sökningen Cityakuten Stockholm.

Den fjärdedel av svenskarna som inte är internetmogna 
i dag är till största delen lågutbildade äldre (66+). I synner-
het de som inte alls använder internet hör till övervägande 
delen till denna grupp. Här är framför allt äldre kvinnor 
överrepresenterade.

När man märker att något är fel med hälsan är det Dr. 
Google som får hjälpa till med informationssökningen. En 
intressant kontrast till de nyss nämnda äldre kvinnorna är 
att i princip samtliga medelålders och yngre kvinnor söker 
hälsoinformation på nätet (98 procent). Alldeles särskilt om 
hon har en högskoleutbildning2.

Drygt hälften av svenskarna är intresserade av att kun-
na följa sin egen hälsa, till exempel kondition, sitt närings-
intag eller sitt blodtryck via dator eller mobiltelefon. Den 
genomsnittliga betalningsviljan för tjänster av detta slag är 
60 kronor per månad vilket ger en potentiell branschom-
sättning motsvarande 3 miljarder kronor för enbart detta 
segment.

Diskussionsforum, sociala medier och 
samverkansarenor 
Diskussionsforum är den viktigaste informationskällan 
för många unga. Bland dem som söker hälsoinformation 
på nätet svarar 25 procent av de yngre (16–35 år) att de of-
tast hittar sin hälsorelaterade information på svenska el-
ler internationella diskussionsforum. Det är också i denna 
åldersgrupp som man i betydligt större utsträckning än 

bland medelålders och äldre har delat information på nätet 
om vad man äter, hur mycket man tränar, sin vikt eller lik-
nande. 25 procent av de unga har också någon gång skrivit 
på nätet om sin hälsa eller vård. Inte helt förvånande har 
man också i den åldersgruppen en mer avspänd attityd till 
att dela hälsoinformation på nätet.

Sociala medier har kommit långt, från de tidigaste ny-
hetsgrupperna, forum på nätet och chattarna till dagens 
uppsjö av komplexa och specialiserade sociala nätverk. En 
av dess viktigaste effekter har varit att få människor att 
vänja sig vid saker som tidigare varit främmande för de 
flesta: att interagera obehindrat med främmande och ano-
nyma människor från hela världen, att varje organisation i 
världen alltid är kontaktbar och ett knapptryck bort, samt 
att det finns en offentlig/semioffentlig värld som alla har 
tillgång till och kan delta i och bidra till, inte bara de som 
har kapital och kontakter.

Varför öppnar stora företag numera sina dörrar för att få 
hjälp av amatörer? Det korta svaret är att det aldrig varit 
möjligt utan internet. Det längre svaret är att flera händel-
seutvecklingar har bidragit till att fenomenet slagit igenom 
under de senaste åren.

Ett allt mer närvarande mediesamhälle har bidragit till 
en ökad öppenhet. Denna öppenhet leder till att allmänhe-
ten får en allt mer familjär relation till offentliga personer 
och organisationer. Den ökade synligheten hos vardaglig 
kommunikation som följt i kölvattnet på den digitala tek-
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niken och leder till att minska graden av formalitet i offent-
lig kommunikation, vilket i sin tur påverkar bilden av hur 
formell man vanligtvis är i den offentliga världen.

Större osäkerhet på hårdare marknader
Från ett företagsperspektiv gäller att man numera, mycket 
mer än tidigare, har konkurrenter över hela världen och i 
många branscher. Ständig innovation i en snabbrörlig och 
komplex värld gör det svårt att känna trygghet och själv-
förtroende när grunden för ens verksamhet kan ryckas un-
dan när som helst. Att ta hjälp av allmänheten blir då mer 
attraktivt, dels för att man genom samverkan i innovation 
kan sammanföra stegen marknadsundersökning, produkt-
utveckling och marknadsföring och därmed minska både 
tidsåtgången och kostnaden, dels behöver man inte fatta be-
slut helt själv och därmed minskar risken att hamna helt fel.

Det har länge funnits människor som har stor kunskap 
och kompetens inom områden som inte är deras yrke, men 
genom internets framväxt har denna hittills dolda kompe-
tens blivit synlig. Under de senaste 10–15 åren har bloggare 
blivit inflytelserika journalister och opinionsbildare, ama-
törer har lagt upp sina fotografier, designat sina hemsidor, 
gjort videor, musik, spel och liknande. Den skarpa gränsen 
mellan amatör och professionell existerar inte längre och 
har gjort företag allt mer benägna att acceptera att kompe-
tens kan ligga hos vem som helst.

En av orsakerna till att Procter & Gamble gick från att 
ha en mycket sluten till en mycket öppen innovationspro-
cess var innovationschefen Larry Hustons insikt att de mest 
framgångsrika nya produkterna hade varit resultatet av 
samarbeten mellan olika avdelningar. Med slutsatsen att 
utifrånperspektiv gav upphov till nyskapande idéer var en 
samproduktionsplattform det naturliga nästa steget. Den 
psykologiska insikten att expertis och erfarenhet som är till 
så stor nytta när man arbetar inom en given ram kan vara 
begränsande när man försöker bryta de ramarna, och för-
ståelsen för att det är sammanflätandet av olika sorters kun-
skap som leder till de stora genombrotten, har banat vägen 
för att vanemässigt ta hjälp av utomstående.

Vårdkartan.se – en samproducerad bild av  
upplevelser av vården 
Baserat på den plattform som Kairos Future använder för 
applikationer inom kund- och medarbetardriven innova-
tion har vi tagit fram Vårdkartan – en helt egen tillämpning 
för patientdriven innovation. I våra samtal med patientor-
ganisationer har vi noterat ett intresse för verktyg av detta 
slag. Ett antal patientorganisationer är också intresserade 
av att deras medlemmar börjar använda verktyget när det 
lanseras våren 2014.

I vårt arbete med exempelvis långtidsstudien Opinion 
Hälsa har det sedan starten växt fram ett behov av att kun-
na komma närmare hälsokonsumenten och patienten när 

I denna vy kan man lämna synpunkter eller förbättringsförslag. När notering finns på en vårdenhet kan det se ut som i detta fall med 
avsändarens bild och namn. En så tydlig beskrivning av avsändaren är dock inte obligatorisk.
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det gäller beskrivningar av olika slag. Vårdkartan är en del 
i detta. Andra tillämpningar utifrån den gedigna plattfor-
men är under uppbyggnad.

Med Vårdkartan kan man söka efter vårdmottagningar 
och notera både synpunkter och förbättringsförslag kopp-
lade till den aktuella mottagningen. Precis som i vilket an-
nat sammanhang som helst på nätet kan man bifoga bild, 
film eller dokument till noteringen. På samma sätt som på 
andra sajter kan man använda gilla-knappen när man in-
stämmer i något som någon annan formulerat för samma 
mottagning.

Vårdkartan.se faller in under kategorin elektronisk an-
slagstavla, en yta på internet som möjliggör för besökare att 
lämna information och synpunkter. Även för en sådan finns 
lagar och regler som måste följas, inte minst ett uppsikts-
ansvar så att inte den konstruktiva tanken med verktyget 
förfars med vissa sorters meddelanden.

Den första versionen av Vårdkartan.se har en tämligen 
enkel funktionalitet och är skapad enbart för dator, men en 
mobilapplikation testas redan. Efter hand ska vi fånga syn-
punkter beträffande funktionalitet och möjligheter. Inte 
minst är vi naturligtvis intresserade av att se hur verktyg 
av detta slag kan hjälpa oss i våra beskrivningar av dagens 
och morgondagens hälsokonsument och patient.

De sociala medierna blir allt mer sociala
Framtiden för nätet och de sociala medierna pekar entydigt 
mot att vår uppkoppling mot nätet blir allt mer integrerad. 

Snart kommer chatt-tjänsterna att lyftas till ständig kon-
takt. Du har dussinet familjemedlemmar och nära vänner 
med dig var du än är. Du pratar med dem, visar bilder eller 
skriver utan att behöver trycka på några knappar eller ge 
röstkommandon. Den totala delade närvaron. När vi delar 
allt kan vi också hjälpa och stötta varandra, i allt från utma-
ningar på jobbet till att åstadkomma bästa möjliga hälsa3.

Frågan är hur vården och läkarutbildningen reagerar när 
även Dr. Watson gör entré. Kommer man att reagera på sam-
ma sätt som mot Dr. Google för några år sedan? IBM Wat-
son, en superdator för artificiell intelligens byggd för språk-
lig förståelse, är snart beredd att svara på alla frågor inom 
det medicinska området, som läkarassistent och i en appli-
kation nära dig.

MATS OLSSON
framtidsstrateg

Kairos Future

REFERENSER
1 Läkarstudien Morgondagens samverkan, kommunikation och kom-
petensutveckling. Kairos Future 2009.

2 Opinion Hälsa. Flera enkätundersökningar under perioden 2007–
2014. Kairos Future.

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

Tänk Rekrytering & Bemanning i hela Norden Tänk..

PharmaRelations...

        Search
Tänk

Mer än 10 000 CV, 1 000 intervjuade kandidater och ett gigantiskt nätverk



30   pharma industry nr 2 –14

politik i industrin

Alla länder i Europa kommer att använda 
sig av samma rapportmall, men på sina 

minär version av rapportmallen som bilaga till 
Läkemedelsbranschens Etiska regelverk (LER).
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Olika delar av världen hanterar 
öppenhet på olika sätt. I USA 
sker det i form av tvingande 

federal lagstiftning. I Europa har Eu-
ropean Federation of Pharmaceutical 
Industries and Associations, (EFPIA), 
själv tagit initiativ för att offentliggöra 
de ersättningar som företagen betalar 
till sjukvårdspersonal. Det är en stor 
skillnad, och givetvis innebär det egna 
initiativet också ett stort ansvar. 

Det är visserligen relativt lång tid 
innan den första publiceringen ska ske, 
men det går inte att slå sig till ro med 
att sista datum för den första rapporte-
ringen ligger så långt bort som vid 
halvårsskiftet 2016. Det är en synvilla 
att tro att det innebär att det är gott om 
tid. Redan nu måste arbete inledas på 
företagen för att utveckla och säkra 
processerna för att från 2015 samla in 
de relevanta uppgifterna, något som 
måste ske under korrekta former och 
efterlevande av bland annat reglerna i 
Personuppgiftslagen (PUL). Utveck-
lingsprocessen är en grannlaga upp-
gift, både för det enskilda företagets 
och för branschens trovärdighet.

En anpassning till samhällets krav 
om öppenhet
De åtgärder som nu beslutats av den 
europeiska läkemedelsbranschen byg-
ger i grunden på två sakliga skäl. För 
det första är samarbete med läkare en 
källa till expertkunskap som företagen 
på olika sätt behöver kunna fortsätta 
att få del av. Det andra skälet hänger 
ihop med det första – för att kunna 
ha sådant samarbete är det nödvän-
digt att anpassa sig till samhällets 
och allmänhetens vid varje tidpunkt 
rådande krav. Dessa krav förändras 
ständigt och i dag är kraven allt mer 
inriktade på öppenhet i alla delar av 
verksamheten. 

Samverkan mellan företag och häl-
so- och sjukvårdspersonal kan inne-
bära risk för intressekonflikter eller att 
de uppfattas leda till sådana intresse-
konflikter. Allt måste göras för att sam-
arbetet ska vara transparent och där-
med kunna fortsätta och accepteras av 
samhället. 

USA införde i mars 2010 – som en del 
av en större sjukvårdslag – The Physici-
an Payments Sunshine Act om transpa-

rens som rör ekonomiska ersättningar 
till läkare. Denna lag påverkade debat-
ten även i Europa. 

Den europeiska branschorganisatio-
nen EFPIA fattade beslut om ett egenåt-
gärdssystem för att offentliggöra ”vär-
deöverföringar till hälso- och sjukvår-
den” i juni 2013, med krav att alla natio-
nella organisationer skulle införa dessa 
bestämmelser i sina nationella etiska reg-
ler. Enligt EFPIA:s egna beräkningar be-
rörs omkring 1 900 företag i över 30 län-
der av detta. De nya reglerna – och hur 
de efterlevs – kommer därmed att få stort 
genomslag och stor betydelse för bilden 
av den europeiska läkemedelsbranschen.

Dessa uppgifter ska samlas in och 
rapporteras
Grundförutsättningarna är på plats. I 
Sverige har LIF infört EFPIA-reglerna i 
det etiska regelverket (LER) från första 
januari i år. Uppgifter som ska samlas 
in är uppdelade i två kategorier: dels 
hälso- och sjukvårdspersonal (Health 
Care Personnel – HCP), dels hälso- och 
sjukvården som organisation (Health 
Care Organisations – HCO). 

Öppen redovisning av ersättningar till läkare: 
LIF ansvarar för en gemensam 
informationsportal
Den europeiska läkemedelsbranschen (EFPIA) har beslutat att från och med halv-
årsskiftet 2016 offentliggöra de ersättningar som företagen betalar till sjukvården 
och dess personal. Det innebär att man redan nu måste inleda arbetet på företagen 
för att börja samla in uppgifterna från och med 2015. Läkemedelsindustriförening-
ens (LIF:s) Samarbetsdatabas kommer att användas som plattform för den samlade 
svenska rapporteringen.
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För hälso- och sjukvårdspersonal  
(HCP) ska redovisas:

• Namn och adress där verksamhet 
bedrivs.

• Konsultarvoden.

• Utlägg för omkostnader vid uppdrag 
(till exempel resa och logi).

I de europeiska reglerna finns även 
krav på redovisning av ersättning för 
kostnader för arrangemang (registre-
ringsavgifter, resor och logi), men det 
kommer inte att vara relevant för Sve-
rige eftersom sådan finansiering inte 
är tillåten efter den 1 januari 2015 på 
grund av den nya och reviderade SKL-
överenskommelsen.

För hälso- och sjukvården (HCO) ska 
redovisas:

• Namn (på klinik, förening eller lik-
nande) och adress där verksamhet 
bedrivs.
• Donationer till HCO.

• Bidrag till kostnader för arrange-
mang (sponsringskostnader).

• Konsultarvoden.

• Utlägg för omkostnader vid uppdrag 
(till exempel resa och logi). 

Dessutom ska varje företag lämna upp -
gift om totalsumma för värdeöverföring 
för forskning och utveckling under året.

I Sverige gäller reglerna för kostna-
der relaterade till både receptbelagda 
och receptfria humanläkemedel, däre-
mot inte veterinärläkemedel. Summor 
för förtäring som till exempel lunch el-
ler middag i samband med samman-
komster behöver inte rapporteras, inte 
heller kostnader för hjälpmedel eller 
informations- och utbildningsmaterial.

Så här går rapporteringen till
Alla länder i Europa kommer att an-
vända sig av samma rapportmall, men 
på sina respektive språk. Redan i dag 
finns en preliminär version av rap-
portmallen som bilaga till Läkemedels-
branschens Etiska regelverk (LER) för 
företagen att ta del av och använda som 

utgångspunkt för sin planering. Denna 
mall kan dock komma att justeras i vis-
sa detaljer, eftersom EFPIA flaggat för 
att några formatmässiga förändringar 
kan komma att ske efter stämmobeslut 
i början av juni 2014. Företagen uppma-
nas att även redovisa rapportmallen på 
engelska.

Som en samlad svensk rapporte-
ringsplattform planerar man att använ-
da LIF:s Samarbetsdatabas. Systemet 
kommer att finns på plats under hösten 
2014. I databasen ska företagen kunna 
välja ett av tre alternativ:

• Registrera uppgifterna via ett for-
mulär.

• Ladda upp en färdig rapportmall i 
databasen. 

• Ladda upp en länk i samarbetsdata-
basen till en rapportmall som är place-
rad på företagets egen hemsida.

Sjukvårdspersonalen måste lämna 
medgivande 
LIF har låtit jurister granska på vilket 
sätt rapporteringen påverkas av PUL. 
Slutsatsen är att det kommer att krä-
vas ett medgivande av HCP för att till-
låta publicering med personuppgifter. 
Medgivandet sker skriftligt, lämpligen 
i konsultavtalet. LIF har tagit fram ett 
standardiserat förslag på medgivande.

LIF har informerat berörda organi-
sationer (Vårdförbundet, Läkarförbun-
det, Läkaresällskapet samt SKL) och 
planerar under hösten även annonsera 
i tidningar som når hälso- och sjukvår-
den för att förklara initiativet. 

Fortsatta arbetet framöver
LIF:s expertgrupp Compliance är den 
gruppering inom LIF som jobbat in-
tensivt med det nya initiativet för att 
utreda oklarheter och vilken hjälp 
företagen kan behöva från LIF för att 

implementeringen ska gå så smidigt 
som möjligt. 

För de enskilda företagen så kom-
mer angreppssättet förmodligen att 
skilja sig en del åt – kanske framför allt 
beroende på storlek på organisation 
och om det finns huvudkontor som vill 
standardisera sitt arbetssätt. Klart är 
dock att förberedelserna verkar vara i 
full gång. Och visst kan det tyckas vara 
en komplex datahantering, men med 
utgångspunkt i rapportmallen och lä-
kemedelsföretagens stora vana vid 
hantering av data, så tror vi att de allra 
flesta företag redan i dag har kompe-
tens och resurser att hantera detta. Och 
det ska inte råda några tvivel om att 
enskilda företag liksom branschen som 
helhet tar sitt ansvar för att den ökade 
transparensen ska ros i hamn med tro-
värdighet. 

MATILDA HOLST
Compliance Officer, LIF

JAN STRÖM
Kommunikationsdirektör, LIF

Utvecklingsprocessen är en grann-
laga uppgift, både för det enskilda 

företagets och för branschens trovärdig-
het.



ASCO | Chicago 30 maj–3 juni 
EULAR | Paris 11–14 juni 

ESC | Barcelona 30 aug–3 sep
ERS Annual Congress | München  6–10 sep 

EASD | Wien 15–19 sep
UEG Week | Wien 18–22 okt

AHA | Chicago 15–19 nov
2015

EPA | Wien 28–31 mars 
ANA | Washington DC 18–25 april
ECCMID | Köpenhamn 25–28 april 

ASCO | Chicago 29 maj–2 juni
EULAR | Rom 10–13 juni

SLUTSÅLT!

1 PLATS KVAR!

ANNONSERA EXKLUSIVT UNDER KONGRESSTURNÉN!
NR 17 TORSDAG 24 APRIL 2014     PRIS 49 KR

Bättre cancervård, mer personal eller äldresatsning? Ett efter 
ett plockar partierna fram sina vårdkort ur rockärmen. Sjuk-
vården blir en het fråga i årets valrörelse. μ sid 4–5

oberoende nyhetstidning för sjukvården

NYHETER

Fortsatt vikande 
trend för 
fetmakirurgi 
För andra året i rad minskar antalet 
fetmaoperationer, visar registerdata 
som Dagens Medicin tagit del av. 
En förklaring är att cancerkirurgin 
tränger undan operationerna. μ sid 6

TEMA KVINNOHÄLSA

De välkomnar 
spiralens revansch

Läkemedelsverkets nya rekommen-
dationer lyfter fram spiral som lämp-
ligt preventivmedel även för kvinnor 
som inte fött barn. Det uppskattas av 
barnmorskorna Eneli Salomonsson 
och Monica Johansson. μ sid 10–11

TEMA KVINNOHÄLSA

Abortkämpe 
får doktorshatt 

Läkaren Rebecca Gomperts har 
gjort sig känd med sin abortbåt och 
hennes organisation erbjuder också 
abort via nätet. Snart disputerar hon 
vid Karolinska institutet. μ sid 12–13

DEBATT
I min erfarenhet är 
svenskar fl ockdjur 

och tycks känna begrän-
sat personligt ansvar för 
kollegor.
Engelska läkaren Joanna Ahlkvist 
skriver om sin upplevelse av att vara 
utländsk läkare i Sverige. μ sid 26
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Satsar på snyggare patienter
Patienterna såg förskräckliga ut, tyckte klädansvariga på Capio S:t 
Göran och tog fram en ny kollektion med bland annat en kimono. μ sid 9

PÅ JOBBET

Undersköterskan  
Susanne Runsten 
är positiv till 

en enhetlig 
utbildning. 
μ sid 19
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Nu drar Dagens Medicins journalister ut på kongressturné! 
Som annonsör kan du köpa ett exklusivt Kongresspaket som ger 

exponering mot viktiga målgrupper inom specifi ka områden. I paketet ingår bland 
annat annonsering i våra dagliga nyhetsbrev till utvalda läkare och på landnings-
sidan för kongressen under dagensmedicin.se, utställningsyta på den konferens 

vi håller efter kongressen hemma i Sverige – där vi berättar om de viktigaste 
händelserna för inbjudna läsare. Antalet Kongresspaket är begränsade – 

kontakta oss för att säkra er plats: annons@dagensmedicin.se

KONGRESSBEVAKNING

DAGENS MEDICIN
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Ett                                ledarskap 
som framgångsfaktor
Har du en ledande roll? Som koncernchef, företagsledare, avdelningschef, grupp-
ledare, projektledare…? Jag fascineras ofta av hur ledarskapet i en verksamhet 
kan hjälpa och stjälpa, ge energi och dränera, förena och splittra, förstora och för-
minska, ingjuta självförtroende och skapa osäkerhet. Vi blev så nyfikna efter bok-
recensionen i senaste numret att vi bad Anna-Karin Lingham skriva lite mer om 
personligt ledarskap.
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Lyckligtvis har vi många fantastiska ledare i våra fö-
retag. Vi hittar dem både i stora koncerner och små 
organisationer, högt och lågt i hierarkier, mediebe-

vakade eller ej. De finns i alla åldrar, såväl unga som äldre. 
De blir fler och fler enligt min syn. Kanske är du en av dem?

Din ledarkompetens
Som ledare har du naturligtvis ett åtagande gentemot din 
uppdragsgivare – oavsett din hierarkiska nivå - och bör 
känna en primär lojalitet gentemot verksamhetens värde-
ringar, visioner och mål. Samtidigt behöver du ett genuint 
engagemang och intresse för människor för att samarbeta 
smidigt och leda medarbetare mot gemensamma mål. Din 
ledarkompetens har både hårda och mjuka inslag och be-
står av tre delar – Vilja, Kunskap och Förmåga. Saknas en 
av dessa delar blir ditt ledarskap ostadigt. 

Låt oss börja med Kunskap. Traditionell chefskunskap kan 
naturligtvis underlätta ditt arbete. Jag tänker på områden 
som ekonomi, organisation, juridik och personalfrågor. 
Kunskapen är värdefull. Du behöver och ska dock inte kun-
na allt. Omge dig med människor som har större specialist-
kunskap än du själv. Lär dig det du saknar och behöver 
efterhand. Enbart kunskap räcker inte för att vara en skick-
lig ledare, men det är en pusselbit som skapar trovärdighet 
och underlättar samarbetet i viktiga frågor.

Låt oss fortsätta med Förmåga. Här handlar det om ditt 
sätt att omvandla din kunskap till verklig nytta. Kommu-
nikation hör hit. Du måste ha förmåga att kommunicera, 
både när det gäller övergripande mål och på individuell 
nivå. En tydlig och synlig ledare motiverar organisationen 
och ger arbetslust. Vi vet vart vi är på väg. Jag känner mig säker 
på min insats. Jag har förtroende för dig som ledare. Vi passerar 
tillsammans de hinder vi möter. En tyst, otydlig eller hemlig 
ledare kan skapa osäkerhet och spekulationer bland med-
arbetare. Åt vilket håll ska vi gå? Uppnår jag det som förväntas 
av mig? Gör jag rätt eller fel? Kan vi lita på ledaren?  Fundera 
på din förmåga att kommunicera som ledare och hur det 
kan förbättras. Resultatet kan ibland märkas direkt, både i 
mätbara värden och i relationen med medarbetare. 

Vi knyter ihop resonemanget om ledarkompetens med 
Vilja. Det är här det händer på riktigt. Om du saknar vilja 
i ditt ledarskap behöver du hitta ny motivation så snart som 
möjligt. Det är förödande för din uppdragsgivare och dina 
medarbetare om ledarskapet saknar kraft. Å andra sidan 
kan du med stark vilja och drivkraft göra underverk i en 
organisation även om kunskapen till en början skulle vara 
begränsad inom vissa områden. Viljan är den viktigaste 
nyckeln till ett framgångsrikt ledarskap. 

Lägg gärna den här formeln på minnet:

Ledarkompetens = Vilja + Kunskap + Förmåga. 

Inifrånstyrd och utifrånstyrd
Vi spinner vidare på vilja och drivkraft. Det finns ledare 
som är utifrånstyrda. Motivationen kommer från yttre be-
vis och bekräftelse. Så länge den yttre bekräftelsen erbjuds 
kan ledarskapet fungera ganska väl, men när den uteblir 
minskar också drivkraften i ledarskapet. Utifrånstyrd mo-
tivation saknar den glöd som behövs för ett extraordinärt 

ledarskap. Däremot kan det fungera om du som ledare inte 
känner att dina personliga värderingar fullt ut stämmer 
överens med företagets. Du kan dämpa dina personliga 
åsikter, anpassa dig till företagets förutsättningar, hämta 
din motivation utifrån och göra ditt jobb efter bästa förmå-
ga. Detta är dock inget att rekommendera. Det kan fungera 
kortsiktigt, men i längden är det ett olyckligt förhållnings-
sätt för både dig själv och företaget. Du ska vara i din fulla 
potential, inte förminska dig.   

En ledare som motiveras inifrån har en helt annan kraft. 
Personliga värderingar, egenskaper, visioner och mål blir 
drivkrafter som lyser igenom i alla sammanhang. Ledar-
skapet blir starkt, genuint och trovärdigt. Det handlar om 
ett personligt ledarskap som har goda förutsättningar att 
bli extraordinärt!

Samspel med företagets värderingar
För att ditt personliga ledarskap ska kunna blomma ut och 
ge bästa möjliga effekt i verksamheten, är det viktigt att du 
på ett personligt plan håller med om företagets viktigaste 
grundpelare. Står du för företagets värderingar, visioner 
och mål? Är du en stolt representant för företaget både in-
ternt och externt? Känner du företagets fulla förtroende när 
det gäller dina personliga värderingar och mål? Bra! Ni är 
i samklang med varandra. Ditt personliga ledarskap kom-
mer att bli en viktig tillgång för företaget. Samtidigt får du 
själv möjligheten att leda med kraft och glädje.

Ditt personliga ledarskap
Låt oss se lite närmare på ditt personliga ledarskap. Det 
grundas i en tydlig identitet, din inre kompass. Hur väl 
känner du dig själv? Är det en lågprioriterad fråga som 
inte får plats i vardagspusslet? Om du vill du nå ett extra-
ordinärt personligt ledarskap behöver du ändå ta dig tid 
att klargöra vissa saker, eftersom din identitet påverkar 
ditt beteende oavsett du vill eller inte. Har du en tydlig bild 
av dina värderingar, såväl medvetna som undermedvetna? Är du 
nöjd eller finns det något du skulle vilja förändra? Vilka är dina 
personliga kärnvärden? Har du tydliga och attraktiva mål? Hur 
ser du på utmaningar och bekvämlighetszoner? Är du nöjd med 
din hälsa? Har du goda verktyg ocn insikter för att styra över din 
mentala inställning? Vilken intention har du i ditt ledarskap?

När du är tydlig för dig själv kommer allt du gör, säger 
och utstrålar att sända samma signaler. Ju större säkerhet 
och trygghet du som ledare känner kring dig själv, desto 
mer trovärdigt blir ledarskapet för andra. Dessutom kom-
mer ditt engagemang att inspirera och spridas i organisa-
tionen. Tänk på att ledarskapet inte behöver vara högljutt 
för att ge resultat. Du kan lyckas mycket väl som både in-
trovert och extrovert ledare. Det är tydligheten och genui-
niteten som ger mest avtryck, inte volymen på budskapet. 

”Att inte spela utan att vara sin roll”, skriver Michael Ny-
qvist i boken ”Dansa för oss” och syftar naturligtvis på 
skådespeleriet. Samma sak gäller för ledarskapet. Om du 
grundar ditt ledarskap på en konstruerad chefsmall kom-
mer du inte att få samma berörande genomslag som om du 
leder utifrån din personlighet och dina övertygelser. Ta vara 
på dina unika sidor. Se och lär av andra, men gör på ditt 
eget sätt. Då blir du personlig.
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När värderingar och mål – såväl företagets som dina 
egna – blir ledstjärnor i ditt ledarskap öppnas det många 
möjligheter. Du kan få se oväntade utvecklingsprojekt och 
lösningar ta form även om de ligger utanför dina medarbe-
tares mandat enligt traditionella befattningsbeskrivningar. 
Mer mod, mer kreativitet, mer möjlighetstänkande och mer 
engagemang ger större resultat!

Din intention
Intentionen i ditt ledarskap är viktig. Den utstrålas till om-
givningen även om den inte uttalas. Är du främst intres-
serad av egen framgång och bekräftelse eller handlar det 
om att skapa framgång för gruppen och de gemensamma 
uppdragen? Jag eller vi? Enmansshow eller samarbete? Var 
ärlig mot dig själv när du funderar över din intention. Du 
har god chans att få mer lojala och högpresterande medar-
betare när din intention uppfattas vara inkluderande, ge-
nerös och där samarbete prioriteras.

I en av mina tidiga ledarroller lärde jag mig ett uttryck 
som jag fortfarande har stor glädje av. ”Arbeta med kall 
hjärna, varmt hjärta och rena händer”. Ibland behöver din 
hjärna kylas ner för att tankarna ska gå i rätt riktning vid 
en tuff utmaning. När ditt arbete sedan utförs och resulta-
tet levereras med varmt hjärta och rena händer, kommer 
det sällan att finnas frågetecken kring dina intentioner.

Din roll som varumärkesambassadör
Vissa företagsvarumärken och organisationer associeras 
starkt till dess ledare. Se på Virgin Group med Richard Bran-
son i spetsen. Se på Apple där Steve Jobs fortfarande en tid 
efter sin bortgång är nära förknippad med varumärket. An-
tonia Ax:son Johnson, Lottie Knutsson, Ingvar Kamprad… 
Se på våra politiska partier, där vi har tydliga exempel både 
i nutid och dåtid. Är du själv en av de ledare som i omgiv-
ningens ögon symboliserar varumärket för ditt företag?

När du är en tydlig och uppskattad ledare har du en av-
görande roll som framgångsfaktor i organisationen - inte 
bara i ditt direkta ledarskap, utan också som extern före-
trädare för varumärket. Du lockar till dig såväl kunder som 
medarbetare. Marknadens kännedom och lojalitet kring era 
tjänster och produkter stärks. Arbetsgivarvarumärket på-
verkas positivt. Du är en viktig varumärkesambassadör.

Du behöver inse och acceptera att ditt ledarskap kan ha 
en publik innebörd. Du får blickarna på dig. Du kommer 
att granskas och bedömas, självklart i högre grad ju högre 
position du väljer. Din kunskap bedöms sannolikt, men inte 
minst din förmåga att tydliggöra målet, visa vägen, leda, 
entusiasmera och vara en förebild. Om du är välgrundad i 
ditt personliga ledarskap kan du vara stadig och säker även 
när du blir offentligt granskad. Så länge du och företaget 
är i samklang och intentionen är god bör granskningen 
mest ge positiva effekter.

Ditt ledarskap som framgångsfaktor
Som ledare har du en avgörande roll för företagets fram-
gång och medarbetarnas utveckling, oavsett nivå i organi-
sationen. Du kan aktivt välja att arbeta för en verksamhet 
som du brinner för och utöva ett ledarskap som lockar fram 
kraften hos både dig själv och andra.

Ett personligt ledarskap är inte knutet till ett visst antal 
år som ledare. Det handlar mer om god självkänsla och en 
välvisande inre kompass. Med en tydlig bild av det du står 
för, en stark inre drivkraft och en god intention har ditt 
personliga ledarskap goda förutsättningar att bli extraor-
dinärt. 

ANNA-KARIN LINGHAM
Varumärkeskonsult, föreläsare och 

författare till varumärkes handboken 
”Visa ditt rätta jag”
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Som världens största livsmedels-
företag har Nestlé en unik ställ-
ning med finansiella muskler och 

världsomspännande verksamhet som 
har byggts upp under 150 år. Företagets 
anrika, och vinstrika, förflutna är tätt 
förknippat med frukostflingor, godis, 
glass, barnmat, katt- och hundmat och 
inte minst – kaffe. 

Men i det tysta pågår en evolution. 
En verksamhet med tydlig inriktning 
mot vetenskapligt framtagna pharma-
relaterade livsmedel växer fram. Kon-
sumenten ska inte bara bli mätt, utan 
också friskare. 

Då Nestlé länge producerat barnmat 
låg det nära till hands att under 2000-ta-
let hänga på den internationella hälso-
trenden. Nestlé köpte Novartis Nutri-
tion 2007 och med det en stor portfölj 

De rustar sig för framtiden
Nestlé har ett anrikt förflutet som 
världens största livsmedelsföretag. 

vill säga produkter i gränslandet 
mellan livsmedel och mediciner. Det 
är pharma som ska förbättra patien-
tens livskvalitet genom att lindra allt 
från diarré till cancer och Alzheimer. 
Eller allra helst – se till att konsumen-
ten slipper bli sjuk. Det stockholms-
baserade Nestlé Health Science Nordics 
håller som bäst på att rusta sig för 
fram tiden.

NESTLÉ HEALTH SCIENCE 
NORDICS
Grundat: 1866, då Nestlés första fa-
brik för kondenserad mjölk öppnades. 
I juli 2007 förvärvades Novartis Medi-
cal Nutrition av Nestlé och bytte namn 
till Nestlé HealthCare Nutrition. I sam-
band med årets fusion har företaget 
bytt namn till Nestlé Health Science 
Nordics.
Antalet anställda: 46 i Norden, varav 
26 i Stockholm, 339 397 globalt (2012).
Säte: Nordiskt huvudkontor i Solna. 
Nestlés huvudkontor finns i Vevey, 
Schweiz.
Produkter: Brett produktsortiment av 
näringsdrycker, sondnäringar och medi-
cinska tillbehör. Omkring 150 produk-
ter.
Klädkod: Business casual. 
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av klinisk nutrition. I portföljen fanns 
näringsdrycker, sondnäringar, medi-
cinska tillbehör, pediatriska special-
produkter, liksom den sedermera stor-
säljande Resorb Sport – en vätskeersätt-
ning som återställer kroppens förluster 
av vätska, salter och mineraler som 

uppstår i samband med motion. Pro-
dukten säljs på bensinmackar, 7-elev-
en, flygplatser, apotek – överallt. Evo-
lutionen var i gång.

-

konsumenten med kliniskt framtagen 

näring och bidra till högre livskvalitet 
”från vaggan till graven”, säger Coun-
try Business Manager Konrad Köble.

Denne engelsktalande chef för Nest-
lé Health Science Nordics – med 46 
medarbetare i Norden, varav 26 på det 
moderna Solnakontoret – saknar inte 
sinne för humor. Och han kan lätt få 
något ivrigt i både blick och röst. Entu-
siasm som han tycks dela med Com-
mercial Director Anne-Charlotte 
Holmlöv bredvid i det antikvita konfe-
rensrummet. 

All näring patienterna behöver
Sjukhus och äldrevård är en betydande 

Vår målsättning är att konsu -
menten ska slippa bli sjuk. Vi ska 

stödja konsumenten med kliniskt fram-
tagen näring och bidra till högre livs-
kvalitet ”från vaggan till graven”.
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målgrupp, patienter som av någon an-
ledning inte kan äta tillräckligt eller 
inte alls av vanlig mat. Lika vanligt 
som problematiskt. 

-
-
-
-

påskyndar rehabilitering och minskar 
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omkring 120 produkter som tillför all 
den näring patienterna behöver, säger 
hon och pekar på raden med tuber av 
Peptamen och Novasource.

Produkterna är framtagna specifikt 
efter patientens särskilda behov, som 
intensivvård, diabetes, kirurgi, lakto-
sintolerans och mjölkallergi – 3 procent 
av barnen är mjölkallergiker. 

-
giskt barn som får fel näring kan bli all-
varliga, säger Anne-Charlotte Holmlöv.

Medveten näring blir inte mindre 
viktig vid livshotande sjukdomar som 
cancer, framhåller de. 

med sondnäring ena dagen och något 
-

handla patienten måste man ha tillgång 
till hela spektrum av produkter, säger 
hon.

Tanken är att patienten rådgör med 
sin läkare, dietist, sjuksköterska eller 
barnmorska för att sedan köpa produk-
ten på apotek och då ingår den oftast i 
högkostnadsskyddet. 

Användningsområdena varierar 
stort. Spädbarn som inte får tillräckligt 
med bröstmjölk, efter bedömning av 
hälsovården. Överviktiga, vinterkräk-
sjuka, diabetiker eller folk med diarré. 
Men också äldre som förlorat aptiten. 
Den kliniskt framtagna näringen – som 
varken är ett vanligt livsmedel eller 
medicin – ska få dem att må bra.  

Ambitionen är att dryckerna ska 
vara lika välgörande som smaka gott. 
Bland Resource-miniflaskorna på bor-
det finns både fiberberikad plommon-
mango och hallon-svarta vinbär.

Men den pågående evolutionen i 
Nestlé stannar inte där. Nästa steg är 
hjärnrelaterade sjukdomar. Utveck-
lingsavdelningen i schweiziska Vevey 
har utvecklat en näring speciellt lämp-
ligt för Alzeimerpatienter.

den inte får tillräckligt med energi. Vår 
produkt ser till att patienterna får den 
energi de behöver och ökar sin rörlig-
het. Vi behandlar inte sjukdomen, men 
ökar  livskvaliteten, säger han.

Produkten säljs redan i USA och 

entusiasm hade den nog lanserats i Sve-
rige i morgon – men först måste fler stu-
dieresultat i Europa till.

Det ska handla om en 
win-win-situation. Vi 

ska tjäna pengar och sam-
tidigt hjälpa samhället att 
åstadkomma en god och eko-
nomiskt effektiv sjukvård.”
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Nestlé är ett globalt jätteföretag så 
präglas det starkt av strävan att anpas-
sa sig till lokala marknader. Storsälja-
ren Resorb Sport är exempelvis speci-
ellt utvecklad för Sverige, säger han.

Vikten av den lokala prägeln
För att kunna hänga med i denna 
pharma-orienterade omdaning har han 
genomfört en rad förändringar under 
sina tre år som chef för Nestlé Health 
Science Nordics, framhåller han. För 
att underlätta kunskapsutbyte fusio-
nerades sju kompetenstunga företag 
inom gruppen med mycket bransch-
kunnande (know-how) till ett enda fö-
retag tidigare i år. 

Denna infrastruktur av know-how 
tillgodogörs i hela Norden, även om 
försäljningslösningarna ser olika ut lo-
kalt. Återigen, jättekoncernens överty-
gelse om vikten av den lokala prägeln. 

Även försäljningsorganisationen 
har, liksom marknaden, blivit avgjort 
mer dynamisk. Gamla, konservativa 
strukturer med vattentäta skott mellan 
brand managers, säljare och kliniska 
specialister har brutits ned. I stället har 
kommersiella team bildats, där alla spe-
cialister arbetar tillsammans. Teamen 
är uppdelade efter patientgruppen man 
är inriktad på, exempelvis allergier. 
Med andra ord, starkare kundfokus.

Tydligen har förändringarna burit 
frukt. Sedan 2010 har försäljningen i 
Norden ökat med 75 procent, marknads-
andelarna vuxit från år till år och antalet 
anställda i Norden växt från 32 till 46. 

Och utvecklingen lär fortsätta, me-
nar Konrad Köble. Störst tillväxt väntas 
från områdena OTX  (En produkt som 
används av patienter efter rekommen-
dation av läkare men kan inhandlas re-
ceptfritt på apotek) och speciella tera-
piområden. På tio års sikt förväntas 
OTX-produkterna öka med 100 miljo-
ner kronor, inom vissa terapiområden 

Därmed inte sagt att Nestlé-himlen 
är molnfri. Segmentet sjukhus är utsatt 
för upphandlingar och tampas sålunda 
med krympande vinstmarginaler. Då 
äldrevård tillkommit i upphandling-
arna de senaste åren har segmentet 
dessutom dubblat sin andel i Nestlé 
Health Science Nordics omsättning – 
från 20 till 40 procent. Därmed är en 
stor del av försäljningen fastlåst i ett 
segment utan lönsamhet. 

situation. Vi ska tjäna pengar och sam-
tidigt hjälpa samhället att åstadkomma 
en god och ekonomiskt effektiv sjuk-
vård, säger han.

Konrad Köble pekar på produktkas-
kaderna och fortsätter:

-
joner för att ta fram en ny produkt låter 
kanske inte mycket för ett läkemedels-
företag, men för oss är det mycket 
pengar. Hittills har Norden haft till-
gång till sofistikerade produkter som 
bidrar till hög livskvalitet för patien-
terna. Om vi får dåligt betalt har vi inte 
råd att utveckla nya produkter i fram-
tiden och Sverige får nöja sig med bas-
sortiment. 

Alla vinner på snabbare åter-
hämtning
Visserligen har moderbolaget i Schweiz 
avsevärda finansiella muskler. Med 
över 100 000 miljoner kronor i netto-
vinst 2013 har man nog råd att täppa 
till ett litet nordiskt hål. Men för Kon-
rad Köble är detta inget alternativ.

-
te ha en modell som står på egna ben 
på marknaden, säger han.

Med händerna bakbundna av lång-
fristiga avtal handlar lösningen om en 
långsiktig strategi: bilda opinion hos 
såväl inköpare som landstingspolitiker 
om att hög kvalitet i patientens näring 
lönar sig.

en dialog med alla inblandade parter 
för att visa på vinsten för samhället och 
sjukhuset med patienter som återhäm-
tar sig snabbare. Tänk på vad en patient 
kostar sjukhuset per dag jämfört med 
runt 35 kronor per måltid med våra 
produkter. 

Dialog och ökad kunskap lär behö-
vas på flera nivåer. Nestlés dietister – 
övervägande kvinnor och anledningen 
till att företaget till 90 procent utgörs 
av kvinnor – är nyckeln till att företaget 
ska öka medvetenheten om näringens 
vikt för konsumenters livskvalitet. 

hänga med i utvecklingen kan man inte 
nöja sig med att sitta still i båten. Man 
måste ligga ett steg före och vara väl 
förberedd. Vi förbereder vår organisa-
tion för tillväxt genom att ha en stabil 
vetenskaplig grund, liksom gedigen 
utbildning. Vår engagerade personal är 

ovärderlig. Utan dem är vi ingenting, 
säger Konrad Köble.

Det tycks Anne-Charlotte Holmlöv 
hålla med om:

är våra medarbetare visionärer och en-
treprenörer, folk som tänker utanför 
”boxen”. Och de har ett stort engage-
mang för företaget och produkterna. 
Om någon har en idé så står man upp 
för idén och ger inte upp.  

För Konrad Köble som verkat över-
vägande i Tyskland tog det tid att kom-
ma in i företagskulturen i Sverige, med 
platta, föga hierarkiska organisationer 
där medarbetarna får mycket ansvar.

jag lärt mig det och jag tycker om det!
För att tydliggöra jämlikheten i or-

ganisationen (”även om vi har olika po-
sitioner är alla lika viktiga”) sitter alla 
i samma kontorslandskap. Det ökar 
även ledningens tillgänglighet.

Och Anne-Charlotte Holmlöv tilläg-
ger:

blev irriterad om några talade högt 
med varandra. Inte här. Här är stäm-
ningen familjär.

Tillfällena till umgänge är många, 
långt utöver de månatliga informa-
tionsmötena – så kallade Town Halls. 
De månatliga frukostmötena är mindre 
formella och de rullande ansvariga sät-
ter tydligen en ära i att överträffa var-
andra med utbudets rikedom. De två 
årliga konferenserna brukar bli om-
tyckta. De senaste konferenserna i Åre 
och på västkusten bjöd – utöver team 
building och skidåkning – även på en 
del skratt efter en ytterst innovativ fo-
totävling om vad plommonjuicen mot 
förstoppning kan åstadkomma.

som det skrattats lika mycket på som 
här. Det ger energi för att orka jobba. 
Respekt utvecklas i relationer där man 
kan tala öppet och skämta med varan-
dra, säger Konrad Köble.

EYAL SHARON KRAFFT
Foto: SÖREN ANDERSSON

 

Läkemedelsföretaget



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.

Nyhetsbrevet når ca 38000 mottagare två gånger per vecka och 
Läkartidningen.se har ca 65000 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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MORGONDAGENS PATIENT 
MÅSTE BLI MER KUNNIG  

Det synes nu 
som en av sjuk-

vårdens största utma-
ningar är logistisk och 
inte medicinsk.
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Den demografiska utveckling-
en med fler äldre som når en 
högre ålder till följd av forsk-

ningsframsteg och ökat hälsomedve-
tande bidrar till att de närmaste 40 åren 
beräknas sjukvårdskostnadernas andel 
av BNP öka med 25 procent. Samhället 
i stort, sjukvården i synnerhet, försäk-
ringsbolag, anhöriga kommer i längden 
ej att mäkta med detta förändrings-
tryck. Det krävs ett om- och nytänkan-
de inom sjukvården. Det synes nu som 
en av sjukvårdens största utmaningar 
är logistisk och inte medicinsk. 

De senaste åren har mediebevak-
ningen av hälso- och sjukvården ökat i 
stor omfattning, vilket har medfört att 
många patienter och anhöriga är mer 
informerade, insiktsfulla, aktiva och 
krävande. Denna process är sannolikt 
bara i sin början och bör välkomnas av 
vårdaktörerna, som då också bör ha en 
god informations- och kommunika-
tionsberedskap. Sjukvården måste lik-
ställa sig i kontakt, språk och informa-
tion med sina patienter. 

Men att patienten upplever sig infor-
merad och insatt, ifrågasätter och stäl-
ler frågor, innebär dock inte med själv-
klarhet alltid att han/hon är tillräckligt 
insatt för att förstå svaren. Som vårdgi-
vare måste man förstå sitt sändarper-
spektiv och skilja på information och 
på patientens kunskap. Morgondagens 
patient är ännu mer informerad men 
därmed inte mer kunnig. 

De medicinska framstegen och dess 
applikationer baseras på spridning och 
mångfald, men också de måste tolkas, 
bedömas och förstås. Här kommer dock 
nog alltid att finnas en ojämn fördel-
ning av förståelse mellan patient och 
vårdgivare, något som vi som vårdgi-
vare måste försöka neutralisera för den 
patient som så önskar och kan. 

Sjukvården måste likställa sig i kontakt, språk 
och information med sina patienter. Och för att 
komma dit kan man använda de oändliga möj-
ligheter som ligger i smarta mobiltelefoner och 
annan digital teknik. Det skriver Johan Lökk, 
professor och överläkare vid Geriatriska kli-
niken, Karolinska universitetssjukhuset Hud-
dinge, i den här artikeln.



48   pharma industry nr 2 –14

trender

Försök med öppna journaler
Det finns försök där den patient som 
så önskar, fått direkt tillgång till sin 
journal, antingen elektroniskt eller i 
pappersform. Vid ett sjukhus i Hol-
land som använt en sådan modell har 
läkarna i mycket liten utsträckning 
ändrat sitt journalspråk för att försäkra 
sig om att patienten förstår innebörden 
av journalanteckningen. Ibland lägger 
man in två veckors rådrum för att över-
väga, ha möjlighet att kommunicera di-
rekt och stödja patienter under denna 
tid. Detta är också något man prövar 
på Akademiska sjukhuset i Uppsala 
med en likartad ”öppen” journal och 
journaltillgång för patienten. Där är 
man dock inte odelat positiv till detta 
arbetssätt. 

Det krävs naturligtvis en samsyn på 
värdet av öppna journaler både från 
professionen och patientföreträdarna. 
Bland annat måste man försäkra sig om 
att datasäkerheten och krypteringen är 
maximal för att undvika att obehöriga 
får tillgång till journaluppgifter och att 
patienten har beredskap för arbetssät-
tet. Detta ställer krav och merarbete på 
såväl sändare som mottagare av infor-
mationen. Öppenheten måste vara tyd-
lig och korrekt så att den inte kan miss-
förstås och ge upphov till oro. Erfaren-
heterna från Holland är att patienten 
ofta själv tar reda på eventuella svårig-
heter i journalformuleringarna och det 
kan även i bästa fall fungera som läka-
rens/journalförarens kvalitetskontroll 
genom att den skrivna journalanteck-
ningen faktiskt beskriver det som sa-
des/gjordes vid besökstillfället. Är nå-
got felnoterat/felskrivet och patienten 
observerar detta, återkommer han/hon 
för förklaring/återkoppling.  

Oändliga möjligheter med smarta 
telefoner och digital teknik 
Tillgången till smarta telefoner ökar 
lavinartat och en majoritet av svensk-
arna har numera en sådan. Denna mo-
bila minidator lämpar sig utmärkt för 
sofistikerad återkoppling av egna häl-
soparametrar som följer till exempel 
glukos, hjärtverksamhet, blodtryck, 
muskelaktivitet eller elektronisk dag-
bok där data kan lagras/skickas/kopp-
las till behandlande vårdgivare. 

Kanske skulle man också kunna an-
vända den inbyggda kameran för en 
sådan kompletterande digital visit till 

mottagningen? Detta skulle ge en ob-
jektiv, omedelbar och även longitudi-
nell bild av ett sjukdomsförlopp i stäl-
let för som i dag, en ögonblicksbild vid 
ett mottagningsbesök vid den aktuella 
konsultationen. Eller varför inte kopp-
la upp en webbkamera hemma hos pa-
tienten med en direkt anknytning till 
mottagningen för en tvåvägskommu-
nikation där vårdgivaren kan få en bra 
uppfattning av patientförhållandena i 
en odramatisk och avspänd hemmiljö? 
Det kan handla om medicin- och be-
handlingsuppföljning, hälso- och sjuk-
domskontroll, socialt och psykologiskt 
stöd. Självfallet med allt inom ramen 
för säkerställd sekretess. Med sådan 
teknik (remote patient monitoring) 
slipper patienten ta sig till sjukhuset 
med mindre tidsåtgång och transport-
kostnader1.

Dessutom innebär en sådan över-
vakning på distans mindre sjukfrån-
varo för den yrkesarbetande patienten. 
På Karolinska universitetssjukhuset 
Huddinge har metoden framgångsrikt 
använts och används vid inställning av 
avancerad terapi vid Parkinsons sjuk-
dom. Likartad distansmonitorering an-
vänds vid Haukelands universitets-
sjukhus i Norge på patienter med ino-
pererade elektroniska pacemakers vid 
Parkinsons sjukdom och vid vissa 
hjärtåkommor, vilket underlättar för 
alla parter med hänsyn till stora av-
stånd och besvärliga kommunikationer. 

Andra framgångsrika vägar kan 
vara hälsofrämjande projekt med pro-
aktiva hembesök från hälsovården hos 
äldre med råd och stöd, som visats med 
ett projekt i Nordmaling där frekven-
sen akutbesök halverades för dem som 
fått dessa besök. Som ett sidospår skul-
le man kunna komplettera med plane-
rade och inbokade uppföljande telefon-
samtal i stödjande och förebyggande 
syfte, helst med vårdgivarkontinuitet 
för att höja patientvärdet. Samtidigt 
skulle patienten kunna ha en ”kvali-
tetsapp” där han/hon kan ge sitt om-
döme av en vårdepisod/besök genom 
några enkla kvalitetsfrågor kopplade 
till vårdgivaren. De tekniska möjlighe-
terna synes närmast större än begräns-
ningarna.

Patientpakt
Det är dock inte givet att bara sjukvår-
den får mer dokumentation, mer data, 

mer checklistor, att vården blir bättre 
och patienten en nöjd vårdkonsument. 
Sjukvårdsprofessionernas attityd och 
bemötande, respekt och förståelse för 
patienten är – från sjukvårdsbiträde 
till överläkare – fundamentalt viktiga 
i dag och i morgon så att professionen 
inte osäkrar nuet för patienten. Jag tror 
att alla inom vården arbetar engagerat 
för att göra gott för patienten och till-
föra patientnytta. Men eftersom sjuk-
vården ofta har en oförutsägbarhet 
i många skeenden alltifrån patient-
tillströmning, patientvariation, sjuk-
domsyttringar- och förändringar kan 
det ibland, och ibland ofta, vara svårt 
att snabbt navigera rätt i en komplex 
sjukdomsprocess – en process där pa-
tienten inte alltid kan ses som en väl 
insatt vårdkonsument. 
Låt därför en patientmakt gå hand i 
hand med en patientpakt – en pakt 
med professionen som tillhandahål-
ler optimala möjligheter för patienten 
utifrån dennes förutsättningar och 
förväntningar. Då kanske vi undviker 
braskande mediereportage om missför-
hållanden och ”vårdoffer” inom sjuk-
vården där stundtals lösryckta upp-
gifter missvisande vävs samman till 
generaliseringar. Låt oss försöka bilda 
projektionsytor för patientens ideal, 
där vården sällan är svart eller vit utan 
olika nyanser av grått. Vi får inte låta 
en ängslan över att göra fel överskugga 
viljan att göra rätt där vi inte alltid kan 
vara helt säkra på att det blir, just rätt. 

Med en välinformerad, respekterad 
och allierad patient som man aktivt 
lyssnat på, fått tid och genuin upp-
märksamhet och aldrig blivit avvisad 
i ett gott patientskap, skulle vi kanske 
inte få fler botade patienter, men desto 
fler lindrade, tröstade och definitivt 
fler nöjda patienter.

JOHAN LÖKK
professor, överläkareGeriatriska kliniken, 

Karolinska universitets sjukhuset Huddinge
NVS-institutionen, Karolinska Institutet

REFERENS
Läs mer om försöket med patientövervak-
ning på distans: http://www.telushealth.com/
health-solutions/telehealth-and-home-care-
monitoring/remote-patient-monitoring
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En annan aspekt av den rådande 
ordningen, vilket vanligtvis ses som 

ett problem, är att valideringen utmynnar i 
en samling nationella patent.
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EU:s medlemsstater har enats om ny lagstiftning som 
skapar ett enhetligt patentskydd i hela unionen. Det 
finns dock EU-länder som står utanför systemet. De 
nya lagarna blir vidare ett alternativ till den rådande 
ordningen snarare än en ersättning av den. Niklas 
Mattsson, Europapatentombud och partner på Awa-
patent beskriver huvuddragen i det nya systemet.

Nytt patentsystem i 
EU ger enhetligt skydd

Det är i dag möjligt att få ett 
patent med giltighet i de 38 
länder1 som deltar i Europapa-

tentkonventionen, EPC, genom en enda 
patentansökan till Europapatentverket, 
EPO. I EPC deltar alla 28 länder som är 
med i EU, men EPC är ett avtal utanför 
EU och utgör inte någon del av EU:s 
lagstiftning. Ansökningsprocessen 
för patent är centraliserad genom EPC 
och efter cirka 35 års verksamhet anses 
proceduren nu vara välbalanserad och 
förutsägbar och leda till patent av hög 
kvalitet på en stor marknad.

Systemet är emellertid inte utan pro-
blem. När ett europapatent beviljats 
faller det under separat nationell juris-
diktion i respektive land. För att bli en 
nationell patenträttighet i ett eller flera 
medlemsländer måste ett beviljat euro-
papatent valideras där. Olika medlems-

länder har olika krav för validering; 
vissa kräver översättning av hela pa-
tentet till landets officiella språk, andra 
kräver endast översättning av patent-
kraven. Det finns också länder som har 
slopat översättningskravet helt. Efter 
valideringen måste dessutom årsavgif-
ter betalas i varje land för att upprätt-
hålla patentskyddet. 

Den nationella valideringen och års-
avgifterna innebär att kostnaden för att 
skaffa och upprätthålla patentskydd i 
Europa blir väldigt hög. Uppskatt-
ningsvis är kostnaden för att validera 
ett normalt europapatent i de 28 EPC-
länder som även är med i EU cirka 
300 000 SEK, varav cirka 210 000 SEK 
är översättningskostnader.

En annan aspekt av den rådande 
ordningen, vilken vanligtvis ses som 
ett problem, är att valideringen utmyn-

EEEU:s m
sk
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nar i en samling nationella patent. 
Dessa patent har visserligen ett gemen-
samt ursprung i form av den beviljade 
europapatentansökan, men de är i själ-
va verket åtskilda, nationella rättighe-
ter och faller vart och ett under respek-
tive lands lagar. En sådan samling av 
validerade patent med samma ur-
sprung kallas ofta för ett knippe (bund-
le) av nationella patent. Ett europapa-
tent som validerats på det här sättet 
kallas bundle patent. Alla frågor om in-
trång i och giltighet hos ett bundle pa-
tent måste hanteras i varje land för sig 
och det finns betydande skillnader 
mellan olika EU-länder.

EU har försökt komma till rätta med 
dessa problem under lång tid men hit-
tills misslyckats. Nu har emellertid 25 
EU-medlemsländer godkänt lagstift-
ning som skapar en möjlighet att få ett 
enhetligt patentskydd och underteck-
nat en överenskommelse som instiftar 
en ny, överstatlig patentdomstol.

Det nya systemet ger enhetligt 
skydd
EU:s nya patentsystem inför en ny im-
materialrättslig skyddsform. Genom 
två EU-förordningar, antagna 17 de-
cember 20122 3, blir det möjligt att få 
ett patent från EPO som täcker 25 av 
de 28 EU-länderna4 utan validering. Ett 
sådant patent kallas europapatent med 
enhetseffekt eller enhetligt patent. 

Det nya systemet är ett ytterligare 
alternativ för dem som vill ha patent-
skydd i EU och man kommer fortfaran-
de att kunna välja den gamla valide-
ringsprocessen i stället och få nationel-
la bundle patent. EPO:s regler för att 
lämna in, behandla och bevilja patent 
ändras inte, inte heller invändningsför-
farandet. EPO:s bekanta praxis, som 
den utvecklats över nästan fyra decen-
nier, kommer alltså bestå.

En patenthavare som får ett beviljat 
europapatent kommer att kunna välja 
enhetligt patentskydd för de 25 delta-
gande EU-länderna i stället för att va-
lidera i respektive land. Detta gör man 
helt enkelt genom att lämna in en be-
gäran om enhetligt skydd till EPO, 
inom en månad från publicering av be-
viljandebeslutet. Ett enhetligt patent 
kan sedan bara överlåtas, upphävas el-
ler löpa ut för hela området. 

Om det finns fler innehavare till pa-
tentet, till exempel olika innehavare för 

olika länder, måste samtliga inneha-
vare agera tillsammans för att begära 
enhetligt skydd. Dessa regler ska sä-
kerställa att patentet har enhetlig ver-
kan i hela det område som täcks av pa-
tentet. Man ska också betala en förny-
elseavgift till EPO varje år under pa-
tentets 20-åriga livstid. 

En annan nyhet i systemet är att det 
blir möjligt för en patenthavare att få 
en minskad årsavgift genom att indi-
kera att patentet är tillgängligt för li-
censiering. Varken årsavgifternas eller 
rabattens storlek har ännu bestämts, så 
det är svårt att säga om denna möjlig-
het verkligen kommer att leda till de 
uttalade målen om ökad licensiering 
och ökat samarbete runt forskning och 
utveckling.

Gäller (nästan) alla EU-länder
Alternativet att få ett enhetligt patent 
finns i alla utom tre EU-länder (Italien, 
Spanien och Kroatien). Anledningen 
till detta har för Italiens och Spaniens 
del mest att göra med språkreglerna, 
medan Kroatien, som blev medlem 1 
juli 2013, ännu inte hunnit ansluta sig. 
Det kommer alltså inte gå att få ett en-
hetligt patentskydd som även täcker 
dessa länder. Dessutom står många 
andra EPC-länder helt utanför EU och 
ett enhetligt skydd kommer alltså inte 
gälla där heller. Följaktligen kommer 
det även i framtiden krävas validering 
i många europeiska länder.

En europapatentansökan kan läm-
nas in på vilket språk som helst men 
måste tidigt i processen översättas till 
ett av EPO:s arbetsspråk – tyska, fran-
ska och engelska. Följaktligen beviljas 
europapatent alltid på något av dessa 
tre språk. 

I den nya EU-lagstiftningen tänker 
man sig att alla enhetliga patent så 

småningom kommer att vara tillgäng-
liga på alla EU-språk genom maskinö-
versättning. Man inser dock att ma-
skinöversättningar ännu inte håller 
tillräckligt hög kvalitet, så under en 
övergångsperiod på 12 år finns krav på 
att även enhetliga patent översätts ma-
nuellt. Om ett enhetligt patent beviljas 
på tyska eller franska, ska det översät-
tas till engelska. Om patentet beviljas 
på engelska, kan patenthavaren välja 
att översätta det till vilket annat EU-
språk som helst. Översättningen måste 
lämnas in tillsammans med begäran 
om enhetligt skydd, det vill säga inom 
en månad från beviljandet.

Mer patentskydd för mindre 
pengar
Den mest uppenbara praktiska kon-
sekvensen av att välja ett enhetligt 
patentskydd är att det blir väsentligt 
billigare, särskilt om patentet skulle 
ha validerats i samtliga deltagande 
länder. I stället för en uppskattad va-
lideringskostnad på cirka 300 000 SEK 
beräknas kostnaden för att erhålla en-
hetligt skydd till bara cirka 7 000 SEK. 
Under övergångsperioden på 12 år, då 
en översättning måste lämnas in, blir 
kostnaden något högre, cirka 25 000 
SEK. Det är ändå en avsevärd bespa-
ring och lägre än vad det kostar att va-
lidera ett bundle patent i fem länder. 
Med andra ord ger det nya systemet 
mer patentskydd för mindre pengar. 

Å andra sidan innebär enhetligt 
skydd också att alla ägg är i samma 
korg – om patentet till exempel ogiltig-
förklaras i en tvist är det förlorat för 
hela området på en gång. Det är inte 
heller möjligt att minska kostnaden för 

Genom två EU-förordningar, antagna 
17 december 2012, blir det möjligt 

att få ett patent från EPO som täcker 25 
av de 28 EU-länderna utan validering. Ett 
sådant patent kallas europapatent med 
enhets effekt eller enhetligt patent. 
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årsavgifter över tid genom att låta pa-
tentet falla i vissa länder.

Förutom att de nya reglerna natur-
ligtvis gäller för alla nya patentansök-
ningar som lämnas in när reglerna väl 
trätt i kraft (troligen under 2015 eller 
2016), kommer möjligheten också att 
finnas för alla europapatentansökning-
ar som är under behandling då. Om en 
sökande alltså är intresserad av enhet-
ligt skydd för sitt kommande patent 
finns anledning att överväga en del 
taktiska åtgärder som man kan vidta 
för att se till att patentet inte beviljas 
förrän de nya reglerna trätt i kraft.

Ny domstol för att undanröja 
parallella tvister
Det nya systemet innebär också att 
man inför en ny patentdomstol, Uni-
fied Patent Court (UPC), med jurisdik-
tion (domsrätt) över alla europapatent 
och mandat att fatta beslut som gäller 
i alla deltagande länder. Den nya dom-
stolen är resultatet av ett avtal5 mellan 
25 EU-länder som undertecknades den 
19 februari 2013 . 

Till skillnad mot EU-förordningarna 
om enhetligt skydd skrev Italien under 
domstolsavtalet, medan Spanien och 
Polen avstod. Kroatien, som blev EU-
medlem först 1 juli 2013, har ännu inte 
anslutit sig till någondera delen.

Målet med den nya domstolen är att 
undanröja behovet av parallella, natio-
nella tvister på patentområdet. I stället 
har man en enda process för alla med-
lemsländer som minskar parternas 
kostnader, ger samma resultat för alla 
länder och gör det svårare att använda 
komplicerade forumregler för att för-
hala processen. 

Domstolen ska arbeta jämförelsevis 
snabbt och komma till beslut i första 
instans innan det gått tolv månader. 

Domstolens domare ska vara profes-
sionella domare med speciell utbild-
ning i patenträtt för att garantera hög 
kvalitet och konsekvent praxis.

En mycket viktig del i avtalet är att 
UPC får exklusiv jurisdiktion, inte bara 
över de nya enhetliga patenten, utan 
även över samtliga europapatent som 
beviljats och validerats på det gamla 
sättet, med andra ord bundle patent, 
liksom över nationella tilläggsskydd 
(supplemantary protection certificate, 
SPC) för läkemedel och växtskyddsme-
del. Denna jurisdiktion gäller oavsett 
om patent och tilläggsskydd beviljades 
före eller efter det att domstolen påbör-
jar sitt arbete.

Möjligt att undanta validerade 
patent 
Men alla patenthavare uppskattar 
kanske inte att deras befintliga bundle 
patent utsätts för den nya, ännu oprö-
vade, domstolen. Därför har man infört 
en övergångsperiod på 7 år, då patent-
havaren kan ta bort sitt bundle patent 
från domstolens domsrätt. Detta kall-
las på sedvanlig svengelska för opt out 
(betyder ungefär att välja bort). Om 
man lämnar in en begäran om opt out 
för ett befintligt europapatent kommer 
UPC inte att ha jurisdiktion över det 
patentet och de nationella domstolarna 
beslutar då över de nationella delarna 
på samma sätt som i det nuvarande 
systemet. 

Oavsett övergångsperiodens längd 
består begäran om opt out under hela 
patentets livslängd – om den inte dras 
tillbaka av patenthavaren. Det är vik-
tigt att notera att opt out bara kan be-
gäras för ett europapatent eller natio-
nellt tilläggsskydd som beviljats enligt 
det gamla systemet.

En begäran om opt out ska lämnas 
till domstolen själv. Å andra sidan får 
man inte göra opt out om någon redan 
har startat ett ärende om samma patent 
vid UPC. Detta betyder alltså att om en 
patenthavare vill göra opt out för ett 
viktigt bundle patent från UPC:s doms-
rätt, så bör detta göras så snart som 
möjligt, eftersom UPC inte längre kan 
väljas bort om en konkurrent till exem-
pel väcker en talan om patentets ogil-
tighet innan opt out registrerats. 

Mot den bakgrunden, och med tanke 
på att en begäran om opt out kan tas 
tillbaka när som helst, förväntar man 

sig att domstolen kommer att få ta emot 
ett mycket stort antal opt out-blanketter 
samma dag som den slår upp sina por-
tar för första gången. För att lösa detta 
logistikproblem har man föreslagit att 
det ska vara möjligt att lämna in begä-
ran om opt out till det europeiska pa-
tentverket i förväg under en viss period.

Komplicerad organisation
Domstolens struktur och organisa-
tion är resultatet av ett antal politiska 
kompromisser. Domstolen, vars säte 
ska ligga i Paris, kommer att ha två in-
stanser: en första instans som behand-
lar samtliga ärenden fram till beslut 
och en andra instans där man prövar 
överklaganden av beslut från första 
instansen. 

Den första instansens organisation 
är komplex. Till att börja med är den 
indelad i olika avdelningar: en central 
avdelning, ett antal lokala avdelningar 
i enskilda medlemsländer samt ett an-
tal regionala avdelningar som delas 
mellan två eller fler samarbetande 
medlemsländer. Den centrala avdel-
ningen, där bland annat mål om ogil-
tighet ska prövas, är i sin tur indelad i 
tre underavdelningar. Dessa ligger i 
Paris, London och München. Patentets 
tekniska område avgör var tvisten ska 
höras, med läkemedel och andra ke-
miska områden i London. 

Andra instansen består av en enda 
enhet som ska ligga i Luxemburg. 

Domstolsavtalet innehåller detalje-
rade regler om vilka typer av mål som 
ska prövas i vilka avdelningar liksom 
regler om vilket eller vilka språk som 
får användas. Man arbetar också med 
att färdigställa domstolens procedur-
regler och har nu publicerat en sexton-
de version av dessa för att allmänheten 
ska kunna kommentera.

Kvar att lösa 
Ett fåtal detaljer i det nya systemet är 
ännu olösta. Den viktigaste gäller av-
gifterna för att använda det nya syste-
met, till exempel årsavgifter för patent 
med enhetlig verkan och domstolsav-
gifter för att starta olika processer vid 
UPC. Man förväntar sig att förslag till 
sådana avgifter kommer att offentlig-
göras under första halvan av 2014.

En annan omdiskuterad avgift är ett 
förslag att ta betalt av patenthavare för 
en begäran om opt out för ett befintligt 

 
Följaktligen 
kommer det 

även i framtiden 
krävas validering i 
vissa europeiska 
länder.
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bundle patent. Många har ansett det orättvist att 
behöva betala för att inte hamna under en ny dom-
stol, i synnerhet eftersom domstolen inte existe-
rade när man sökte och fick patentet. Trots kritiken 
tyder det mesta på att en avgift kommer att införas 
för att täcka kostnaderna för administrera möjlig-
heten till opt out.

Domstolen, och möjligheten att begära enhetligt 
patentskydd, kommer att träda i kraft efter det att 
13 medlemsländer har ratificerat domstolsavtalet 
(hittills har endast två länder gjort det, nämligen 
Österrike och Frankrike). Olika kommentatorer 
har olika uppfattning om när ratificeringen kan 
vara färdig, men för tillfället verkar det troligt att 
det nya systemet börjar gälla under 2015 eller 2016.

NIKLAS MATTSSON
Europapatentombud och partner

Awapatent

REFERENSER
1 För medlemsländerna i EPC, se http://www.epo.org/
about-us/organisation/member-states.html.

2 EU Regulation 1257/2012 of the European Parliament 
and of the Council of 17 December 2012 implementing 
enhanced cooperation in the area of the creation of unitary 
patent protection.

3 EU Regulation 1260/2012 of the Council of 17 
December 2012 implementing enhanced cooperation in 
the area of the creation of unitary patent protection with 
regard to the applicable translation arrangements.

4 Alla EU-länder utom Italien, Spanien och Kroatien.

5 Agreement on a Unified Patent Court.
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I juni 2012 kom en promemoria från Patientmaktsutred-
ningen1 som rekommenderade regeringen att uppmärk-
samma frågan om patientens rätt till uppgifter i sin egen 

journal. I promemorian fanns bland annat en formulering 
om ”självsvåldigt undanhållna uppgifter”:

”En vuxen myndig person ska själv kunna ta ansvar för om 
hon eller han vill veta vilka medicinska uppgifter som finns an-
tecknade i journalen. Att självsvåldigt undanhålla uppgifter för 
patienten i andra fall än de som framgår av gällande rätt, är inte 
acceptabelt. Patientmaktsutredningen rekommenderar att reger-
ingen uppmärksammar och – i dialog med sjukvårdshuvudmännen 
– stävjar en sådan utveckling.”1 

Historien börjar långt tidigare i Uppsala. I början av 1997 
startade ett begränsat EU-projekt med fyra länder och pro-
jektnamnet Sustains. Vid det här laget hade internetban-
kerna gjort sin entré i Sverige och tanken från den svenska 
delen i projektet var att mer eller mindre kopiera konceptet. 
Den italienske projektkoordinatorn trodde aldrig på idén. 

Vem skulle skaffa en dator att ha hemma? Dessutom förut-
spåddes internet en total kollaps vid millennieskiftet.

EU-kommissionen trodde dock att det kunde vara en god 
idé att prova. Ett litet problem var att i Uppsala fanns bara 
ett patientadministrativt datasystem med sparsam informa-
tion. Ändå var de patienter som provade systemet positiva 
och svarade entydigt att journalen gav den information de 
mest var intresserade av. Så landstinget tog på politisk nivå 

Sedan drygt ett år har alla patienter i Uppsala läns landsting digital tillgång till 
sina egna journaler och ett antal andra tjänster som rör deras hälsa. Det som star-
tade som ett begränsat EU-projekt 1997 erbjuds nu i full skala. Men det har inte 
varit en helt lätt process. Benny Eklund, EU-koordinator vid Landstinget i Uppsala 
län för projektet Sustains, berättar om systemet.

Vi kopierade internet-
bankernas koncept men 

valde att visa journalanteck-
ningarna i stället för saldo och 
transaktioner.

PATIENTENS ELEKTRONISKA    
– en inte helt självklar möjlighet
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ett strategiskt beslut som innebar att vi skulle börja med att 
tillfredställa patienternas behov av journalinformation. 
Därefter skulle vi utöka med andra tjänster. Vi kopierade 
internetbankernas koncept men valde att visa journalan-
teckningarna i stället för saldo och transaktioner.

I nästa etapp kunde patienterna i försöket komma åt sin 
husläkares journal. Mest framgångsrik blev Ture Ålanders 
husläkarmottagning i Uppsala. Där var man först med att 
låta patienterna läsa direkt ur sitt journalsystem.

EU-försöket pågick i 9 år med 500 patienter. Det är erfa-
renheterna av den verksamheten som till stor del format 
det som nu sker i Sverige inom området patientens elektro-
niska delaktighet. 

Den 17 augusti 2003 fanns en helsidesartikel i Dagens 
Nyheter om hur Landstinget i Uppsala tänkte införa tjäns-
ten i full skala för länets 300 000 invånare. Artikeln lästes 
bland andra av Datainspektionen som två månader senare 
beslutade att patienters direktåtkomst stod i strid mot gäl-
lande lag. Tjänsten stängdes direkt ner för Ture Ålanders 
och alla andra patienter i länet. 

Fortsatte som forskningsprojekt
Men det fanns en möjlighet i lagen att fortsätta om projektet 
drevs som ett forskningsprojekt. Efter etablering av forsk-
ningsteam och etikprövning, var tjänsten igång igen under 
2004. Dessa uppmärksammade händelser utlöste i sin tur 
en förändring i lagstiftningen 2008. Därefter inleddes på 
nytt arbetet med realiseringen. Ett nytt EU-projekt (med 
fler länder och fler e-tjänster) startades 1 januari 2012 och i 
november samma år öppnades systemet för befolkningen i 
Uppsala län. Allting gick bra och alla som hade en journal 
från Uppsala län kunde nå den genom att logga in med en 
e-legitimation – oavsett var i landet de befann sig. 

Sedan starten för ett drygt år sedan har cirka 100 perso-
ner per dag anslutit sig till systemet med öppna journaler. 
Landstinget har inte gjort någon större informationskam-
panj, men tillströmningen av patienter fortsätter. En bidra-
gande orsak till detta är att medierna har bevakat projektet, 
det finns cirka 140 artiklar om initiativet. 

Patientorganisationer, politiker, Vårdförbundet med fle-
ra har varit mycket positiva. Läkaresällskapet har varit av-
vaktande neutrala. Läkarförbundet har agerat sparringpart-
ner och låtit olika tillsynsmyndigheter granska företeelsen 
ur olika aspekter. Läkartidningen beskriver själva förbun-
dets aktiviteter på följande sätt2:

”Upplands allmänna läkarförening har försökt få flera olika 
myndigheter att ingripa mot de risker man ser med nätjournalerna. 
Datainspektionen och JO valde att inte ta upp frågan alls. Social-
styrelsen höll med om att svåra besked måste ges på ett bra sätt, 
men bedömde vid tillfället inte tiden mogen för en tillsyn. Arbets-

miljöverket avslog ett krav att myndigheten skulle förbjuda tillgång 
till åtkomstloggar utan föregående menprövning, men krävde dä-
remot att landstinget informerar personalen om hur de ska agera 
vid hotsituationer kopplade till att patienter fått se loggen.

Samtidigt slog Högsta förvaltningsdomstolen fast i en principi-
ellt viktig dom att osignerade journalanteckningar är allmän hand-
ling, som normalt ska lämnas ut till patienten. Landstingen har 
dock ingen skyldighet att lämna ut informationen elektroniskt.”

Viktigt regelverk
Datainspektionen gjorde en ordinarie inspektion den 3:e 
februari i år och kommer med sitt beslutade utlåtande nå-
gon gång under våren 2014.

I juni 2012 fattade produktionsstyrelsen vid Landstinget 
i Uppsala län två viktiga beslut. Dels att under hösten sam-
ma år starta med 12 olika e-tjänster, dels att fastställa ett 
regelverk för tjänsten att ta del av sin journal. Detta regel-
verk är en viktig del av själva företeelsen och innebär att: 

• Vuxna personer från 18 år ska ha direktåtkomst till sin 
egen journal.

• Vårdnadshavare ska ha direktåtkomst till sina barns jour-
nal tills de fyller 13 år. 

• Vuxna personer ska kunna utse ett ombud som kan ta 
del av journalen.

• Patienten ska kunna försegla sin journal för att omöjlig-
göra åtkomst.

• Journal är tillgänglig för patienten oavsett om den är 
signerad/vidimerad eller ej.

• Patienten ska kunna välja ett alternativ med 14 dagars 
fördröjning, så kallat rådrum. Det innebär att informa-
tionen i så fall blir tillgänglig 14 dagar efter att den skri-
vits in i journalen.

• Journalanteckningar med sökordet Tidiga hypoteser är 
inte tillgängligt.

• Policybeslut från vårdgivaren innebär att vissa vården-
heter och yrkeskategorier undantas.

Sedan starten för ett 
drygt år sedan har cirka 

100 personer per dag anslutit 
sig till systemet med öppna 
journaler.

  TILLGÅNG TILL SIN JOURNAL 
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• Patienten ska ges möjlighet att ange en avvikande me-
ning som sparas i anslutning till journalanteckningen. 

Vad gäller själva funktionerna beskrivs några av dessa 
kortfattat nedan:

Basen – att läsa sin egen journal
Att läsa journalen är den grundläggande tjänsten. Man kan 
jämföra med internetbanker. Utan listan på alla transaktio-
ner på alla konton och aktuellt saldo, blir övriga tjänster av 
mycket begränsat värde. 

Det har funnits en oro bland sjukvårdspersonal att det-
ta skulle innebära nackdelar för både vård och patienter. 
Oron har fokuserats på att: 

• Patienten inte förstår anteckningar, laboratorieresultat 
och liknande och som en följd av detta kommer man belasta 
sjukvården med frågor.

• Patienten kommer att oroas i onödan, dels på grund av att 
hälsotillståndet är sämre än man trodde, dels på grund av 
att man misstolkar eller inte förstår att det samtidigt finns 
bra behandlingsalternativ. 

• Patienten uppfattar anteckningar som nedsättande och 
blir upprörda och därmed kan samarbetet patient och vård 
försämras.

Våra erfarenheter har visat att i princip ingen av dessa far-
hågor har besannats. 

En av de allra mest kontroversiella frågorna har varit när 
informationen ska visas för patienten. En princip som flera 
har fört fram är att bara information som är två veckor gam-
mal och har kontrollästs samt redan är kända för patienten 
ska tillgängliggöras. 

Ett annat alternativ är en mer öppen inställning där allt 
är tillgängligt så snart informationen är införd i journalen 
utan fördröjning och före signering. Risken som påtalats 

med det senare alternativet är att det kan finnas fel i ut-
skrifter som inte hunnit rättas. Många har också ansett att 
det är oetiskt att allvarliga sjukdomstillstånd ska meddelas 
över internet, speciellt som möjliga behandlingsalternativ 
då inte är klart för patienten. 

Av de två alternativen väljer 98 procent av patienterna 
att se informationen så snart den är införd i journalen. Se-
dan några månader tillbaka får man även tillgång till de 
anteckningar som ännu inte är signerade av den läkare som 
dikterat dem. Dessa anteckningar har en liten varningstext 
som informerar om att de inte är slutligt kontrollerade och 
därför kan komma att ändras. Fram till nu har det inte kom-
mit några rapporter om problem med detta.

En annan farhåga har varit att personer som lever i en 
hotfull relation kan tvingas visa informationen, men dessa 
kan välja att försegla sin journal för all läsning. Slutligen 
har man varit orolig för att barn som är patienter inom Barn- 
och ungdomspsykiatrin kan fara illa om vårdnadshavarna 
kan läsa, men BUP har redan från början varit undantagen 
för läsning av vårdnadshavarna.

Andra e-tjänster inom Uppsala län
Att välja en husläkare
Inom Uppsala län sker en listning av en invånare var tredje 
minut under kontorstid. När nu andra tjänster tillkommit 
ökar användningen av även denna tjänst. Vi ser det som ett 
tydligt exempel på att det ofta krävs en kritisk massa för att 
få igång användningen av e-tjänster.
Var är remissen?
Det finns nu en möjlighet att följa remissen och få svar 
på frågor som till exempel om remissen blev skriven och 
skickad iväg, om den har kommit fram, om den har tagits 
emot och liknande. 

Att uppdatera egna och anhörigas kontaktuppgifter 
I journalsystemet lägger patienterna nu själva in kontakt-
uppgifter på patienten själv och även anhöriga. Det kan 
vara e-postadress, mobilnummer, relation till anhörig (sys-
kon, make, barn med flera) samt i vilken prioritetsordning 
anhöriga skall kontaktas. 

Hur är min livsstil som patient?
Sedan slutet av 2013 har patienter haft möjlighet att lämna 
sin egen hälsodeklaration om levnadsvanor. Uppgifterna 
följer ett standardiserat formulär och går direkt in i patien-
tens journal (under en ny enhet kallad ”patient”). Utan att 
ha gjort någon som helst reklam för tjänsten hade några 
hundra patienter spontant fyllt i denna hälsodeklaration. 

Vem har varit inne i min journal?
En viktig del av öppenheten i vården är att visa vem som 
varit inne i journalen eller det patientadministrativa syste-
met. När Patientdatalagen kom i mitten av 2008 ökade vård-
givarnas möjligheter dramatiskt att sinsemellan öppna upp 
för direktåtkomst av patienternas journaler. Som en slags 
motvikt till detta fick patienten en möjlighet att direkt ta 
del av de åtkomstloggar som personalen gjort. 

En uppenbar fördel är att vänner och bekanta som arbe-
tar inom sjukvården inte obehörigen kan läsa journaler utan 

Patienterna har ett 
egenintresse av ett tyd-

ligt språk mellan sjukvårdens 
personal. Praktiskt taget inga 
patienter tror att journalan-
teckningar skrivs i första 
hand för att förstås av patien-
ten själv. De är alltså ganska 
nöjda med det språk som 
används i journalerna. 

trender
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att det upptäcks. I media har denna risk påtalats ett 
antal gånger. Efter ett år kan vi konstatera att det är 
ovanligt med denna typ av obehörigt läsande. Av 
20 000 patienter som kontrollerat loggarna flera 
gånger har vi hittills bara hittat ett fall. Kanske en 
effekt av prevention, men ändå ganska lugnande 
jämfört med de skrämmande bilder som ibland må-
las upp i media.

Utse ombud
Patienten kan utse ett ombud som sedan kan logga 
in med sin egen e-legitimation. En typisk sådan kan 
vara en äldre patient som tycker det är tryggt om till 
exempel någon av hans/hennes barn kan komma åt 
journalen. Ett problem med att utse ombud har varit 
att när Patientdatalagen skrevs insåg man inte att det 
skulle finnas behov av en ombudsfunktion. I Upp-
sala har vi emellertid tolkat lagen så att patienten 
har möjlighet att överlåta möjligheten till åtkomst 
till någon som patienten uttryckligen väljer att bryta 
sekretessen för.

Patienternas erfarenheter av systemet 
De som loggar in i systemet får frågan om de kan 
tänka sig att dela med sig av sina erfarenheter av 
digitala tjänster inom sjukvården. Hittills har vi fått 
cirka 600 mejl från patienter som lämnat mycket vär-
defulla synpunkter.

Patienterna har ett egenintresse av ett tydligt 
språk mellan sjukvårdens personal. Praktiskt taget 
inga patienter tror att journalanteckningar skrivs i 
första hand för att förstås av patienten själv. De är 
alltså ganska nöjda med det språk som används i 
journalerna. 

En omständighet som retat både en del patienter 
och patientföreningar är att sjukvårdspersonal åbe-
ropar patientens potentiella oro och menar att bote-
medlet är mindre information och inte så enkelt nå-
bar. Patienterna hävdar i stället ofta att de vill be-
stämma detta själva. 

Patienter föredrar också den senaste informatio-
nen och vill inte ha den fördröjd – som flera inom 
sjukvården menar ska vara standard. 

Ett både intressant och glädjande faktum är att 
ett antal patienter påpekat att det i journaler fanns 
fler aspekter än vad de var medvetna om hade tagits 
upp. Det har fått till följd att förtroendet ökat för 
sjukvården efter att patienten tagit del av journalan-
teckningarna. Kommer även vi inom vården få ett 
genuint förtroende för patientens nya insyn?

1 Promemoria från Patientmaktsutredningen (2012-06-07).

2 Läkartidningen. 2014;111:CPDS.
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En person som har uttryckt sig 
klok kring behovet av feedback 
är nobelpristagaren Tomas Tran-

strömer som har sagt: Två sanningar 
närmar sig varandra, en kommer ini-
från, en kommer utifrån och där de 
möts har man en chans att få se sig 
själv. 

Med hjälp av återkoppling kan vi 
hjälpa varandra att öka vår egen själv-
kännedom. Och den som har en god 
förståelse för sig själv och sina egna be-

teenden blir i regel en bättre kommu-
nikatör. 

Det finns två typer av feedback: den 
bekräftande (positiva) som ges för nå-
got som gjorts bra och den korrigeran-
de (negativa) som ges för något som 
kan göras bättre. Det finns studier som 
visar på att effektiva arbetsgrupper ger 
varandra fem till sex gånger så mycket 
positiv som negativ återkoppling. 

När det gäller den negativa feed-
backen är det bra att bestämma sig för 

att antingen säga det som irriterar dig 
eller att sluta fundera på det. Ältande 
eller ännu mer bitterhet leder inte nå-
gon vart. Nelson Mandela lär ha sagt att 
bitterhet är som att dricka gift och hop-
pas att det ska ta kål på ens fiender.

Vid all typ av återkoppling är det 
viktigt att skilja på hur någon är och 
vad den personen gör. Det innebär att 
alltid ge feedback på konkreta beteen-
de och inte sätta etiketter på personen. 
I stället för att säga att en person är ar-

Feedback som ger resultat
Feedback eller återkoppling kan hjälpa en organisation att utvecklas. Det är också 
en viktig del av medarbetarskapet. Alla medarbetare på en arbetsplats har ansvar 
för att ge varandra feedback och också fråga efter återkoppling när man saknar 
den. Naturligtvis har chefer och ledare ett extra stort ansvar i detta sammanhang 
och bör föregå med gott exempel. Ledarskapskonsulterna Gunilla Andersson och 
Nils Hallén skriver här om vad som är viktigt med återkoppling i en organisation.

ledarskap
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rogant kan du i stället berätta vilka be-
teenden som, i dina ögon, gör att du 
tycker att personen är arrogant. Det 
kan vara att personen inte hälsar på 
morgonen eller avbryter när andra ta-
lar. Fördelen med beteenden är att de 
går att förändra även om det bygger på 
att personen själv vill åstadkomma för-
ändringen. 

En bra feedback-kultur definieras av 
att organisationen präglas av en trygg-
het som gör att alla känner sig bekvä-
ma med att ge varandra konkret och 
tydlig återkoppling i syfte att hjälpa 
varandra att utvecklas. 

Varje organisation har mycket att 
vinna på att utveckla en god feedback-
kultur. Det kan man göra genom att 
bland annat tillsammans utarbeta spel-
regler för hur man ger varandra åter-
koppling i organisationen. 

Spelregler
Spelreglerna bör formuleras i positiva 
ordalag, det vill säga berätta vad man 
ska göra – inte vad man inte ska göra. 
Skriv till exempel att man ska låta an-
dra tala till punkt i stället för att man 
inte ska avbryta varandra. Använd 
förklarande meningar och inte enbart 
enstaka ord för en spelregel och för-
klara vad som menas med de ord som 
används. Ett ord som till exempel ”re-
spekt” innebär olika saker för olika 
personer. 

Beskriv i första hand vad man ska 
göra, inte vad man ska vara. Formulera 
spelreglerna så tydligt att det inte går 
att missförstå även för den som är ny i 
organisationen. 

Det finns också anledning att fun-
dera på hur man i organisationen pre-
mierar dem som följer spelreglerna och 
hur man agerar när någon bryter mot 
dem.

Exempel på spelregler för att ut-
veckla en god feedback-kultur:

• Återkopplingen ska vara konkret och 
fokusera på beteenden.

• Ge både positiv och negativ feed-
back.

• Låt var och en tala för sig och låt an-
dra tala för sig.

• Var och en tar till sig och lyssnar på 
återkoppling på ett konstruktivt sätt.

• Feedback ges till den det berör.

• Återkoppling ges med omsorg och 
med syfte att utveckla.

• Den som saknar feedback frågar ef-
ter den.

• Var och en tar ansvar för det man 
säger.

Ytterligare ett sätt man kan utveckla 
sin feedback-kultur på är att alla i or-
ganisationen lär sig några samtalsverk-
tyg. 

Några samtalsverktyg
Några av de samtalsverktyg vi brukar 
tala om i dessa sammanhang är:

Jag-budskap
Jag-budskap innebär att uttrycka sig i 
jag-form, att undvika ord som man och 
vi. Ett klassiskt jag-budskap har fyra 
komponenter. 

1. Observation – den konkreta iaktta-
gelse som du gjort. 

2. Känsla – vilka känslor väcker dessa 
händelser hos dig. 

3. Konsekvens – vad blir konsekvensen 
av detta beteende. 

4. Önskemål – vad vill du att personen 
ska göra i stället. 

Styrkan med jag-budskapet är att kom-
munikationen blir tydlig och att det 
klart framgår vem som är avsändare, 
vem som är mottagare och syftet med 
budskapet.

Aktivt lyssnande
Aktivt lyssnade innebär att verkligen 
på djupet försöka förstå vad den andre 
säger. Det handlar om konkreta bete-
enden som att upprätta och bibehålla 
ögonkontakt, att genom kroppsspråket 
visa att man är intresserad av vad den 
andre personen säger och att med ord 
och ljud uttrycka att man lyssnar. Det 
kan även handla om att göra en sam-
manfattning av vad man just har hört: 
”Så du menar att …”  

Ett aktivt lyssnande påverkar i allra 
högsta grad mottagaren. I skolans 
värld har man på flera håll gjort försök 
att förbättra miljön i stökiga klasser ge-
nom att prata med eleverna om hur de 
kan påverka läraren. Genom att elev-
erna får en förståelse för att de själva 
kan styra genom att lyssna aktivt har 
man uppnått både lugnare miljö och 
bättre studieresultat i förlängningen.

Ställa frågor
Ett annat samtalsverktyg är att ställa 
frågor, men det spelar stor roll både 
vilken typ av frågor man ställer och 
hur man ställer dem. Det bästa är att 
använda öppna och nyfiket utfors-
kande frågor som till exempel börjar 
med: berätta om, vad hände när, hur 
kommer det sig att och liknande for-
muleringar. 

Öppna frågor uppmanar till att be-
rätta och det går inte att svara med ett 
ja eller nej på en öppen fråga.

Ställer man en sluten fråga så kan 
dialogen ta slut fortare än man tänkt 
sig, eftersom motparten genom ett ja 
eller nej sätter punkt för dialogen. 

Slutna frågor börjar ofta med ett 
verb, medan öppna frågor ofta kan bör-
ja med vem, vad, när, var, hur och var-
för. Här finns dock en liten varning för 
ordet varför. Det ligger nära till hands 
att ställa den frågan, kanske för att vi 
vill veta, men lika ofta för att vi vill 
kritisera den andra personen genom att 
ifrågasätta. Oavsett vad anledningen 
är upplevs ordet varför ofta just som 
ett ifrågasättande, vilket i sin tur sätter 
igång försvar. Människor som hamnar 
i försvar blir sällan konstruktiva, så om 

-

-
-



62   pharma industry nr 2 –14

du vill undvika att din samtalspartner 
hamnar i försvar, var försiktig med hur 
du använder ordet varför. 

Repetera budskap
När man gör militärtjänst avslutas all 
ordergivning med ”repetera”. Däref-
ter förväntas den som har tagit emot 
ordern att ordagrant repetera ordern. 
Det är en halvbra metod att använda 
rakt av i organisationer. Halvbra ef-
tersom den som repeterar budskapet 
ordagrant fortfarande kan ha gjort en 
annan tolkning än den som menades. 

Om man ska använda det här sam-
talsverktyget på ett effektivt sätt är det 
därför bättre att be personen att beskri-
va med egna ord hur hen har uppfattat 
budskapet. Ett sätt att konkret be om 
detta kan vara: ”Jag vet att jag kan vara 
otydlig ibland när jag delegerar. Skulle 
du kunna berätta för mig hur du upp-
fattade vad du ska göra?” 

Använt på det sättet är detta kanske 
det mest effektiva och tidsbesparande 
av alla samtalsverktygen.

Enhetliga budskap
Vi har väl alla upplevt när någon tyd-
ligt med sitt kroppsspråk eller tonläge 
har visat att hen egentligen har menat 
något helt annat än det som kommer 
ut ur munnen. För att öka tydligheten 
i kommunikationen är det viktigt att 
försöka säkerställa att man säger sam-
ma sak med kroppsspråket, tonläget 
och orden. 

Den amerikanska professorn Albert 
Mehrabian är känd för sina studier i öga 
mot öga-kommunikation. Han fann att 
när man förmedlar känslor uppfattar 7 
procent av omgivningen budskapet ge-
nom orden, 38 procent genom tonläget 
och 55 procent genom kroppsspråk 
och/eller ansiktsuttryck. Dock sägs 
detta gälla enbart vid förmedling av 
känslor och skulle därför inte vara all-
mängiltigt vid kommunikation. 

Det finns dock skäl att tro att vi vin-
ner tydlighet om vi använder ett enhet-
ligt budskap och det är troligt att det 
kommer sig ganska naturligt när du 
tror på ditt eget budskap.

Tystnad
Att använda tystnaden som sam-
talsverktyg kan vara oerhört effektivt. 
Om du är inne i en förhandlingssitua-
tion kan du testa att enbart sitta tyst 
och låta motparten prata och samti-
digt se hur exempelvis priset går upp 
eller ner. 

Många av oss är rädda för tystna-
den. Framför allt de som är extrovert 
lagda, eftersom extroverta personer får 
energi från sin omgivning och behöver 
få bekräftelse på att mottagaren har 
hört vad man sagt. En extrovert person 
som möts av en tyst samtalspartner blir 
lätt stressad och gör det som stressade, 
extroverta personer lättast gör, pratar 
ännu mer. Detta gör givetvis den tysta 

Vid all typ 
av återkopp-

ling är det viktigt 
att skilja på hur nå-
gon är och vad den 
personen gör. Det 
innebär att alltid ge 
feedback på kon-
kreta beteende och 
inte sätta etiketter 
på personen.
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samtalspartnern ännu mer stressad, 
som i det läget gör det som den perso-
nen är bra på – fortsätter vara tyst. 

Som extrovert person kan man be-
höva träna på att vara tyst. Om tystna-

den ändå blir för skrämmande, prata 
då om tystnaden: ”Jag låter det vara 
tyst ett tag, så du får tänka.” Det kan 
minska stressen både för dig och för 
din samtalspartner – på samma gång!

Ta emot återkoppling
I en artikel om feedback är det givet-
vis på sin plats att också säga något 
om hur man tar emot feedback på ett 
konstruktivt sätt. Det sätt du väljer att 
ta emot feedback på ger förmodligen 
motparten antingen en positiv (så bra 
min återkoppling tas emot) eller ne-
gativ känsla (meningslöst att ge åter-
koppling). Det finns en modell som 
brukar kallas feedbacktrappan eller 
feedbackens fem F. 

• Förändra. Mottagaren gör ett eget 
medvetet val om eventuell förändring 
utifrån den feedback som man fått.
• Förstå. Mottagaren lyssnar aktivt på 
det som sägs och bearbetar informa-
tionen.

• Förklara. Mottagaren vill förklara sig: 
”Jo, men…”

• Försvara. Mottagaren vill försvara sig: 
”Nej så var det inte.”

• Förkasta. Mottagaren förkastar infor-
mationen: ”Det här rör inte mig.”

Det är lätt att hamna på de nedersta tre 
trappstegen men rekommendationen 

är förstås att snabbt ta sig upp till att 
förstå och förändra. 

Observera dig själv nästa gång du 
tar emot återkoppling – var på stegen 
hamnar du?

Sandwichmetoden – en McFegis
Det finns de som förespråkar den så 
kallade sandwichmetoden när man ska 
ge feedback. Metoden går ut på att man 
först ger lite positiv återkoppling och 
sedan säger det negativa som är det 
egentliga syftet med feedbacken och 
så avslutar man med något positivt. Vi 
har alltid sagt att metoden bara riske-
rar att göra budskapet otydligt och att 
man ofta använder metoden enbart för 
att man själv är obekväm med att ge 
negativ feedback. Dessutom riskerar 
den välbehövliga positiva feedbacken 
att försvinna eftersom de enda man 
hör och kommer ihåg är det negativa. 

En artikel av Roger Schwartz tar i tid-
ningen Chef (augusti 2013) precis upp 

det här och nämner följande tre slutsat-
ser/råd:

1. Medarbetaren vill bara ha 
fyllningen.

2. Konfrontera din konflikträdsla.

3. Varning för vaghet och oro.

Det stämmer väl överens med det som 
vi brukar säga. När vi på en kurs berät-
tade om vår inställning till Sandwich-
metoden var det en av deltagarna som 
raskt döpte om metoden till McFegis 
vilket kan sägas vara illustrativt.

En ledstjärna för oss när det gäller 
feedback är ett citat av Ludvig Jönsson: 
Man får inte vara så rädd att göra männ-
iskor ledsna så att man gör dem illa. 

Det innebär att alltid och i alla lägen 
fundera på vad som är snällt på riktigt 
att göra mot andra människor. Väldigt 
ofta handlar det om att våga vara den 
som ger en konstruktiv återkoppling 
med omtanke som grund. 

Avslutningsvis vill vi gärna ge ett 
riktigt bra boktips om du vill läsa mer 
om feedback. Boken heter Professionell 
feedback – medvetna mötens magi och 
är skriven av Stefan Gunnarsson. Boken 
kan med fördel läsas av en arbetsgrupp 
som vill utveckla en god feedback-kul-
tur.

GUNILLA ANDERSSON

Varje organisation har mycket att 
vinna på att utveckla en god feed-

back-kultur. Det kan man göra genom 
att bland annat tillsammans utarbeta 
spel regler för hur man ger varandra åter-
koppling i organisationen. 

NILS HALLÉN

ledarskap



COMMERCIAL | CLINICAL | HEALTHCARE COMMUNICATIONS | INSIGHT & PERFORMANCE 

MARKET ACCESS | MEDICAL INFORMATION | MEETINGS & EVENTS | PHARMACOVIGILANCE

We’ll make it happen

JD1157

We focus on opportunities with exceptional clarity. The unrivaled breadth of 
expertise from our international and local businesses delivers deep commercial 
and clinical insight. This drives ingenious and flexible solutions to help patients 
and healthcare professionals get the knowledge, medicines and support they 
need, accelerating your success.  Find out how much more we can offer. 
Arrange a meeting with our experts. www.ashfieldhealthcare.com



66   pharma industry nr 2 –14

Att balansera sin kommunikation i fyra dimensio-
ner, samtidigt som man har ett positivt kommu-
nikationsklimat, har visat sig vara gynnsamt för 

gruppers effektivitet. Det finns även indikationer på att 
det skulle vara gynnsamt för deltagarnas psykosociala ar-
betsmiljö och upplevda trivsel på arbetet. De fyra dimen-
sionerna där balans ska råda är:
• Förespråkande
• Utforskande
• Eget perspektiv
• Andras perspektiv

Modellen har sin bakgrund i amerikansk forskning om 
utvecklande kommunikation för att skapa väl fungerande 
team och den har stöd i forskning från så vitt skilda områ-
den som organisationspsykologi, strategilitteratur och po-
sitiv psykologi. Vi har byggt vidare på denna forskning i 
en svensk studie och undersökt hur kommunikation kan 
utvecklas i arbets- och ledningsgrupper. 

BALANSERAD KOMMUNIKATION    
Hur vi kommunicerar på möten är viktigare än vi tror. Ofta när vi tycker att möten 
är slöseri med tid kan det bero på att samtalsformen inte gynnar nytänkande eller 
skapande dialog. När mötet ger energi och handlingskraft kan det bero på att sam-
talsformen släppt fram produktiva krafter. Det handlar bland annat om att balan-
sera sin kommunikation i fyra dimensioner. Det skriver Fredrik Molin, forskare 
vid Institutet för personal- och företagsutveckling vid Uppsala universitet.

ledarskap
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  – ett sätt att öka gruppers effektivitet?
Resultat från vår forskning visar att modellen är använd-

bar som ett utvecklingsverktyg, särskilt för grupper som 
vill främja utvecklingsinriktad och lärandeinriktad kom-
munikation. Grupper blir ofta framåtblickande och hand-
lingsinriktade när de har en balanserad kommunikation. 
Att bara känna till modellens parametrar fungerar redan 
det som stöd för kommunikation i en grupp. 

Förespråkande innebär att plädera för en ståndpunkt el-
ler att bidra med information som gruppen behöver för att 
kunna fatta beslut. Det handlar både om att få göra sin röst 
hörd och att få argumentera för sin sak, men även om att 
bidra med kunskaper som gruppen kan ha nytta av. Det ska 
alltså inte enbart ses som ett sätt att höras och synas. Input 
till gruppen är en lika viktig del av förespråkandet.

Utforskande innebär att ställa frågor och att engagera 
gruppens kunnande genom att be om förklaringar och för-
djupningar av det andra har sagt. Utforskande frågor kom-

Grupper blir ofta fram-
åtblickande och hand-

lingsinriktade när de har en 
balanserad kommunikation. 
Att bara känna till modellens 
parametrar fungerar redan det 
som stöd för kommunikation 
i en grupp.
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mer i många former och innebär ofta att ställa den öppna 
frågan ”hur tänker du nu” Utforskande som fungerar bra 
är just de öppna frågorna till skillnad från mer förhörslik-
nande kontrollfrågor. (Öppna frågor börjar ofta med ord 
som vem, var, när, hur och varför, medan slutna frågor ofta 
börjar med ett verb och som man kan svara på med ett en-
kelt ja eller nej.)

Eget perspektiv innebär att gruppen utforskar vad som 
är viktigt för gruppen i den rådande situationen. Vad behö-
ver vi just nu? Eget perspektiv blir viktigt för att inte tappa 
gruppens självbestämmande och i förlängningen hota 
gruppens existens. Det är viktigt att prata om vad gruppens 
behov är. Eget perspektiv kan även innebära ett snävare 
perspektiv som handlar om den egna personen, det egna 
jaget. Vad är viktigt för mig just nu?

Andras perspektiv innebär att gruppen vidgar sina vyer 
och höjer blicken för att se hur personer i gruppens omgiv-
ning kan tänkas komma att påverkas. Här handlar det om 
att se andra intressenter och sätta sig in deras situation. Hur 
tänker de? Vilka invändningar kan de tänkas ha? Att se hur 
gruppens handlingar och beslut påverkar andra vidgar 
gruppens synfält och bidrar till ett mer balanserat besluts-
fattande. 

Positivt kommunikationsklimat
Mellan dessa fyra dimensioner ska det alltså råda balans 
i gruppens kommunikation. Grupper som både är bra på 
att föra fram sina åsikter och dela med sig av sina kunska-
per samtidigt som de utforskar ståndpunkter och ber om 

fördjupningar och är duktiga på att tänka utifrån sin egen 
situation men även utifrån hur andra kan tänkas reagera 
och påverkas har visat sig vara mer produktiva. I vår egen 
forskning har vi även funnit att i grupper med ett balan-
serat kommunikationsmönster finns en större tillit mellan 
deltagarna och en högre arbetstrivsel, bland annat en ökad 
rolltydlighet, ökat engagemang, större välbefinnande och 
ökat lärande i grupperna. 

Vad detta beror på kan vi bara spekulera om. En tänkbar 
förklaring till att grupperna presterar bättre är att de fattar 
beslut som är baserade på mer information och därför kan 
ses som bättre beslut. Att balansera de fyra dimensionerna 
innebär också att fler får komma till tals i gruppen och att 
fler får möjlighet att bidra till gruppdiskussionerna med 
sina erfarenheter och sina yrkeskunskaper. Mer av grup-
pens kunnande tas till vara helt enkelt. 

En annan tänkbar förklaring kan vara den sista punkten 
i gruppers kommunikation: ett positivt kommunikations-
klimat. Det positiva kommunikationsklimatet innebär att 
deltagarna ger varandra positiva och uppmuntrande kom-
mentarer i större utsträckning än negativa och nedvärde-
rande kommentarer. Tanken är att grupper som bygger på 
sina styrkor i stället för ett negativt och kritiserande klimat 
kommer fram till mer kreativa lösningar. Positiva kommen-
tarer innebär att man ger varandra beröm för goda insatser 
men även att högt i gruppen, inför andra, ge uppskattning 
av typen det var en bra idé. Negativa kommentarer innebär 
att man ger kommentarer av typen: det kommer aldrig att 
gå, det låter dumt, eller liknande. 

Det intressanta är att även de negativa kommentarerna 
har sin plats, de fyller en funktion och skyddar gruppen 
från att bli alltför självuppskattande. Men det är viktigt att 
komma ihåg att de positiva kommentarerna vida ska över-
stiga de negativa och att det i svenska arbetsgrupper inte 
är särskilt vanligt att det ges uppskattande kommentarer 
under ett möte. Så hur kan man förändra en grupps kom-
munikationsklimat att utvecklas i en mer balanserad rikt-
ning?

Ledarens och mötesdeltagarnas roller
Vad kan ledaren göra för att stärka ett balanserat kommu-
nikationsklimat? Ledaren spelar stor roll för hur ett möte 
utvecklas och för hur kommunikationen kommer att se ut. 
I vår forskning har vi funnit att ledaren kan hjälpa grup-
pen att kommunicera mer balanserat genom att känna till 
de fyra dimensionerna ovan och genom att påminna grup-
pen om dem och om syftet med mötet. Ledaren kan även ta 
ett steg tillbaka och släppa in andra i diskussionen. Vanligt 
vid svenska möten är att ledaren tar upp stora delar av tal-
utrymmet och inte släpper in andra röster. Genom att bli 
en aktiv lyssnare i stället för en pratare uppmuntras andra 
i gruppen att delta vilket i sin tur bidrar till att öka mång-
falden i diskussionen. 

Vad kan mötesdeltagarna göra? En viktig roll för mötets 
deltagare är att själva bidra med kunskaper som de sitter 
inne med och som de tror att gruppen kan ha nytta av. Det 
handlar även om att involvera andra i samtalet genom att 
ställa frågor. Vanligtvis riktas de flesta av frågorna till le-
daren, men genom att fråga de andra deltagarna skapas 

KOMMUNIKATIONSMODELLEN

Modellen handlar om att balansera i fyra dimensioner kombine-
rat med ett positivt kommunikationsklimat där det råder över-
vikt av positiva kommentarer. Modellens fyra dimensioner är:

• Positiv: Stödjer, visar intresse, uppmuntrar, visar respekt, 
uppskattar, berömmer.

• Negativ: Underkänner, avvisar, avfärdar, är sarkastisk, är 
elak, insinuerar, tyglar.

• Förespråkar: Bidrar med kunskaper, argumenterar för en 
ståndpunkt eller en åsikt, ger information, pläderar. 

• Utforskar: Är nyfiken, ställer frågor, ber om förklaringar och 
fördjupningar, ställer öppna frågor.

• Själv: Uttrycker egna och närmaste kollegors önskemål och 
behov. Tar ett inifrånperspektiv på verksamheten. 

• Andra: Inkluderar utomståendes perspektiv i diskussionen 
och erkänner utomståendes behov. Tar ett utifrånperspektiv 
på verksamheten. 

Ett positivt kommunikationsklimat domineras av positiva kom-
mentarer (stödjer, visar intresse, uppmuntrar, uppskattar, be-
römmer) och innehåller konstruktiva negativa kommentarer. 

ledarskap
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större mångfald vilket ger fler personer en möjlighet att 
delta i diskussionen och det ger även ett mer balanserat 
kommunikationsmönster. Deltagarna har alltså även de ett 
stort ansvar för hur diskussionen utvecklas.

Var noga med formen för mötet
Formen för mötet har också betydelse för hur balanserad 
diskussionen blir. Punkter på dagordningen som enbart 
innehåller information leder sällan till ett balanserat kom-
munikationsmönster. Men när agendan i stället innehåller 
punkter med öppna och utforskande frågor lyfter diskus-
sionen. 

Andra aspekter på mötets form är i vilken ordning man 
tar informationspunkter respektive diskussionspunkter. Vår 
forskning visar att det kan vara en god idé att lägga frågor 
av utvecklingskaraktär som kräver dialog och nytänkande 
i början av mötet när energin är hög, och rena informations-
punkter på slutet, i stället för som så ofta sker i dag, tvärtom. 
Det lämnar även utrymme för längre diskussioner om det 
skulle vara nödvändigt. Ren information går alltid att kom-
municera via andra kanaler än genom möten. 

Träna gruppens kommunikation
Hur kan grupper själva träna sin kommunikation? Ett 
framgångsrikt sätt att träna kommunikation har varit att 
låta grupperna utse en observatör som noggrant under ett 
möte, eller en mötessekvens, noterar vilka av dimensio-
nerna som är i bruk och hur balansen dem emellan ser ut. 
Detta observationsschema kan sedan leda till utgångspunkt 
för en diskussion om hur gruppens kommunikation har 
sett ut och varför. Här vill vi uppmuntra gruppens ledare 
att avsätta fem eller tio minuter i slutet av ett möte för att 
diskutera metakommunikation. Hur har vi kommunicerat i 
dag? En sådan diskussion om kommunikationen medför att 
man får syn på kommunikationsmönster och en chans att 
fundera över vilka förändringar gruppen behöver göra för 
att få en bättre balans i kommunikationen. Berodde even-

tuella obalanser på ämnet, på formen för diskussionen, på 
deltagarnas dagsform eller på yttre faktorer som deltagarna 
tog med sig in i mötesrummet? 

Kommunikationsträning fungerar bäst när grupper är 
verkliga team, det vill säga grupper som behöver samar-
beta till vardags och som har gemensamma frågeställning-
ar att brottas med. Den fungerar sämre när det handlar om 
löst sammansatta grupper som arbetar individuellt, men 
som till exempel organisatoriskt råkar höra till samma av-
delning eller enhet. Träningen fungerar också bäst när mö-
tet handlar om utvecklingsinriktade frågeställningar, för-
ändring, gemensam problemlösning, idéutveckling och 
lärande. Rena informationsmöten kan visserligen bli lite 
bättre om man har en ökad delaktighet, men kommer ändå 
att domineras av föredragningar och envägskommunika-
tion. Informationsmöten har dock också en viktig funktion 
i organisationer.

Kultur och sammanhang
En annan viktig aspekt av kommunikation är att alla sam-
tal är kultur- och sammanhangsberoende. Samtalsklimatet 
kan se väldigt olika ut i olika grupper. Det som nästan kan 
ses som oförskämt i en grupp kan uppfattas som skämtsamt 
eller till och med uppskattande i en annan grupp. 

Resultaten från vår forskning visar att grupper kan för-
bättra sin kommunikation genom att känna till modellens 
dimensioner. Det är också möjligt att träna denna typ av 
kommunikation genom interventioner från forskare eller 
handledare som är med och observerar och som ger reflek-
terande feedback till grupperna. 

Modellen med de fyra dimensionerna har sin styrka i att 
den uppfattas som rimlig och logiskt sammanhängande och 
innehåller dimensioner som verkar vara relevanta för en 
god mötesdialog. På forskarspråk säger vi att modellen har 
en hög ”face validity” när respondenter och deltagare direkt 
uppfattar modellen som relevant för deras situation och som 
trovärdig och logiskt strukturerad. 

Vi är eniga i vår forskning att modellen ger ett värdefullt 
bidrag till organisations- och arbetslivsutveckling. Model-
len ger en ökad medvetenhet om hur våra samtalsformer 
påverkar lärandeklimatet och arbetsmiljön och hur effek-
tiviteten i grupper påverkas av dessa. 

FREDRIK MOLIN
Ekonomie doktor, forskare

Institutet för personal- och företagsutveckling, IPF
Uppsala universitet

 

Fredrik Molin är ekonomie doktor med bakgrund från Upp-
sala universitet. Hans doktorsavhandling handlar om effektiv 
och utvecklingsinriktad kommunikation i grupper. Han har även 
arbetat med frågor kring motivation, komplexa organisationer 
och ledarskap.  

I vår egen forskning har 
vi även funnit att i grup-
per med ett balanserat 

kommunikationsmönster finns 
en större tillit mellan deltagarna 
och en högre arbetstrivsel, 
bland annat en ökad rolltydlig-
het, ökat engagemang, större 
välbefinnande och ökat lärande 
i grupperna.

ledarskap



Medicininstruktioner Sverige AB
Packhusplatsen 2 · 411 13 GÖTEBORG · 031-779 99 87 · info@medicininstruktioner.se 

Du vill att era läkemedel förskrivs, hämtas ut och används rätt.  

Vad är då viktigt att veta för att använda dem rätt?   

Säg det i en instruktionsfilm som når alla i vårdkedjan – patient, sjukvård och apotek.

Vill du ha mer information? Ring oss på 031-779 99 87 
Svar på de vanligaste frågorna hittar du här: www.medicininstruktioner.se/faq/
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Läkemedelsverket anmälde tre 
läkemedelsföretag för spons-
ringsmeddelanden i anslutning 

till TV-program.  NBL 982/13 gällde ett 
sponsringsmeddelande för Ipren från 
McNeil, NBL983/13 gällde ett spons-
ringsmeddelande för Nasoferm från 
Nordic Drugs och NBL 984/13 gällde 
ett sponsringsmeddelande för Pamol 
från Takeda Pharma. I samtliga fall 
gjorde Läkemedelsverket gällande att 
tittaren inte gavs tillräckligt med tid 
för att läsa och uppfatta den informa-
tion som reklamen enligt artikel 117 i 
Regler för läkemedelsinformation ska 
innehålla. Reklamen stred därför en-
ligt verket mot artikel 119 i informa-
tionsreglerna.

NBL bedömde och motiverade sina 
beslut på samma sätt i alla tre ärenden 
och inledde med att hänvisa till sitt 
vägledande uttalande 948/12. Där slog 
nämnden fast vilka minimiuppgifter 
som måste framgå i reklamfilm och ut-
talade att de uppgifter som lämnas i 
läkemedelsinformationen ska vara tyd-
liga och lätta för mottagaren att tillgo-
dogöra sig. NBL framhöll att texter 
måste exponeras i sådan storlek och 
under så lång tid att de är möjliga att 
läsa och att frågan om en text är lätt 
läsbar eller ej får bedömas utifrån om-
ständigheterna i varje enskilt fall. Re-
ferat och kommentar till det vägledan-
de uttalandet finns i PI nr 2/2013.

I samtliga tre ärenden ansåg NBL, 
främst mot bakgrund av den mycket 
korta tid under vilken informationen 

visades, att det inte var möjligt att upp-
fatta vad som angavs om de tre läke-
medlen. Företagens information upp-
fyllde därför inte kravet på tydlighet. 

Som sagts inledningsvis handlade 
det om s.k. sponsringsmeddelanden i an-
slutning till sponsrade TV-program. 
Det är också den benämningen av den 
påtalade informationen som används i 
ingressen till de tre NBL-uttalandena. 
Men det vägledande uttalandet som 
nämnden bygger sina avgöranden på 
handlar om reklamfilm vilket också är 
den benämning nämnden använder i 
motiveringen i de tre nya avgörandena. 
Detta innebär att NBL sätter likhets-
tecken mellan sponsringsmeddelanden 
och reklamfilm vid tillämpningen av 
Regler för läkemedelsinformation. Men 
i Radio- och TV-lagen, som gäller för 
sponsring av TV-program i SVT och 
TV4, är detta två olika företeelser. Re-
klamfilm får självfallet innehålla argu-
ment för köp av en produkt genom att 
framhålla produktegenskaper och -för-
delar. Sponsringsmeddelanden däremot 
skall något förenklat uttryckt endast 
vara ett kort namngivande av produkt 
och/eller företag som sponsrar pro-
grammet och får inte innehålla reklam. 
Det innebär att enligt Radio- och TV-
lagen får ett sponsringsmeddelande inte 
innehålla minimiinformation enligt ar-
tikel 117. 

NBL har tidigare inte jämställt 
sponsringsmeddelanden och reklam-
film och i det första ärendet nämnden 
behandlade rörande sponsringsmedde-

landen ogillade man med direkt hän-
visning till Radio- och TV-lagens be-
stämmelser anmälarens, som även då 
var Läkemedelsverket, kritik mot att 
sponsringsmeddelandet inte innehöll 
minimiinformation enligt artikel 117 – 
se NBL723/05. Att ändra denna praxis 
och som nu göra artikel 117 tillämplig 
även på sponsringsmeddelande är for-
mellt fullt möjligt eftersom ett bransch-
specifikt regelsystem som LER kan 
vara och ofta är strängare än lagstift-
ningen.

Konsekvensen av de tre nya avgö-
randen varigenom även sponsrings-
meddelanden avseende läkemedel 
måste innehålla minimiinformation 
enligt artikel 117 blir att, mot bakgrund 
av den mycket korta tid som sådana all-
tid visas, informationen aldrig kan 
komma att leva upp till kraven på tyd-
lighet enligt artikel 19. I praktiken blir 
det omöjligt för ett läkemedelsföretag 
att sponsra TV-program med ett läke-
medel. Sådan sponsring är efter de nya 
avgörandena bara möjlig med företa-
gets namn eller produkter som inte ut-
gör läkemedel.

Det är alltså fråga om en påtagligt 
ingripande inskränkning av möjlighe-
ten för läkemedelsföretag att sponsra 
TV-program. Mot den bakgrunden är 
det beklagligt att NBL i sina nya utta-
landen inte alls berör regleringen av 
sponsringsmeddelanden i Radio- och 
TV lagen. Eftersom inte heller något av 
de tre företagen tog upp den frågan i 
sina svaromål utan tvärtom uppenbar-

anmälningsärenden

Läkemedelsföretags möjligheter att 
sponsra TV-program starkt begränsade
NBL har genom tre likartade ärenden väsentligt förändrat möjligheterna för läke-
medelsföretag att sponsra TV-program. IGMp har kommit med ett första avgörande 
med tillämpning av de nya reglerna rörande samarbete mellan industrin och vår-
den. Dessa och ytterligare några av de senaste månadernas NBL- och IGM-
avgöranden tas upp i denna artikel.
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ligen utgick från att sponsringsmedde-
landen skall innehålla miniinforma-
tion enligt artikel 117, infinner sig tan-
ken att man i behandlingen av ären-
dena inte tänkt på reglerna i Radio- och 
TV-lagen, tidigare praxis från 2005 
samt vilka konsekvenser avgörandena 
faktiskt får.

I dessa spalter har ofta framhållits 
att användningen av utryck som ”ef-
fektiv”, ”effektivare”, ”säker” och ”säk-
rare” måste vara underbyggda på ett 
kvalificerat sätt samt att praxis i sådana 
fall är mycket sträng. Uttrycken fälls 
nästan alltid som vilseledande och stri-
dande mot artikel 4 i Regler för läke-
medelsinformation. NBL har dock ny-
ligen avgjort ett ärende (NBL989/14) 

där rubriken ”En säkrare lösning” i en 
annons för Morfin Abcur accepterades.

Vid ordet ”säkrare” fanns en aste-
risk som hänvisade till en text längre 
ned i annonsen. Av denna framgick att 
Morfin Abcur, jämfört med Morfin 
Meda, inte innehåller metabisulfit eller 
andra konserveringsmedel samt att 
metabisulfit i sällsynta fall kan fram-
kalla anafylaktiska reaktioner och 
bronkokonstriktion. Vidare angavs att 
”på grund av risken för överkänslighet 
mot konserveringsmedlet metabisulfit 
i Morfin Meda har Läkemedelsverket 
av säkerhetsskäl beslutat att produk-
terna inte är utbytbara mot varandra.”  
Meda anmälde annonsen till NBL och 
gjorde gällande att den stred mot arti-
kel 4.

NBL betonade att ordet ”säkrare” i 
läkemedelsinformation måste använ-
das med stor försiktighet och att det är 

viktig att vara tydlig med vad man me-
nar med ordet samt att det är väl un-
derbyggt. Annonsens förklarande text 
var enligt nämnden tydlig och placerad 
så att den var lätt läsbar. Den klargjor-
de att ”en ny säkrare lösning” syftade 
på att Läkemedelsverket av säkerhets-
skäl bedömt att de två i annonsen 
nämnda produkterna inte är utbytbara 
mot varandra och att orsaken till detta 
är att det föreligger en risk för över-
känslighet för konserveringsmedlet i 
Morfin Meda. 

Sammanfattningsvis fann NBL att 
påståendet förklarades på ett tillräck-
ligt tydligt sätt samt att det var under-
byggt på ett kvalificerat sätt. Medas 
kritik ogillades.

IGM-Profession har under årets in-
ledning haft ovanligt få ärenden uppe 

Vi skapar effektiv kommunikation inom life science, medicin och hälsa.  
Läs mer på narva.se eller kontakta therese.lange@narva.se

Sveriges
starkaste
life science-
team

Experter  
på publicitet  
och påverkan  

Lösnings-
förmåga 
i hela 
Norden
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till behandling. Det har gett utrymme 
för initiativärenden och ett av dessa 
(W1482/14) avsåg ett brev från UCB 
Pharma med inbjudan till terapiinrik-
tad utbildning samt produktinforma-
tion om läkemedlet CIMZIA®. Brevet 
hade rubriken ”Inbjudan till terapiin-
riktad utbildning den 10 april 2014”. 
Det handlade om en halvdagsövning 
som inleddes med lunch och avslutades 
med middag. Att en representant för 
företaget skulle informera om CIMIZA 
framgick endast av den sjätte av åtta 
punkter i brevets beskrivning av pro-
grammet.

IGMp noterade att det genom de nya 
reglerna i kap 2 avd 1 LER finns en helt 
annan frihet att utforma rubriceringen 
av en sammankomst än tidigare. Han 
framhöll dock att om produktinforma-
tion förekommer måste detta tydligt 
framgå.  Att som skett placera denna 
upplysning endast i programmet var 
enligt IGMp inte tydligt och inbjudan 
stred därför mot LER Kap 2, avd 1, ar-
tikel 4a.

Såsom IGMp påpekar innebär de 
nya reglerna om samarbete mellan in-
dustrin och vården avsevärda förenk-
lingar och större frihet än de tidigare. 
Men kraven på att inbjudan skall vara 
tydlig ifråga om vad en sammankomst 
avses omfatta är väsentligen desamma 
som tidigare. Produktinformation får 
numera förekomma vid alla slag av 
sammankomster men att sådan ingår 
måste framhållas så att detta omedel-
bart framgår när man tar del av inbju-
dan. Att produktinformation ingår bör 
därför anges i rubrik eller på annat sätt 
redan i inledningen av en inbjudan.

Även IGM-Allmänhet har under 
årets första månader huvudsakligen 
ägnat sig åt initiativärenden. Han har 
bl.a. tagit upp flera ärenden rörande ut-
formningen av patientinformationsma-
terial från företag avsett att delas ut via 
sjukvården. 

Ärende R016/14 gällde en broschyr 
från Eli Lillys benämnd ”Lev livet med 
diabetes, En guide för föräldrar”.  Den-
na innehöll till större delen allmän in-
formation om diabetes med råd till för-
äldrar om mat, levnadsvanor, fysisk 
aktivitet, resor och tonårstiden. Men på 
sista sidan fanns viss information om 
Lillys insatser på diabetesområdet 
samt en kort beskrivning av företagets 
insulin Humalog.

IGMa framhöll att broschyrens rubr-
ik och huvudsakliga innehåll gjorde att 
den gav intryck av att rikta sig till för-
äldrar med diabetesbarn oavsett vilken 
behandling dessa får. Det framgick inte 
att den enbart skulle vara avsedd för 
föräldrar med barn som behandlas med 
just Humalog, vilket Lilly i sitt svar till 
IGMs angav vara syftet med broschy-
ren. På grund av de avslutande formu-
leringarna ansåg IGMa att broschyren 
utgjorde otillåten information för re-
ceptbelagt läkemedel till allmänheten 
i strid med artikel 102 i Regler för läke-
medelsinformation. Han fällde den 
även för att inte innehålla minimiin-
formation enligt artikel 117.

Ärende R018/14 gällde en broschyr 
från Pfizer benämnd ”Till dig som be-
höver behandling mot endometrios”. I 
broschyren beskrevs endometrios, fö-
rekomsten bland svenska kvinnor, vad 
som händer i kroppen i samband med 
endometrios, beskrivning av olika ty-
per av behandlingar (kirurgi, hormo-
ner etc.). Men där fanns också särskild 
information om Pfizers receptbelagda 
läkemedel Synarela nässpray och Depo 
Provera hormonspruta. 

IGMa riktade samma kritik mot 
denna broschyr som mot Lillys bro-
schyr i referatet ovan. Pfizer framhöll 
att broschyren var avsedd att delas ut 
endast till patienter som behandlas 
med de bägge läkemedlen men höll 
med om att detta inte framgick tillräck-
ligt tydligt. Man lovade förtydliga bro-
schyren i detta hänseende. Pfizer beto-
nade dock att eftersom det handlade 
om en patientbroschyr med sådant syf-
te borde broschyren, för att undvika att 
den skulle komma att betraktas som 
marknadsföring mot allmänheten, inte 
innehålla minimiinformation enligt ar-
tikel 117.

IGMa fällde emellertid broschyren 
såsom stridande mot både artikel 102 
och artikel 117.

Fällningarna för åsidosättande av 
förbudet mot att rikta information för 
receptbelagda läkemedel mot allmän-
heten enligt artikel 102 i Regler för lä-
kemedelsinformation är i bägge fallen 
lätta att ställa sig bakom. Patientinfor-
mation som är avsedd för en patient-
grupp oberoende av vilken behandling 
den enskilda patienten står på skall 
inte på sätt som skedde i både Lillys 
och Pfizers fall innehålla information 

om det aktuella företagets receptbelag-
da läkemedel. När som i bägge beskriv-
na fallen informationen är avsedd en-
dast för patienter som står på behand-
ling med visst läkemedel måste detta 
framgå omedelbart i anslutning till be-
nämningen av broschyren. Det är inte 
tillräckligt att detta klargörs först en 
bit in i patientmaterialet som sådant el-
ler, vilket Lilly försvarade sig med, i 
samband med sjukvårdspersonalens 
beställning av materialet. Detta slag av 
patientinformation får och måste 
många gånger innehålla viss informa-
tion för läkemedlet i fråga. Det kan ju 
handla om rena användningsanvis-
ningar. Men det är inte alls givet att in-
formationen i ett sådant fall skall inne-
hålla all minimiinformation enligt ar-
tikel 117. Förekomsten av minimiinfor-
mation enligt artikel 117 kan, såsom 
Pfizer påpekade, leda till att marknads-
föring av läkemedlet anses föreligga. 
Informationsmaterial av detta slag ut-
gör oftast s.k. terapi- och utbildnings-
information där informationsreglerna 
endast analogivis gör sig gällande i 
vissa delar. Det hindrar inte att det kan 
vara klokt att ha med vissa uppgifter 
enligt artikel 117 – exempelvis en upp-
maning att ta del av bipacksedeln. 

IGMas beslut när han i de bägge fal-
len anser att inte bara artikel 102 utan 
också artikel 117 åsidosatts av företa-
gen är lite oklara. Detta gäller särkilt i 
fallet med Pfizer. Det är inte säkert att 
det är vad IGMa menar, men besluten 
kan läsas som att patientmaterial avsett 
att delas ut via vården och som inne-
håller något om ett företags läkemedel 
alltid skall innehålla minimiinforma-
tion enligt artikel 117.  Oklarheten hade 
kunnat undvikas om han nöjt sig med 
att fälla Lilly och Pfizer enbart för åsi-
dosättande av artikel 102. I fall som 
dessa är det inte nödvändigt att fälla 
enligt artikel 117 eftersom detta ofta 
mindre allvarliga regelbrott kan sägas 
”konsumeras” av det grövre regelbrot-
tet mot artikel 102.

TORSTEN BRINK
Jur. kand Brilex AB

Anmälningsärenden



Besöksadress: Gårdsvägen 10, Solna

Postadress: Cegedim AB, Box 21043, 100 31 STOCKHOLM

Tel: +46 8 555 21 400 Fax: +46 8 555 21 499

info@cegedim.se // www.cegedim.se

Beslutsfattare! 

Ta kontroll  
över nya 
”Transparency”-regler 
Kallelse till möte den 9:e maj i Stockholm

LIF:s nya regler om transparens 
Från 1 januari 2015 ska alla ersättningar (eng: ”all transfers of value”) 

till hälso- och sjukvårdens personal (HCP) offentliggöras på nätet.  

Om frågan missköts riskeras negativ press och dryga avgifter, men 

framförallt förstörs bolagens kundrelationer vilket lägger ansvaret  

på högsta kommersiella nivå.

Läkemedelsbolag söker gemensam lösning
Vid ett välbesökt seminarium arrangerat av Cegedim i mars,  

önskades ett gemensamt grepp för compliance/transparency.  

Risken för interna och externa problem ansågs uppenbar om  
200 företag skulle hantera processen enskilt. Nu är det hög tid 

att fatta beslut om en branschgemensam lösning som ger proaktiv 

trygghet åt både företagen och sjukvården. På samma grunder som  

det gemensamma PUL-program som sedan starten anförtrotts Cegedim. 

Kallelse till konsensusmöte på Stockholm Waterfront  
för beslutsfattare från Life Science 9 maj, 10-12, med  
möjlighet till lunch efteråt. Frågor och anmälan direkt  
till peter.norrgard@cegedim.com

Välkommen!

Peter Norrgård
Regional direktör, Cegedim Nordics
08 555 21 401 / 0733 925 401

Nytt regelverk
Det nya regelverket  

om öppenhet träder  

i kraft om ett drygt 

halvår. Därmed hög tid 

att fatta beslut  

om gemensam  

redo visning. 

Möte på Stockholm 
Waterfront Congress 
Center den 9 maj,  
kl 10-12. 
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Den totala försäljningen av lä-
kemedel i Sverige under de 
första tre månaderna, upp-

gick till 7,8 miljarder kronor. I procent 
har försäljningen Januari tom Mars 
2014 (YTD) ökat med 0,02% . För de se-
naste 12 månaderna har försäljningen 
ökat med 3,41% jämfört samma period 
2012-2013  

Topp 15 företag
Det är oförändrat på topp fyra över de 
största läkemedelsföretagen i Sverige. 
Pfizer, Orifarm, Novartis och MSD be-
håller sina placeringar. Pharmachim 
har övertagit Roches femteplacering, 
och likaså har Abbvie och Aztraze-
neca bytt plats. Sen den senaste ana-

lysen har även Paranova tagit sig upp 
på topp 15, och petat ned Lilly tillsam-
mans med Teva och Bayer AB nu är 
strax utanför topp 15-listan. 

De femton största företagen står un-
der Q1 för 52%, 4,1 miljarder kronor,  av 
läkemedelsförsäljningen i Sverige. 

Topp 15 produkter
De sju bäst säljande produkterna är 
oförändrade sedan senaste analysen, 
Concerta tappar fem placeringar och 
ligger nu på 13:e plats. Även Lucentis 
tappar många placeringar och hamnar 
utanför listan. Ny på listan är Simponi 
på 12:e plats. Annars är förändring-
arna små. 

Precis utanför listan hittar vi nu 
Fragmin, Lucentis, Abilify och Sereti-
de, i fallande ordning.

 

Topp 15 AT koder 
Den inbördes rankingen mellan de 
olika produktgrupperna har ändrats 
om en del, även om läkemedel inom 
terapigrupperna för tumörer och rubb-
ningar i immunsystemet (L) och nerv-
systemet (N) forfarande står för ca 40% 
av marknaden. Försäljningen för dessa 
två grupper var under första kvartalet 
1,9 respektive 1,3 miljarder kronor, av 
den totala omsättningen. Vilket mot-
svarar 24%, respektive 17%. 
Den största resan på listan gör terapi-
grupp J – infektionssjukdomar, som 
går från en 6:e till en 3:e plats sedan 
den förra analysen. Detta beror på 
en ändring i behandlingen av försälj-
ningsstatistik utav vacciner hos IMS 
Sweden, där vi nu även räknar med 
direktdistributionen av nämnda tera-
pigrupp.
  

branschstatistik

Försäljningsstatistik för 
Januari – Mars 
Här presenteras färsk försäljningsutveckling i läkemedelsindustrin i Sverige för 
de första tre månaderna 2014. Apotekens Service AB (förkortat ASAB), numera E-
hälsomyndigheten, rapporterar all försäljning av humanläkemedel som säljs från 
apotek. Försäljningen innefattar humanläkemedel, all distrubution av vacciner 
samt viss försäljning av receptfria läkemedel utanför apotek. Försäljningen rap-
porteras i antal sålda förpackningar och i försäljningspris ut till kund. Alla försälj-
ningsvärden i artikeln är angivna i apotekens försäljningspris (AUP). Värdet tar 
inte hänsyn till upphandlingar och förekommande regionala rabatter. Värdena i 
tabellerna är angivna i tusentalskronor och andelar och tillväxt anges i procent.  
Viktor Pregner, IMS Health, har sammanställt och analyserat statistiken. Den tota-
la försäljningen av läkemedel i Sverige under de första tre månaderna, uppgick till 
7,8 miljarder kronor. I procent har försäljningen Januari tom Mars 2014 (YTD) ökat 
med 0,02% . För de senaste 12 månaderna har försäljningen ökat med 3,41% jämfört 
samma period 2012-2013.
   

VIKTOR PREGNER
IMS Health Nordic

Sr. Customer Support Analyst



   pharma industry nr 2 –14   77

Sverige och AstraZeneca är viktiga  
för varandra
En fjärdedel av de globala investeringarna  
sker i Sverige.  

Ett försök att införa en ny prismodell 
bakvägen
SKL:s rapport om Ordnat införande – ny modell  
att prisreglera läkemedel?

Svenskar får vänta två år längre  
på läkemedel mot cancer än andra 
européer
Ny rapport jämför cancervården i fyra europeiska 
länder.

Aktuellt Forskning och Utveckling

Opinon Kunskapsstyrning

Aktuellt Vårdresultat
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. LIFe-time.se riktas  
främst till politiker och chefer inom landsting och regioner samt ledamöter  
i berörda riksdagsutskott. Målet är framåtsyftande och kunskapsbaserade 
diskussioner mellan vårdens olika aktörer, från hela landet. 

LIFe-time.se ges ut av LIF – de forskande läkemedels- 
företagen 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.

LIF201404

Topp 15-företag

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

   (procent)  YTD   (procent) MAT  

   YTD   MAT 

PFIZER 545 824,9 7,00% -0,13% 2 174 527,7 6,91% -7,39%

ORIFARM 485 332,0 6,23% 8,59% 1 926 079,7 6,12% 18,20%

NOVARTIS 346 847,6 4,45% -9,57% 1 459 017,7 4,63% -4,05%

MSD SWEDEN 344 056,5 4,41% 8,11% 1 341 099,9 4,26% 0,48%

PHARMACHIM 298 404,6 3,83% -2,62% 1 308 180,8 4,16% 12,23%

ROCHE 266 538,2 3,42% 4,44% 1 086 256,5 3,45% 10,17%

ABBVIE AB 281 989,3 3,62% 5,57% 1 098 222,6 3,49% 7,25%

ASTRAZENECA 202 903,1 2,60% -6,69% 825 818,9 2,62% -14,38%

MEDARTUUM 229 111,6 2,94% -16,52% 969 097,5 3,08% -3,27%

MEDA 202 741,9 2,60% -1,43% 779 015,0 2,47% -1,77%

JANSSEN-CILAG 155 410,2 1,99% -16,90% 698 843,9 2,22% -13,89%

BAXTER MEDICAL 163 677,2 2,10% -11,47% 760 424,0 2,42% 6,47%

GLAXOSMKL 208 233,8 2,67% -2,41% 880 571,7 2,80% 34,59%

NOVO NORD PHARM 142 139,8 1,82% -9,33% 581 211,7 1,85% -17,36%

PARANOVA 211 474,2 2,71% 19,49% 864 306,7 2,75% 44,95%

Delsumma Top 15 Företag 4 084 685,0 52,39% -30,88% 16 752 674,4 53,22% 72,22% 

Totalsumma 7 796 478,6 100,00% 0,02% 31 478 679,7 100,00% 3,41%

(c) 2006, IMS Health or it’s affiliates  all rights reserved  
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K Value (Pharmacy) YTD  Andel  % Growth  MAT  Andel i  % Growth  

   procent YTD      procent  MAT

  YTD   MAT  

L - Tumörer och rubbningar i immunsystemet 1 882 609,9 24,15% 6,61% 7 465 455,1 23,72% 7,33%

N - Nervsystemet 1 307 361,6 16,77% -1,77% 5 314 326,2 16,88% -0,10%

J - Infektionssjukdomar 725 639,8 9,31% -5,20% 3 005 843,4 9,55% 21,35%

B - Blod och blodbildande organ 724 671,4 9,29% -1,64% 3 012 558,3 9,57% 2,35%

A - Matsmältningsorgan och ämnesomsättning 723 536,5 9,28% -0,09% 2 900 633,2 9,21% -0,06%

R - Andningsorganen 678 283,1 8,70% -5,13% 2 664 215,9 8,46% -2,72%

G - Urin- och könsorgan samt könshormoner 356 750,0 4,58% -3,78% 1 441 252,4 4,58% -2,56%

C - Hjärta och kretslopp 349 693,5 4,49% -6,60% 1 460 848,5 4,64% -7,88%

M - Rörelseapparaten 230 145,9 2,95% 2,64% 929 347,0 2,95% 5,45%

S - Ögon och öron 216 392,4 2,78% 9,40% 852 058,2 2,71% 6,78%

D - Hud 204 016,4 2,62% 7,01% 769 208,3 2,44% 5,99%

H - Hormoner, exkl könshormoner 203 109,7 2,61% -2,60% 833 443,6 2,65% 0,01%

V - Varia 117 937,1 1,51% -3,40% 460 855,9 1,46% -4,31%

P - Antiparasitära, insektsdödande och repellerande medel 48 552,8 0,62% 20,85% 254 473,0 0,81% 7,61%

I - Immunologiska medel 27 778,7 0,36% -0,04% 114 160,5 0,36% 36,32%

Total 7 796 478,6 100,00% 0,02% 31 478 679,7 100,00% 3,41% 

(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 220 576,1 2,83% 8,78% 872 234,4 2,77% 9,79%

ENBREL 188 598,0 2,42% 8,27% 745 116,2 2,37% 3,51%

SYMBICORT 176 287,5 2,26% 2,50% 696 289,0 2,21% 2,54%

REMICADE 162 842,0 2,09% 0,30% 665 885,0 2,12% 5,49%

MABTHERA 92 814,7 1,19% 4,94% 371 687,6 1,18% 8,14%

HERCEPTIN 85 525,3 1,10% -4,48% 351 375,5 1,12% 1,10%

SPIRIVA 79 370,3 1,02% 1,51% 318 813,6 1,01% 4,32%

LYRICA 66 020,7 0,85% 0,28% 268 330,9 0,85% 2,92%

TYSABRI 60 212,2 0,77% 1,71% 238 214,1 0,76% -3,59%

GLIVEC 57 593,1 0,74% 1,28% 230 649,2 0,73% 3,35%

ALVEDON 57 264,0 0,73% 1,05% 223 954,5 0,71% 6,14%

SIMPONI 52 768,4 0,68% 43,87% 190 488,1 0,61% 56,11%

CONCERTA 52 696,6 0,68% -24,45% 267 434,4 0,85% -1,90%

LANTUS 51 990,5 0,67% -6,87% 211 017,5 0,67% -6,15%

ADVATE 51 778,4 0,66% -4,61% 214 007,9 0,68% -1,89%

Delsumma Top 15 Produkter 1 456 337,9 18,68% 34,07% 5 865 497,8 18,63% 89,87% 

Summa 7 796 478,6 100,00% 0,02% 31 478 679,7 100,00% 3,41%

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



Med start i augusti 2014 kommer du tillsammans med dina kollegor att vara med i  

lanseringen av ett nytt läkemedel. Du har dokumenterad erfarenhet av att sälja både  

receptbelagda och receptfria läkemedel med framgång och du personifierar service och 

engagemang. Du har mycket stor vana av att använda dator och mobila enheter för  

kommunikation, administration och produktivitet. Dessutom är du trygg i att kommunicera 

på engelska i tal och skrift och innehar ett giltigt körkort. 

Mimerex söker, exklusivt för kunds räkning, certifierade läkemedels- 
säljare i Norden som är eller har förmågan och viljan att bli bäst på service. 

SVERIGE – Stockholm, Göteborg, Malmö

DANMARK – Köpenhamn, Århus

NORGE – Oslo

FINLAND – Helsingfors, Tammerfors, Kuopio

info@mimerex.com
www.mimerex.com

Mimerex är ett tjänstebolag som erbjuder strategisk rådgivning, 
uthyrning av kvalificerad personal, kompetensförstärkning och 
rekrytering åt organisationer verksamma inom Life Science.

VI SÖKER KOLLEGOR TILL
ETT NYTT NORDISKT TEAM

  Medical
  Rx              ...i hela Norden!
  OTC 
  Medicinteknik

 PHARMARELATIONS AB  TELEFON +46 (0)8 590 745 80   NORGEGATAN 2  BOX 1064  SE-164 25  KISTA  SVERIGE  INFO@PHARMARELATIONS.SE

08-590 745 80



Medhouse söker nya kollegor inom Regulatory & Pharmacovigilance

Förvänta dig mer.

Medhouse utökar nu sin verksamhet inom Medicinska tjänster och söker konsulter 
inom Regulatory Affairs och Pharmacovigilance. Vi söker dig med några års  
erfarenhet inom dessa områden.  

Vi söker dig som har god kommunikativ förmåga samt är strukturerad och  
noggrann. Positiv inställning och ett starkt engagemang är viktiga egenskaper 
som konsult hos oss. Medhouse erbjuder dig en stimulerande och kreativ 
arbetsplats där du blir en viktig del av teamet. 

För mer information är du välkommen att kontakta Sandra Fagerström på 
0733-85 00 56 eller sandra.fagerstrom@medhouse.se. Du kan också registrera 
ditt CV på www.medhouse.se. 

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

Har du energi att tillföra?

Våra konsulter utgör vår kärnverksamhet. Vi är stolta över våra konsulter och 
strävar efter att nivån på våra Ashfieldkonsulter ska vara den bästa i branschen. 
Just nu har vi  många förfrågningar och söker konsulter till en mängd olika 
uppdrag. På vår hemsida www.ashfieldhealthcare.com 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, anton.ekblom@
ashfieldhealthcare.com så berättar han mer om hur det är att arbeta som konsult 
hos oss. Välkommen!

Ashfield - We’ll make it happen

Ashfield Nordic AB 
Luntmakargatan 66, 5 vån, 113 51 Stockholm 
T +46 8 614 34 00  F +46 8 678 40 19
www.ashfieldhealthcare.com

Ashfield Nordic AB , före detta Pharmexx, är Nordens ledande konsultföretag med uthyrning av 
konsulter inom försäljning och marknadsföring i Life Science-sektorn. Vi ägs av det internationella 
företaget United Drug och ingår i Divisionen Ashfield Commercial & Clinical med verksamhet i 22 
länder och fler än 5500 medarbetare. 
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Pharmajobb.se 
Där hittar du ditt nästa jobb i läkemedelsindustrin. Det 
har verkligen blivit fart på rekryteringen via Pharmajobb.se 
I snitt är det ungefär fem nya tjänster per vecka. Gör som 
1850 andra, förvissa dig om att du får nyhetsbrevet med 
veckans platsannonser. Anmäl dig på www.pharmajobb.se 
eller maila redaktionen@pharmaindustry.se 

Dessutom laddar du ned Pharmajobb-appen i appstore 
eller på androidmarket. Med detta ordnat är det bara en tids-
fråga innan du har din nästa anställning ordnad.

Detta innebär såklart att Pharmajobb.se är rätt ställe för Dig 
som söker personal också.

Pharma Industry Publishing AB, Tyra Lundgrens väg 6, 134 40 Gustavsberg, 
Tel 08 - 570 10 520, Fax 08 - 570 10 521, email redaktionen@pharma-industry.se, 

www.pharma-industry.se
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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, 
www.pharma-industry.se



221 personer från 86 företag har 
diplomerats från utbildningen. 97% 
ansåg att kursen överträffade eller 
motsvarade förväntningarna. 97% kan 
tänka sig att rekommendera kursen.Iprenmannen

 
          

         

Produktchefskurs
Strategisk Marknadsplanering
6-10 oktober 2014, 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. Kursen är mest lämpad för personer som är nya på sin befattning men även 
gamla rävar kan ha en del att lära sig.  
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

wants to rethink the old business model.t t thi k th ld b i d

T I D N I N G E N  F Ö R  S V E N S K  L Ä K E M E D E L S I N D U S T R I 
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FEEDBACK 
som ger resultat

Nestlé rustar sig för framtiden

Patientens elektroniska tillgång till sin journal 
– EN INTE HELT SJÄLVKLAR MÖJLIGHET

Nytt patentsystem i EU 
GER ENHETLIGT SKYDD




