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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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Offentliga 
ersättningar till 
läkare - gökunge 
eller guldägg? 

Actavis – Isländsk djävlar anamma 
och svensk eftertänksamhet

Inte lätt att handskas 
med NARCISSISTER

Förslag för att stärka 
KLINISK FORSKNING



...och läkare skriver vanligtvis inte reklamtexter.

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

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

www.lopgbg.se · 031-779 99 90

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

Words don´t
come eas y...

Vi vet. Vi kan! 

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

Välkommen till det första numret 
av vår 17:e årgång
I detta nummer kan man bland annat läsa om det nya etikavtal som gäller från 
och med 1 januari i år. Nytt är att det gäller mellan SKL och LIF, Swedish 
Medtech och Swedish Labtech. Jag tycker man lyckats förenkla många bitar i 
avtalet som nu blir smidigare att följa. 

Bland annat övergår ansvaret för att verksamhetschefen godkänt att man är 
med på en sammankomst på deltagaren, vilket känns rimligt. Man godkänner 
nu också produktinformation på alla former av sammankomster bara det tydligt 
framgår av inbjudan att så ska ske. Sponsringsreglerna är också tydligare. 
För att vara godkänt ska företaget få en marknadsmässig motprestation. En 
stor förändring är att 50/50-regeln försvinner, dock inte förrän 1 januari 2015. 
Detta för att SKL ska hinna lägga in utbildningskostnader i nästa års budget. 

Det blir spännande att se hur SKL kommer att fylla den lucka som industrin 
lämnar när de till fullo måste kompensera för bortfallet av utbildningsbidrag. 
Klart är att industrin kommer att spara pengar men tyvärr försvinner samtidigt 
ytterligare en möjlighet att träffa kunden. Referat från kongresser borde 
rimligen bli än mer viktiga då gissningsvis färre läkare kommer att åka på 
möten än i dag.

Detta nummer av PI bjuder också på ett reportage om det isländska bolaget 
Actavis. Jag får erkänna att jag inte hade en aning om att Actavis var isländskt. 
Plus som vanligt en massa annat! 

Niclas Ahlberg
chefredaktör
Pharma Industry
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www.mimerex.com

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

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

...det behöver inte du.

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

Vi delar gärna med oss!

Niklas Holmgren
vd Mimerex

Oden offrade sitt ena öga...
å
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åååååååå MMMMimerex inhämtat, under mer än 
pppppppprrrrrrrprpp äglar vår verksamhet, vårt sätt att 

vvvvvvvvvvvvvvvvåååårt namn från nordisk mytologi, där 
aaaaa aaaa vvvvid Yggdrasils rot och blev på så vis 
OOOOOOOOOdO en valde att offra sitt ena öga för 
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Ar och tranar
Sag nagot intressant 
for dig pa Mimerex 
hemsida.
Ses snart! 
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Cegedim lanserar TM 
Grön revolution för lönsam kommunikation
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Framgång nås inte längre med 
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fler. Många söker i blindo.
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Ny policychef på LIF

Inger Näsman tillträdde som policy-
chef den 18 november på LIF. Hon 
kommer närmast från en tjänst som 
kvalitetschef på Kronans Apotek och 
har även varit ordförande i Kvalitetsrå-
det i Sveriges Apoteksförening. Inger 
Näsman är apotekare och har arbetat 
på LIF tidigare men har även erfaren-
het från arbete på Apoteket AB, hu-
vudkontorsfunktioner samt från Läke-
medelsverket. 

Hon kommer bland annat arbeta 
med apoteksfrågor, egenvårdsfrågor 
och upphandlingsfrågor. Karolina An-
tonov, tidigare Policychef, arbetar nu-
mer som chefsstrateg på LIF.

(Källa: LIF)

Jacob Tellgren ny vd på MSD

Jacob Tellgren är ny verkställande 
direktör för hälso- och sjukvårdsfö-
retaget MSD i Sverige. Han tillträd-
de sin tjänst vid årsskiftet och ef-
terträdde Mike Nally som varit verk-
ställande direktör sedan 2011.

Jacob Tellgren är civilekonom 
från Uppsala universitet och har ar-
betat i MSD i flera ledande positio-
ner både nationellt och internatio-
nellt. De senaste åren har han varit 
chef för avdelningen för Market ac-
cess och Commercial operations. I 
den rollen har han arbetat nära häl-
so- och sjukvården och bland annat 
ansvarat för upphandling av läke-
medel, prisförhandlingar och af-
färsutveckling.

(Källa: MSD

Ny försäljningsdirektör för 
onkologi på AstraZeneca

Mats Lindskog tillträdde i december 
som försäljningsdirektör för onkologi 
på AstraZeneca med ansvar för den 
nordiska marknaden. Han var när-
mast nordisk försäljnings- och mark-
nadschef inom onkologi på Sandoz 
och har innan dess haft flera befatt-
ningar inom marknadsföring och för-
säljning. 

Mats Lindskog är disputerad inom 
bioteknik samt utbildad civilingenjör 
på KTH och har sedan 2005 arbetat 
inom life science (läkemedel och bio-
teknik), bland annat på Amgen och Si-
dec.

(Källa: Astrazeneca)

Mattias Bankel ny chef för Shire i 
Norden

Efter en omorganisation där Shires två organisa-
tioner i Norden - Specialty Pharma och Human 
Genetic Therapies - slagits ihop, har Mattias 
Bankel utsetts till ny General manager för Shi-
re i Norden. Han kommer närmast från en tjänst 
som Country manager för Shire Human Gene-
tic Therapies i Sverige och har innan dess haft 
flera olika befattningar inom marknadsföring 
och försäljning, både i Sverige och i Schweiz. 
Mattias Bankel är civilekonom från Handels-
högskolan i Göteborg och har arbetat inom lä-
kemedelsindustrin sedan 1997. 

(Källa: Shire)

Lars Schenatz ny vd på Tamro

Hans Wahlén, Tamros verkställande direktör 
sedan 10 år, gick vid årsskiftet i pension. Hans 
befattning har tagits över av Lars Schenatz, 
sedan 2 år marknadsdirektör på Tamro och inn-
an dess ekonomidirektör på företaget.

(Källa: Tamro)

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.se  Välkommen!

Nu tar vi på Pharmexx steget fullt ut och byter 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 4800 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.se
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Eivor Örenmark tog 
silver i marknadstäv-
ling i London
I början av december ge-
nomfördes The PharmaTi-
mes Marketer of the Year 
Award. Det är en Europeisk 
tävling för marknadsförare 
och marknadsteam inom lä-
kemedelsindustrin. Tävling-
en firar 20 år och syftar till 
att premiera de bästa inom 

respektive kategori.
Denna gång var Sverige representerat genom     

Eivor Örenmark, nordisk produktchef på Shire Nord-
ics. Hon tävlade i kategorin Senior Marketer - non UK. 

I finalen fick de tävlande utföra övningar/tester för 
att bli bedömda ur olika aspekter av marknadsföring 
såsom strategi, positionering, budget, strategiska pri-
oriteringar och liknande.

Bedömning gjordes av panel av seniora ledare 
inom läkemedelsindustrin. Tävlingen genomfördes i 
London den 5 december och Eivor Örenmark slutade 
som tvåa. 

(Ett stort grattis till Eivor för en bra prestation, Re-
daktionens anmärkning.)

(Källa: Shire)

Patrick Svarvar ny med-
arbetare på IMS Health

För att ytterligare förstärka IMS 
Health inom RWES och hälso-
ekonomi t i l l t rädde Patrick 
Svarvar rollen som Principal, 
Real World Evidence Solutions 
& HEOR för IMS Health i Nor-
den i januari. Patrick har över 20 års erfarenhet av häl-
soekonomi och outcomes research. Närmast kommer 
Patrick från en tjänst inom Global Health Outcomes 
på Mercks huvudkontor i USA där han arbetat som 
Executive Director and Franchise Leader Neurosci-
ences & Ophthalmology. Patrick har tidigare även ar-
betat på Pfizer, AstraZeneca och Schering-Plough 
där han har haft såväl globala som nordiska tjänster 
inom HEOR och Pricing. Patrick har också en bak-
grund på Swedish Institute for Health Economics 
(IHE) i Lund där han arbetade som konsult i 7 år.

Ann Baron börjar på varu-
märkesbyrån NINE

Ann har arbetat med hela kedjan; 
från konsumentinsikt via produkt-
utveckling till lansering inkl varu-
märkesstrategi, kommunikation 
och digitala plattformar för egen-
vårds och medicinska produkter 

både mot B2B och mot konsument. Senast jobade 
hon för LIF med Re-design av Fass på nätet och ny 
varumärkesplattform och kommunikationsstrategi för 
det totala FASS varumärket. På NINE kommer Ann 
arbeta som Client Service Director/Brand Strategist.

notiser och pressklipp

Riksstämman en lyckad tillställning men något annat än förr
Stämman besöktes av drygt 2 100 personer. Vi räknade till tre läkemedelsföre-
tag i utställarförteckningen. Vi gjorde en kort visit och vårt intryck var positivt. 
Det var inte den tummelplats det en gång varit men stämman verkar fortfaran-
de fylla ett behov av att mötas.

Det var sjuttionde gången Medicinska riksstämman arrangerades och för 
första gången i de nya fräscha lokalerna i Stockholm Waterfront. Det var också 
första gången man kortat ned mötet från tre dagar till två.

Catarina Almqvist Malmros, Riksstämmans generalsekreterare, uttrycker på 
riksstämmans webbplats att de är väldigt nöjda med den nytändning som årets 
Riksstämma innebar och de har fått mycket positiv respons.

Läkaresällskapets VD Filippa Nyberg, proklamerar -”Det här var ett bra 
startskott för Medicinska riksstämman i ny tappning. Vi är stolta över att Svens-
ka Läkaresällskapet kan erbjuda en så givande fortbildning för läkare, än vikti-
gare i dessa tider då kompetenskontroll av svenska läkare är aktuellt.”

TLV och Region Skåne överklagar dom om prisöverenskommelser 

Varken Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, eller Region Skåne är 
nöjda med dom angående Region Skånes prisöverenskommelser och dess så 
kallade förskrivarkryss. De har överklagat var sin del av domen.

I förvaltningsrättens dom avslogs Region Skånes överklagande av TLV:s be-
slut, där TLV förbjöd Region Skåne att ingå eller förnya prisöverenskommelser 
med läkemedelsföretag om receptförskrivna läkemedel som säljs på apotek 
och ingår i läkemedelsförmånerna. I domen upphävdes även TLV:s förbud att 
uppmana förskrivare i regionen att motsätta sig utbyte av andra skäl än den en-
skilda patientens medicinska behov.

Region Skåne överklagade den första delen och TLV den senare delen av 
domen.

Region Skåne begärde i överklagandet av förvaltningsrättens dom också att 
förbudet att ingå eller förnya prisöverenskommelser inte skulle gälla tills kam-
marrätten avgör målet slutligt. Kammarrätten har dock avslagit denna begäran. 
Det betyder att Region Skåne under tiden tills kammarrätten avgör målet slutligt 
inte får ingå eller förnya prisöverenskommelser med läkemedelsföretag om lä-
kemedel som förskrivs på recept inom läkemedelsförmånerna.

Bakgrunden är att Region Skåne våren 2012 skrev ett avtal med läkeme-
delsbolaget UCB Pharma som innebär att regionen får en återbäring på 15 
procent av all försäljning av läkemedlet Cimzia för reumatiker. TLV anser dock 
att detta strider mot lagen eftersom priser för läkemedel inom förmånen ska 
vara samma i hela landet.

Region Skåne har också uppmanat läkarna att förskriva Cimzia och förhin-
dra att det byts ut på apotek. Detta är enligt TLV:s bedömning inte heller fören-
ligt med lagen. Enligt lag får förskrivare bara motsätta sig utbyte av läkemedel 
efter bedömning i det enskilda fallet. Bedömningen ska då vara grundad på 
medicinska skäl och inte på exempelvis ekonomiska.

TLV beslutade den 14 januari 2013 att förbjuda Region Skåne att ingå eller 
förnya prisöverenskommelser med läkemedelsföretag om läkemedel som säljs 
på apotek och ingår i läkemedelsförmånerna. Region Skåne överklagade beslu-
tet till förvaltningsrätten som avgjorde frågan i november 2013. I och med do-
men upphör det tidigare beslutet om inhibition att gälla. 

(Källa: TLV)
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notiser och pressklipp

Nostalgisk vandring i ny bok om läkemedelsreklam

Pharma Industry har genom åren haft en hel del artiklar om läke-
medlens historia. Nu senast en artikel om läkemedelsreklam. Arti-
keln var ett utdrag ur det som nu blivit en bok med namnet Läkeme-
delsreklam – på gott och ont (ISBN978-91-637-4058-9). 

För oss som varit i branschen länge är boken en härlig vandring i 
läkemedelsnostalgi. Många annonser i boken väcker minnen om en 
svunnen tid. 

Boken är skriven av Lars Joelsson och utgiven av Relevans Stra-
tegi och kommunikation. 

IMS Health förvärvar Pygargus 

IMS Health går samman med det svenska 
analys- och konsultföretaget Pygargus. 
Med förvärvet stärker IMS Health möjlig-
heterna att utvärdera effekter och kost-
nadseffektivitet av olika medicinska insat-
ser i vården.  Pygargus är ett oberoende 
analys- och konsultföretag inom life sci-
enceområdet. Företaget är verksamt i de 
skandinaviska länderna och är baserat i 

Stockholm. Pygargus har specialiserat sig på att mäta och utvärde-
ra verkliga utfall av medicinska insatser i hälso- och sjukvården. Py-
gargus erbjuder Real-World Evidence data, som kan användas för 
epidemiologisk forskning, pris- och subventionsbeslut, hälsoekono-
miska utvärderingar samt klinisk forskning bland annat på redan 
godkända läkemedel. Pygargus leds av VD:n  Patrik Sobocki. Ge-
nom sammanslagningen har Patrik Sobocki tillträtt rollen som Seni-
or Principal och kommer att leda den integrerade organisationen av 
Pygargus verksamhet och IMS Healths Nordiska arbete inom Real 
World Evidence Solution & HEOR. (Källa: IMS Health)

Moberg köper OTC av Bayer

Moberg Pharmas förvärv av tre produkter från Bayer HealthCare 
som offentliggjordes den 6 december 2013 har slutförts. Köpeskil-
lingen uppgick till 4,8 miljoner USD.

Den förvärvade portföljen inkluderar produkterna Domeboro, ett 
topikalt (lokalt) läkemedel för behandling av klåda och irriterad hud; 
Vanquish, ett smärtstillande läkemedel samt Fergon, ett järntillskott. 
Produkterna säljs genom Mobergs nuvarande försäljningskanaler i 
USA, framför allt apotekskedjor och större varuhus som Walmart. 

(Källa: Moberg Pharma)

Roche tecknar platsannonsavtal med Pharmajobb.se

Roche AB har tecknat ett års avtal angående platsannonsering 
på Pharmajobb.se. Avtalet innebär att de har möjlighet att plats-
annonsera hur mycket som helst under ett år. Avtalet inkluderar 
både annonsering på webbsidan och medskick i nyhetsbrevet. 
PI hjälper också till att producera en platsannons om behovet 
finns.

- Vi är mycket glada för detta avtal och hoppas såklart att fle-
ra företag gör som Roche. Det lönar sig om man vet att man har 
ett flertal rekryteringar planerade under året, säger Niclas Ahl-
berg, vd på Pharma Industry.

Meda förvärvar en ny OTC produktlinje inom 

tandhälsa

Meda har tecknat ett avtal om att förvärva ZpearPoint AS inklu-
sive globala rättigheter till huvudprodukten (EB24) – en OTC-
linje för behandling av dental erosion. Dental erosion är vanligt 
och ett växande problem som påverkar alla åldrar och det finns 
i dag ingen effektiv behandling. Dental erosion bedöms före-
komma hos 15-50 procent av befolkningen och det refereras 
ibland som det nya karies.

Produkten (EB24) som baseras på vätefluorid som är mycket 
utspädd i vatten har i studier visat att den kan tränga igenom 
emaljytor och bilda kalciumfluorid som resulterar i en anti-erosiv 
effekt. Följaktligen fungerar EB24 som ett skyddande medel 
mot dental erosion.

- EB24 är ett viktigt tillägg till den receptfria produktportföl-
jen och ett utmärkt komplement till SB12. Förvärvet gör det möj-
ligt för oss att fortsätta bygga vår OTC-franchise samt bidrar till 
framtida tillväxt, säger Jörg-Thomas Dierks, verkställande direk-
tör vid Meda.

Produkten (EB24) förväntas lanseras under första halvåret 
2015 som ett munsköljmedel. I Europa finns det patentskydd till 
och med 2025 och patent är under behandling i USA. Köpeskil-
lingen uppgår till 77 miljoner SEK över tid och är avhängig olika 
milstolpar såsom lansering och godkännanden. Meda kommer 
också att betala en låg ensiffrig procent på försäljningen.

(Källa: Meda)
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I början av sommaren 2013 publice-
rade utbildningsdepartementet di-
rektivet för ”Utredningen om natio-

nell samordning av kliniska studier”. 
Uppdraget är en del av en bred satsning 
för att stärka Sveriges ställning inom 
läkemedel och bioteknik (life science) 
och även generellt inom forskning och 
utveckling. Förslaget om en nationell 

samordning ingick också i forsknings- 
och innovationspropositionen som kom 
hösten 2012. Utredningens uppgift var 
att föreslå ett system för nationell sam-
ordning, rådgivning och stöd till den 
kliniska forskningens aktörer. Syftet 
med ett sådant system är främst att för-
bättra förutsättningarna för att bedriva 
kliniska studier av hög kvalitet.

Till utredare utsågs Ingrid Petersson 
som de senaste åren har arbetet inom 
Astra Zenecas globala forskningsorga-
nisation, samt har ett förflutet som 
statssekreterare på dåvarande Jord-
bruksdepartementet och som överdi-
rektör på Riksförsäkringsverket. 

Det minskade antalet industrispons-
rade läkemedelsprövningar och den 
ökande bristen på tid att genomföra 
klinisk forskning är något som har be-
lysts genom åren i ett antal initiativ, till 
exempel Olle Stendahls utredning om 
klinisk forskning (SOU 2009:43) och 
Nina Rehnqvists delegation för sam-
verkan inom den kliniska forskningen 
(SOU 2007:04). 

Tyvärr har det inte hänt så mycket 
som man önskat och den nya utred-
ningen om klinisk forskning beskriver 
också att det måste vara organisato-

FÖRSLAG
 för att stärka den kliniska forskningen i Sverige

Strax före jul överlämnades den senaste utredningen 
om klinisk forskning till regeringen. Utredningen har 
arbetat snabbt och satt fokus på dels sju framgångs-
faktorer inom den kliniska forskningen, dels lämnat 
förslag på fyra åtgärder som kan genomföras relativt 
snabbt. Här beskriver Karin Eriksson på Vinnova det 
viktigaste i utredningen samt reflekterar över vad för-
slagen kan leda till.

klinisk forskning
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riskt och ekonomiskt möjligt för sjuk-
vården att delta i klinisk forskning. In-
satserna måste dessutom ge någon typ 
av fördel för de medverkande på olika 
nivåer, till exempel att tillföra efterfrå-
gad kunskap till den egna verksamhe-
ten, ge möjligheter till akademisk me-
ritering och/eller tillgång till intres-
santa professionella nätverk. 

Som exempel på grundläggande för-
utsättningar för en positiv utveckling 
av kliniska studier anger utredningen 
engagerade forskare, intresserade pa-
tienter och en utvecklingsinriktad häl-
so- och sjukvård. Man skriver också att 
dessa grundläggande förutsättningar 
måste säkras innan specifika svenska 
fördelar som vår folkbokföring, våra 
epidemiologiska register och våra kva-
litetsregister kan ge ytterligare kon-
kurrensfördelar på den internationella 
prövningsmarknaden.

Framgångsfaktorer
För att kunna erbjuda en stark miljö 
för kliniska studier inför 2020-talet har 
utredningen identifierat följande sju 
framgångsfaktorer som särskilt viktiga:

• Mobilisering av patientengagemanget 

som en viktig drivkraft både för att 
öka antalet studier och för att allt mer 
inrikta forskning och studier efter pa-
tienters behov.

• Tillit och långsiktighet i samarbete 

mellan vård, akademi och industri för 
att tillvarata den gemensamma utveck-
lingskraften. 

• Integrering av forskning i det löpande 

vårdarbetet både för att öka använd-
ningen av vetenskapliga metoder i det 
löpande utvecklingsarbetet och för att 
vårdens behov allt mer ska påverka 
forskningens inriktning.

• Snabb, kompetent, förutsägbar och 

användarvänlig hantering av de regula-

toriska processerna från Läkemedels-
verket, etikprövningsnämnder och 
andra men också från sjukhus- och 
sjukvårdsledningar. Det är viktigt inte 
minst för att attrahera internationella 
aktörer till att genomföra sina kliniska 
studier i Sverige.

• Kompatibla och sökbara system för 

att finna patienter. Här handlar det 
både om tekniska och organisatoriska 
lösningar kopplade till journalsystem 
och register, men framför allt om etik, 
juridik och praktiska arbetsformer. 
Söksystemen måste också vara snabba 
för att vara intressanta att använda.

• Goda utvecklingsmöjligheter för lo-

vande kliniska forskare och en väl fung-
erande incitamentsstruktur är mycket 
angelägen för att skapa återväxt av 
ledande kliniska studier. Detta ligger 
dock utanför ramen av utredningens 
uppdrag.

• Effektiva former för svenskt, nordiskt 

och internationellt samarbete genom 
bland annat lättillgängliga stödfunk-
tioner för att enkelt kunna få överblick 
över vilka studier som genomförs och 
kontaktpersoner för dessa. Brett kon-
taktnät och samarbete behövs då Sve-
rige är för litet för att i sig självt vara 
konkurrenskraftig när det gäller större 
internationella studier.

Förslag som kan genomföras 
snabbt 
Inom fyra områden lämnar utredning-
en konkreta förslag som de tycker är 

angelägna och där de ser att det finns 
en möjlighet att vidta relativt snabba 
åtgärder. Förslagen är: 

En ny central nämndmyndighet för 

nationell samordning av kliniska studier.

Särskilda utvecklingssatsningar.

Förbättringar av de regulatoriska 

processerna.

Förbättrad statistik och uppföljning.

En ny central nämndmyndighet
Utredningen föreslår etablering av ett 
nationellt stöd- och samordningssys-
tem, byggt på samarbete mellan sex 
regionala stödfunktioner och en ny 
nationell central nämndmyndighet. 

För att kunna erbjuda en stark miljö 
för kliniska studier inför 2020-talet 

har utredningen identifierat följande sju 
framgångsfaktorer som särskilt viktiga.
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Huvuduppgifterna för den centrala 
nämndmyndigheten, som kommer att 
kallas Nämnden för nationell samord-
ning för kliniska studier, är att skapa 
och upprätthålla de samarbetsstruktu-
rer som behövs, vara en kontaktpunkt 
och att ta fram gemensamma stödfunk-
tioner. Nämndens uppgift är också att 
fördela uppgifter och resurser till de 
sex sjukvårdsregionerna och deras en-
heter som redan finns eller håller på att 
byggas upp för stöd till kliniska stu-
dier. De regionala enheterna ska ha en 
gemensam basuppsättning av uppdrag 
och ansvar men därutöver kan de ha 
särskilda uppdrag och därmed olika 
finansiering. Tanken är att de regiona-
la stödfunktionerna avgiftsfritt ska 
kunna hjälpa akademiska forskare och 
företag att snabbt identifiera patienter 
och prövare men också hjälpa till med 
avtalsskrivning, monitorering och lik-
nande.

Den nya nämnden ska också sam-
ordna sitt arbete med andra likartade 
strukturer för samverkan mellan regio-
nal och nationell nivå till exempel re-
gionala cancercentra, registercentra, 
biobanker och klinisk behandlings-
forskning.

Nämnden ska ha åtta ledamöter som 
utses av regeringen. Av dessa utses tre 
personer på förslag av Sveriges Kom-
muner och Landsting, SKL, en av Vård-
företagarna, en av Vetenskapsrådet, en 
av Läkemedelsindustriföreningen, LIF, 
en av Sweden BIO och en av Swedish 
Medtech. Ordförande ska vara en obe-
roende person med bred samhällsför-
ankring. 

Till nämnden ska också knytas en 
rådgivande grupp med representanter 
från patientorganisationer, forskarsam-
hället, professionella organisationer, 
sjukvårdshuvudmän, myndigheter, fö-
retag och andra intressenter. 

Nämndens kansli ska till en början 
bestå av 10 personer och Vetenskapsrå-
dets kommer att vara värdmyndighet 
vilket gör att de kan dela administra-
tiva resurser.

Informationsportar och patientsök-
ning 
Utredningen pekar på två särskilt prio-
riterade områden där den nya centrala 
nämnden bör inleda sitt arbete. Det är 
dels att bygga en nationell informa-
tionsportal för kliniska studier som ska 

vara en ingång för både näringsliv, aka-
demi, sjukvård och patienter. I portalen 
ska det finnas allmän information om 
lagar och regler, svenska hälso- och 
sjukvårdssystemet och vilket stöd man 
som aktör kan få regionalt respektive 
nationellt. 

Det ska även finnas förteckning över 
pågående studier samt information om 
tillgängliga enheter och prövare som 
kan delta i prövningar. För dem som 
genomför studier ska det finnas infor-
mation om utbildningar, seminarier 
och forum för erfarenhetsbyte.

Det andra prioriterade området be-
rör patientsökning, feasibility. Det 
handlar om hur man med beaktande av 
nuvarande lagstiftning skulle kunna ta 
fram ett snabbt och etiskt korrekt ar-
betssätt för att söka specifika patienter. 
Denna tjänst är eftertraktad och efter-
frågas inte minst av de stora läkeme-
delsbolagen när man planerar var i 
världen man ska förlägga sina studier. 

Förbättringar av de regulatoriska 
processerna
Utredningen har också en rad förslag 
till olika aktörer för att förbättra för-
utsättningar att genomföra kliniska 
studier. Till exempel bör Läkemedels-
verket få i uppdrag att vidareutveckla 
stödet till de regionala stödfunktio-
nerna för klinisk forskning och syftet 
ska vara att öka antal ansökningar som 
beviljas inom 30 dagar.

Vidare föreslår utredningen att re-
geringen låter göra en genomgripande 
översyn av etikprövningsnämndernas 
arbetssätt och organisation. På så sätt 
kan man få enhetlighet i bedömning-
arna, förenklat och it-baserat ansök-
ningssystem, snabb handläggning och 
redovisning av fortlöpande statistik 

som möjliggör uppföljning. Man bör 
också se över möjligheten att samla 
verksamheten till en enda myndighet 
med regionala enheter till skillnad från 
dagens system med sju myndigheter 
(en central och sex regionala etikpröv-
ningsnämnder).

När det gäller kliniska prövningar 
med försökspersoner där strålning in-
går så föreslår utredningen att ansvaret 
för bedömning flyttas från de lokala 
strålskyddskommittéerna till en natio-
nell strålskyddskommitté med place-
ring vid Läkemedelsverket. Den natio-
nella kommittén ska sedan i sin tur rap-
portera sina beslut till de lokala kom-
mittéerna. Förslaget anser man medför 
en ökad enhetlighet i bedömningarna 
samt snabbare handläggning.

Utredningen stödjer de förslag som 
Biobanksutredningen (SOU 2010:81) 
lägger fram om forskning, men med 
undantaget att de inte tycker det ska 
vara tvingande att överföra informa-

tion till Svenska Biobanksregistret när 
vårdgivare samlar in prover för en bio-
bank i en annan verksamt. De stödjer 
också förslaget om etablering av en ge-
mensam svensk biobanksstruktur som 
har tagits fram av Nationella Biobanks-
rådet och Svensk nationell forsknings-
infrastruktur för biobanking och ana-
lys av biologiska prover.  

Utredningen föreslår att regeringen 
också genomför en översyn av regelver-
ket för distribution av prövningsläke-
medel (läkemedel som används vid kli-
niska prövningar) där målet är att 
åstadkomma förenklingar utan avkall 
på säkerheten. Det handlar om tolk-
ning av regelverket och klargöra for-
merna för apotekens deltagande i dist-
ributionen av prövningsläkemedel. 

Inom fyra områden lämnar utred-
ningen konkreta förslag som de 

tycker är angelägna och där de ser att 
det finns en möjlighet att vidta relativt 
snabba åtgärder.
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Läkemedelsindustrin menar att nu-
varande tolkning är en konkurren-
snackdel för Sverige eftersom det med-
för mer arbete, mer administration och 
högre kostnader jämfört med andra 
länder där den farmaceutiska kvalitets-
kontrollen inte behöver ske inom lan-
dets gränser.

Förbättrad statistik och uppföljning
Eftersom utredningen har haft svårt 
att få en samlad bild av nuläget och 
utvecklingsriktningen av kliniska stu-
dier föreslår man att den nya nämnd-
myndigheten får i uppdrag att göra en 
bedömning av den nuvarande statisti-
ken för klinisk forskning.

Förslaget är att tillsätta en arbets-
grupp med representanter från Statis-
tiska Centralbyrån, Sveriges Kommu-
ner och Landsting, Vetenskapsrådet 
och Centrala Etikprövningsnämnden 
för att bedöma behovet av statistik 
samt lämna förslag till vad som bör 
samlas in framöver och hur ansvaret 
för detta ska fördelas.

En bra bit på väg
Som slutord skriver utredaren ”Vad 
som krävs är utmanande och gemen-
samma mål där de olika aktörerna med 
respekt för olika roller och perspektiv 

arbetar tillsammans. Bara tillsammans 
blir vi starka!” 

Det är alldeles sant även om det ty-
värr inte är så lätt och självklart som 
man skulle vilja. Kliniska studier ge-
nomförs i dag i ett trögt och komplice-
rat sjukvårdssystem där aktörerna har 
olika mål och inte alltid vill eller har 
förståelse för vad de andra vill och kan. 
Det innebär inte att den förändring 
som behöver göras för att sätta Sverige 
på kliniska forskningskartan igen är 
omöjlig att genomföra med det måste 
finnas en vilja från alla aktörer att för-
ändra och där tror jag att skon kläm-
mer. 

Det kommer aldrig att komma en ut-
redning som lämnar helt perfekta och 
klanderfria förslag som alla aktörer kö-
per rakt av. Det finns alltid något för-
slag som någon inte gillar, är olämpligt 
eller helt enkelt anses omöjligt att ge-
nomföra. Men om man aldrig bygger 
och testar vingarna utan bara ändrar 
ritningen hela tiden kommer man ald-
rig kunna flyga. 

Jag tycker de flesta av utredningens 
förslag är riktigt bra. Många av de pro-
blem som lyfts upp och de lösningar 
man föreslår har varit på tapeten i fle-
ra år. Att underlätta ansökningsproces-
sen till strålskyddskommittéer eller 

distribution av prövningsläkemedel 
kan verka smått men kommer att vara 
positivt för Sverige som prövningsland 
internationellt sett. 

Förutom arbetet som den centrala 
nämndmyndigheten med de regionala 
enheterna kommer att göra skickar 
själva inrättandet och etablering av en 
sådan nämnd en viktig signal utåt att 
kliniska studier är ett område som Sve-
rige prioriterar. 

Personligen är jag övertygad att om 
utredningens förslag genomförs så har 
vi kommit en bra bit på väg mot att Sve-
rige åter ska bli en stark miljö för kli-
niska studier. Nu får vi bara hoppas att 
processen rullar på snabbt och att ut-
bildningsdepartementet ger tummen 
upp för förslagen, trycker foten på ga-
sen och att de som i dag arbetar med 
forskning som rör sjukvård hänger på, 
gärna med ett leende på läpparna.

KARIN ERIKSSON
Programledare,

Avdelning Hälsa
Vinnova

klinisk forskning
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produktutveckling
produktutveckling

Strategiska innovationsområden 
är en kraftsamling där närings-
liv, akademisk forskning och 

offentlig sektor samverkar för gemen-
samma prioriteringar och samordning 
av investeringar i forskning, utveck-
ling och innovation. Satsningen sker 
i två steg. Först tas en gemensam mål-
bild och strategi fram i en forsknings- 
och innovationsagenda. För områden 
av stor vikt för Sverige etableras sedan, 
i hög konkurrens, program som med 
nya insatser och genom bättre samord-
ning av existerande initiativ kan reali-
sera de gemensamma målen. 

Området hälsa är ett svenskt styrke-
område där kraftsamling, förnyelse 
och samverkan krävs för att både möta 
samhällsutmaningar och global kon-

kurrens. När hälso- och sjukvård samt 
omsorg samverkar med näringsliv och 
akademi genom nationell kraftsamling 
kring en gemensam forskning- och 
innovationsagenda finns goda förut-
sättningar för att etablera ett strate-
giskt innovationsområde.

Nationell kraftsamling
Strategiska innovationsområden, SIO, 
är ny generation av samverkanspro-
gram som svarar mot dagens och mor-
gondagens utmaningar. Utvecklingen 
av SIO har varit en grundlig process 
där en mängd utvärderingar av de ti-
digare branschprogrammen och andra 
internationella samverkansprogram 
har beaktats. Målsättningen är att le-
dande aktörer tillsammans utgår från 

en gemensam forsknings- och innova-
tionsagenda med visioner och mål att 
uppnå. Samverkan mellan näringsliv, 
offentlig verksamhet och akademi ska 
syfta till att ta ett helhetsgrepp kring 
de utmaningar som finns och koordi-
nera arbetet med att utveckla kunskap, 
lösningar, samverkansformer, strate-
gier och processer inom området för att 
möta agendans mål. Ny kunskap och 
nya lösningar på samhällsutmaningar 
utvecklas genom att koppla ihop sam-
hällsnytta och affärspotential. Det är 
med andra ord ledande aktörer som 
genom nationell kraftsamling sätter 
agenda, inte staten som pekar ut in-
satsområden.

Målet är att de svenska strategiska 
innovationsområdena ska stimulera:
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Strategiska innovations - områden - SIO 
- en ny generation 

samverkansprogram

Regeringen gör en stor och långsiktig statlig satsning 
på forskning och innovation för att stärka Sveriges kon-
kurrenskraft och utveckla hållbara lösningar på globala 
samhällsutmaningar. Initiativet strategiska innovations-
områden är en viktig del i regeringens forsknings- och 
innovationspolitik och syftar i grunden till långsiktiga 
systemförändringar. Vinnova - Sveriges innovations-
myndighet - har uppdraget att genomföra satsningen 
tillsammans med Energimyndigheten, Forskningsrådet 
Formas och andra forskningsfinansiärer. 

• Branschöverskridande utveckling kring 

kompetens, kunskap, teknik och tjänster.  
Nationell kraftsamling kring styrke-
områden med global marknad. För att 
bygga styrkeområden som gör att Sve-
rige långsiktigt kan konkurrera om 
investeringar och arbetstillfällen med 
högt kunskapsinnehåll är det viktigt 
att olika aktörer från olika branscher 
med gemensamma prioriteringar ar-
betar tillsammans. 

• Nya och befintliga värdekedjor.  

Förnyelse av värdekedjor, branscher 
och nätverk. Innovation skapas i gräns-
land och när olika kompetenser och 
perspektiv bryts. En bärande tanke 
med satsningarna är att skapa inci-
tament för att gå bortom existerande 

värdekedjor, nätverk och branschlogik. 
Stimulans för globala samarbeten ut-
gör en viktig del i detta arbete.

• Förnyelse av svenska styrkeområden.  
Samverkansprogram för förnyelse av 
svenska styrkeområden bygger på 
nationell kraftsamling med fokus på 
globala utmaningar och möjligheter. 
Ledande aktörer sluter upp bakom en 
gemensam nationell strategisk agenda 
med fokuserade mål och prioriterade 
insatser. 

FÖRSTA STEGET  
- aktörer sluter upp bakom en stra-
tegisk agenda
Program inom strategiska innova-
tionsområden utgår från en gemensam 

Området 
hälsa är ett 

svenskt styrke-
område där kraft-
samling, förnyel-
se och samverkan 
krävs för att både 
möta samhällsut-
maningar och glo-
bal konkurrens.
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agenda som visar på en nationell kraft-
samling mellan aktörer inom området. 
En agenda är ett strategidokument som 
beskriver innovationsområdet med en 
gemensamt formulerad vision, mål och 
handlingsplaner. Agendan ska beskri-
va hur utveckling av området bidrar 
till tillväxt i Sverige. Den ska också be-
skriva hur områdets konkurrenskraft 
ska stärkas liksom förutsättningarna 
att möta viktiga samhällsutmaningar. I 
en agenda beskrivs de utmaningar och 
möjligheter som finns på det aktuella 
innovationsområdet. I den definieras 
även utvecklingsbehov och strategier 
för utveckling.

Ett agendaprojekt kan vara det för-
sta steget mot utveckling av ett SIO-
program men kan också leda till andra 
aktiviteter, beroende på vilka utma-
ningar, hinder och möjligheter som ak-
törerna identifierar. Vinnova och Ener-
gimyndigheten finansierar kontinuer-
ligt nya agendor med upp till 400 000 

månader. Syftet är att stimulera be-
hovsägare inom näringsliv och offent-
lig sektor att tillsammans med forsk-
nings- och andra innovationsutövare 
utveckla en agenda för ett specifikt 
innovationsområde.

Totalt cirka 80 agendor finansieras 
redan inom vitt skilda områden, unge-
fär 60 agendor är klara och finns publi-
cerade på Vinnovas webbplats. 
Agendorna sammantaget är ett mycket 
intressant underlag för framsyn och 
framtidsspaning där ledande aktörer i 
Sverige pekar ut gemensamma visio-
ner, mål och strategier för att möta 
framtida utmaningar. 

Exempel på några av de agendor 
som tagits fram eller är på gång inom 
området hälsa handlar om livsstil, livs-
medel och folksjukdomar, individan-
passad medicin, en åldrande befolk-
ning, patientinvolvering för tjänstein-
novation, teknikens roll i sjukvården, 
informationssamhället inom vård och 

omsorg och ehälsa. Gemensamt för 
dessa strategiska agendor är att de bi-
drar till att stärka ekosystemet för häl-
sa och life science i Sverige och inter-
nationellt, ett för Sverige viktigt styr-
keområde.

ANDRA STEGET  
- finansiering för att etablera 
program 
När ledande aktörer genom gränsö-
verskridande samverkan kraftsamlar 
kring en gemensam strategisk agenda 
finns förutsättningar för att etablera 
ett SIO-program. Utgångspunkten 
behöver vara ett innovationsområde 
med stor vikt för Sverige och ett starkt 
ledarskap krävs för att förverkliga må-
len. Nationell kraftsamling innefattar 
strategisk samverkan och betydande 
medfinansiering för enskilda projekt. 
Arbetet med att finansiera etablering 
av SIO-program leds av Vinnova och 
genomförs i samverkan med Energi-
myndigheten och Formas.

Konkurrensen är mycket hård och 
stöd ska ges till genomförandet av de 
forsknings- och innovationsagendor 
som är av störst vikt för Sverige och be-
döms ha störst potential att bidra till 
det övergripande syftet. 

Ett SIO-program behöver ha en or-
ganisation för att kunna säkerställa att 
programmets mål kan uppfyllas och 
för att kunna anpassa aktiviteter och 
insatser till förändringar i omvärlden. 
Dess ledning måste vara drivande och 
ha stort förtroende från områdets vik-
tigaste aktörer. SIO-programmet får 
myndigheternas förtroende att göra 
strategiska prioriteringar av insatser 
och aktiviteter inom ramen för SIO-
programmets reserverade budget. De 
utlysningar som SIO-programmets led-
ning prioriterar i samverkan med fi-
nansierande myndigheterna är sedan 
öppna för alla att söka, där projekt väljs 
ut och finansieras i öppen konkurrens. 

En halv miljard i de fem första 
SIO-programmen

-
myndigheten genomfört två utlys-
ningar för att etablera program inom 
strategiska innovationsområden. I den 

beviljades fem SIO-program inom Pro-
duktion, Lättviktsmaterial, Processin-
dustriell IT och automation, Metalliska 
material, samt Gruv- och metallutvin-
nande industri. 

Gemensamt för de beviljade pro-
grammen är bland annat en intensifie-
rad samverkan mellan olika branscher 
och kompetensområden, involvering 
av små och medelstora företag och fo-
kus på effektiv resursanvändning. 
Konstellationer av aktörer inom nä-
ringsliv, akademi och offentlig sektor 
koordinerar programmen. Dessa fem 
första SIO-programmen beräknas få en 

miljoner kronor per år av Vinnova och 
Energimyndigheten. Näringslivet bi-
drar med minst lika mycket vilket gör 
att det totalt kan handla om i storleks-
ordningen en halv miljard kronor var-
je år.

Inom varje program kommer öppna 
utlysningar att hållas där företag, läro-
säten och andra aktörer kan söka medel 
för forskning och innovation inom om-
rådet. Dessa utlysningar kan redan det 
här året vara av stort intresse för aktö-
rer inom hälsa. Några exempel kan 
vara insatser inom produktionsområ-
det och vara av intresse för life science, 
till exempel nya produktionsutma-
ningar inom läkemedel, medicinsk tek-
nik eller livsmedel, eller insatser inom 
processindustriell IT och automation. 
Utlysningar inom ramen för SIO-pro-
gram genomförs två gånger per år, för 
aktuella erbjudanden och tidpunkter 
hänvisas till Vinnovas webbsida.

Om själva utlysningen
De ansökningar till SIO-program som 

I ett första steg bedöms en idéskiss. 
Representanter för de områden som be-
döms ha störst potential att utvecklas 
till ett svenskt strategisk innovations-
område bjuds därefter in att komplet-
tera idéskissen till en fullständig ansö-
kan. Bedömningarna görs av en inter-
nationell expertpanel av personer med 
bred kompetens från olika områden.

Målsättningen är att ledande aktörer 
tillsammans utgår från en gemensam 

forsknings- och innovationsagenda med 
visioner och mål att uppnå.

innovation
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Beslutet för ett beviljat SIO-program 
innehåller en långsiktig reserverad 
budget för insatser och andra aktivite-
ter, som omfattar 10-50 miljoner kronor 
per år och program. Projektparternas 
egna insatser inom programmet bör 
vara av betydande omfattning. 

SIO inom hälsa
Hälsa och life science är av mycket 
stor vikt för Sverige med betydande 
exportindustri, internationellt ledande 
akademi och en jämförelsevis mycket 
god och effektiv hälso-och sjukvård. 
Men det räcker inte för att säkerställa 
framtida samhällsnytta och konkur-
renskraft. För att utveckla ett globalt 
attraktivt ekosystem inom hälsa krävs 
nationell kraftsamling och gemen-
samma strategiska prioriteringar. En 
väl fungerande offentlig verksamhet 
som svensk hälso- och sjukvård är 
viktig dels som beställare och kund 
men också minst lika viktig som sam-
verkanspartner i utveckling av nya 
innovationer. Vi måste därför både öka 
kunskapen men också satsa mer på be-

hovs- och efterfrågedriven innovation. 
Vi behöver också betona samhällsre-
levansen i forskningen och utveckla 
samarbeten mellan akademi, offentlig 
verksamhet och näringsliv där små och 
medelstora företag är en viktig tillväxt-
motor. Det bidrar till att förankra kvar 
de multinationella företagen i Sverige. 

Vinnovas målsättning med området 
hälsa är att bidra till ett internationellt 
konkurrenskraftigt näringsliv som mö-
ter globala hälsobehov, att vård och 
omsorg deltar aktivt i utvecklingen av 
morgondagens innovationer samt ett 
globalt attraktivt innovationsstödjande 
ekosystem som kopplar samman vård, 
forskning och företag. Vi tror att eta-
blerandet av SIO-program är en viktig 
pusselbit för att få ihop helheten.

JENNI NORDBORG
Ordförande för styrgruppen för SIO

YTTERLIGARE INFORMATION 
OM SIO
För ytterligare information, ta gärna 
kontakt med:
Pontus von Bahr, handläggare inom 
Hälsa med ansvar för utlysning för eta-
blering av nya SIO-program, 
Pontus.vonBahr@vinnova.se, 
Marie Wall, programledare för SIO, 
marie.wall@vinnova.se.
Jenni Nordborg, enhetschef Bioentre-
prenörskap och styrgruppsordförande 
för SIO, jenni.nordborg@vinnova.se.

brilex

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

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

Får man använda citat  
i läkemedelsinformation?
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fass

Lösningar för webben är sällan långlivade. Sajters 
tekniska plattformar, design och utseende byts ut 
med jämna mellanrum – inte minst på grund av att 

teknikutvecklingen går oerhört fort jämfört med de flesta 
samhällsföreteelser. Men den första versionen av Fass.se 
som lanserades år 2001 hängde med i tolv år, vilket är an-
märkningsvärt länge i internetsammanhang.

Det som är förändrat på den nya sajten sammanfattas i 
faktarutan nedan. 

Fass.se blev tidigt certifierad av Funka Nu, en organisa-
tion som utvärderar tillgänglighet i alla former – från fysisk 
tillgänglighet till offentliga lokaler för rullstolsburna till 
hur tillgängliga webbsidor är för synskadade, det kan hand-
la om möjlighet att trots begränsad syn kunna navigera sig 
fram till efterfrågad information.

Vi ska vara stolta över Fass
Fass är ett väldigt positivt varumärke och som represen-
terar en korrekt och säker läkemedelsanvändning, säger 
Carin Landsmer, chef för samhällskontakter på Lilly och 
ordförande för den strategiska kommittén för Fass inom 
LIF – de forskande läkemedelsföretagen.

– Vi i industrin ska vara stolta över att det är vi som har 
initierat, utvecklat och driver Fass då det hjälper läkare till 
en korrekt förskrivning och hjälper patienter till rätt an-
vändning av läkemedel. Värdet av ett läkemedel levereras 
först när det används, av rätt patient, i rätt dos och vid rätt 
tillfällen utan felaktiga kombinationer, säger hon.

Hon vill fortsätta att utveckla Fass för att underlätta för 
en patientsäker läkemedelsanvändning. Inom ramen för 
Fass kan företagen gemensamt diskutera det som är ange-
läget för alla företag och hur man kan förstärka användar-
vänligheten. Fass innehåller dessutom relevant information 
som industrin kan använda i diskussioner med sjukvården.

– Det kan också handla om bättre sätt att fånga upp frå-
gor från både vården och allmänheten. Fass kan exempelvis 
bli en plattform för att bidra till den ökade utvecklingen av 
e-lösningar,. Dessutom är Fass en utmärkt referens till våra 
påståenden i olika marknadsmaterial då informationen är 
korrekt, enkel och trovärdig, säger Carin Landsmer.

Nya FASS.SE 
vilar på en från grunden 

ny plattform
Sedan början av oktober 2013 har användare av Fass.se mötts av ett nytt utseende. 
Efter några års hårt arbete med planering och genomförande var det dags att pre-
sentera den nya versionen av webbplatsen som är en självklar informationskälla 
för kvalitetssäkrad information om läkemedel.

FASS.SE
Fass.se är en välbesökt sajt med omkring  100 000 besök varje 
dag. Antalet unika besökare är cirka 65 000 per dag vilket bety-
der att en del besökare är inne på sajten mer än en gång varje 
dag. När man har många besökare är det särskilt angeläget att 
snabbt få reda på om det är något hos den nya versionen som 
är otydligt för besökarna. 
Drygt hälften av användarna av Fass.se finns i sjukvården, cirka 
55 procent av besöken. 1 procent av användarna söker infor-
mation om djurläkemedel medan resterande cirka 45 procent 
kommer från allmänheten.
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Ökade krav
I takt med att de tekniska möjligheterna har ökat har även 
kraven på sajten höjts. Steg för steg har nya funktioner lagts 
till Fass.se, men till slut gick det inte längre att fortsätta att 
utveckla webbplatsen.

– Vi insåg att det inte längre gick att modernisera den 
gamla sajten mer. År 2010 inledde vi därför en diskussion 
om att från grunden bygga om hela sajten, säger Kristina 
von Sydow, chef för Fass på LIF – de forskande läkemedels-
företagen. 

Till beslutet bidrog också att användarna hade svårt att 
hitta nya funktioner. Tablettidentifiering var en ny tjänst 
som lades till 2007, men även vana användare från sjukvår-
den hade svårt att hitta och använda den.

Ny sökfunktion på Fass.se
Inte heller sökfunktionen kunde anpassas till dagens krav. 
När Fass.se lanserades år 2001 hade Google ännu inte re-
volutionerat sökfunktioner på internet och satt en standard 
för andra aktörer på nätet.

Slutligen fanns det också begränsningar i den bakomlig-
gande tekniska plattformen. 

– Vi ville till exempel införa livesök, vilket innebär att när 
en användare knappar in den tredje bokstaven i sökrutan så 
föreslår sajten sökträffar. Den funktionen var omöjlig att byg-
ga med den gamla plattformen, säger Kristina von Sydow.

I stället för att samtidigt byta både den bakomliggande 
plattformen och användargränssnittet, det som användaren 
ser på sin skärm, valde man en tvåstegslösning; först platt-
formen och därefter användargränssnittet.
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– Så 2012 bytte vi ut den tekniska plattformen – utan att 
användarna märkte något, säger Kristina von Sydow.

När väl plattformen var utbytt kunde man slutföra för-
ändringen. Innan användargränssnittet byttes ut testades 
nya Fass.se via företrädare för vårdpersonal, allmänheten 
och patientgrupper.

Hur kommuniceras en helt ny sajt?
En utmaning var att tekniskt bygga en ny sajt och byta ut 
den mot den gamla, en annan var att göra övergången så 
smidig som möjlig för användarna. Hur ska kommunika-
tionen av en så omfattande förändring av ett väl inarbetat 
varumärke och arbetsredskap göras? I stort sett finns två 
alternativ: berätta allt när teknikskiftet genomförts eller 
berätta att förändringen kommer att ske.

– Vi valde det senare och inledde informationskampan-
jen ett par månader före relanseringen av Fass.se. Målsätt-
ningen var att säkerställa att de som tidigare varit nöjda 
och trygga användare av Fass.se skulle fortsätta att vara 
det med nya Fass.se, säger Cecilia Kennerfalk, kommuni-
kationschef på LIF.

Kampanjen genomfördes på bred front. De som tidigare 
beställt Fass i bokversion fick utskick. Annonser och ban-
ners publicerades i tidningar och på sajter som når sjukvår-
den och apoteken. Medlemsföretagen, SKL (Sveriges Kom-

muner och Landsting), Läkaresällskapet med flera infor-
merade om förändringen via sina nätverk.

Budskapet i informationskampanjen var: ”Smygtitta på 
nya Fass.se redan innan den är lanserad”. Kampanjen slus-
sade intresserade och nyfikna till en film som presenterade 
de stora dragen i den omgjorda sajten. 

Letade efter fel och brister
Även om man är väl förberedd genom otaliga tester för att 
upptäcka felfunktioner och brister kan man aldrig gardera 
sig till 100 procent i förväg.

– Vi engagerade därför en förstärkt kundtjänst med per-
soner som kunde svara på en eventuell mängd av frågor. 
Visst har vi fått en del reaktioner när nya sajten blev offent-
lig; både positiva och negativa. Förändringar väcker alltid 
reaktioner. Och vi är tacksamma för alla synpunkter från 
användarna – sajten är ny men vi kommer att kontinuerligt 
göra den ännu bättre, säger Kristina von Sydow.

Samtidigt med relanseringen av webbversionen av nya 
Fass.se introducerades en ny mobilversion av Fass. Det är 
en avskalad variant vars avdelningar för Vårdpersonal och 
Djurläkemedel innehåller Fasstexten. För avdelningen All-
mänhet ingår bipacksedeln. 

– För det syfte som vi har i dag så var en så kallad 
webbapp för mobiler den bästa lösningen. På mobilen ser 
den ut som andra appar även om den egentligen är ett bok-
märke med en länk.

Snart kan Fass visa vilka apotek som har ett visst 
läkemedel 
Under första halvåret 2014 kommer en ny funktion att läg-
gas till på Fass.se. Då ska användare direkt kunna söka in-
formation om ett visst läkemedel finns på ett visst apotek. 
Tjänsten tas fram i samarbete mellan LIF, Sveriges Apoteks-
förening och apotekskedjorna.

Det finns mycket information om läkemedel av varie-
rande kvalitet på internet. Det är ofta svårt att avgöra hur 
sakligt korrekt informationen är. Kristina von Sydow ser 
gärna att ännu fler internetbesökare använder Fass.se.

– Fass.se är en viktig kvalitetssäkrad motvikt till all 
osaklig information om läkemedel och läkemedelsanvänd-
ning på nätet, säger Kristina von Sydow.

Carin Landsmer ser Fass som en möjlighet att fortsätta 
utveckla industrins trovärdighet. 

– Vi gör så mycket bra saker, inte minst i de läkemedel 
som vi utvecklar för att förbättra människors hälsa. Och vi 
kan bli ännu bättre på att lyfta fram det vi gör och vilken 
betydelse det har. Många uppfattar oss som lite hemliga, 
så det handlar om att fortsätta utveckla ett förtroende, säger 
hon.

Har man i grunden en stark trovärdighet, är relevant i 
det man gör och lyssnar till eventuella tveksamheter som 
kan dyka upp är det möjligt att befästa en ännu större och 
tydligare trovärdighet. 

– Vi kan bli ännu bättre på att tala om Fass och att läke-
medelsindustrin står för livsviktiga lösningar, minskad 
felanvändning och en mer värdefull och ansvarstagande 
förskrivning, säger Carin Landsmer.

Medarbetarna i Fassverksamheten vid LIF. Från vänster Annika 
Johansson, Catarina Arbestål Bergkvist, Kristina von Sydow, Markus 
Forslund och Carl Huddénius. Foto: Lotta Fogelström.

fass
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MÅNGA NYHETER I OMGJORDA FASS.SE
Förändringarna av Fass.se i oktober 2013 var de 
största sedan sajten lanserades år 2001. De vikti-
gaste förändringarna är:

• Design och layout är helt ny. Tydligare färgsättning 
visar tre olika målgruppsanpassade ingångar: allmän-
het, vårdpersonal och djurläkemedel. Nya sajten an-
vänder fler knappar än textlänkar – allt för att under-
lätta för användare och inte minst för att sajten ska bli 
enklare att använda på surfplattor.

• Navigeringen har gjorts om med en högermeny och 
synliga sökvägar upptill (så kallade brödsmulor) som 
visar var användaren befinner sig.

• Sökfunktionen har fått större plats och en mer cen-
tral placering. I ett sökfält söker användaren samtidigt 
på läkemedel, substans och sjukdom (eller ATC-kod). 
När fler än två bokstäver har knappats in visas förslag 
på sökord. Sökträfflistorna ger en snabb överblick för 
användaren.

• Informationen om sjukdomar bygger på ett samar-
bete med 1177 Vårdguiden.

• Det finns nu snabblänkar till sökfunktioner som ti-
digare var svåra att hitta, till exempel tablettidentifie-
ring och överdoseringsinformation för vårdpersonal.

• Informationen om ett läkemedel har strukturerats om 
för en snabbare överblick. Bilder på tabletten visas 
bredvid produktnamnet. Viktiga texter som bipackse-
del och Fass-text har fått en tydligare plats. 

• Stora delar av den tekniska plattformen är utbytt 
– för att underlätta kommande utveckling av sajten. 
Bland annat är det så kallade ramverket nytt, vilket 
bland annat möjliggör att sajten reagerar snabbt när 
användaren klickar sig runt.

• Mobil.fass.se har också gjorts om med en enklare 
och renare design som enbart visar den viktigaste 
funktionen, läkemedelssök. Mobilsajten är också upp-
delad på målgrupp med skilda färger.

• För deltagande företag har länkmöjligheterna från 
Fass förbättras. På respektive produktsida finns nu 
bättre möjlighet att lyfta fram länkar från den egna 
produkten på Fass till företagets egna terapisidor, 
produktsidor och patientstödsprogram. All länkning 
ska självklart ske med hänsyn till Läkemedelsbrans-
chens etiska regelverk, LER. Riktlinjer kring länkning 
finns hos LIF. 

STEN ERIK JENSEN
Frilansjournalist

Qre fortsätter växa!
Jag heter Cathrine och arbetar som Operativ projektledare på Qre.  
Vi är en adaptionsbyrå som är specialiserade på att tolka och 
anpassa globala reklamkoncept för den nordiska marknaden. 
Vi älskar det vi gör och vi är väldigt bra på det.

Vår affärsidé är att vara ett innovativt och kostnadseffektivt alter-
nativ när de huvudsakliga ramarna redan är givna. Speciellt bra 
är vi på läkemedel, medicinteknik och hälsa.

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

Qre är en del av Ellermore reklambyrå och tillsammans är vi 
drygt 30 medarbetare.

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

Cathrine Andersson 
Operativ projektledare
070-621 43 06
cathrine.andersson@qre.se

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

Kampanj         sätter fokus på      
 

Så här formulerar 
LIF sin vision för en 

patientsäker läkemedels-
användning: ”Varje patient 
ska få största möjliga nytta 
av sitt läkemedel.”
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Det kan tyckas självklart men måste formuleras – 
utan patientsäkra behandlingar, ingen forskande 
läkemedelsindustri. Varje gång en läkare övervä-

ger att föreslå och inleda en behandling med läkemedel 
finns frågan närvarande – är nyttan av behandlingen större 
än riskerna för patienten? Så här formulerar LIF sin vision 
för en patientsäker läkemedelsanvändning: ”Varje patient 
ska få största möjliga nytta av sitt läkemedel.”

– Kampanjen består bland annat av en serie annonser i 
medier som vänder sig till beslutsfattare i sjukvården. Syf-
tet är att visa att företagen är en trovärdig partner och att 
vi vill vara med och bidra till bättre säkerhet för patien-
terna, säger Anita Finne Grahnén, sakkunnig inom patient-
säkerhet, LIF.

I kampanjen lyfter LIF fram ett antal frågor som är vik-
tiga för patientsäkerheten:

• Bättre uppföljning av läkemedelsanvändningen
• Säkra läkemedel och säkra förpackningar.
• Ökad läkemedelskunskap i vården.
• Kunniga och motiverade patienter.

Onödiga biverkningar
I en rapport från det pågående arbetet med den nationella 
läkemedelsstrategin framkommer att onödiga biverkning-
ar uppstår i vården på grund av att läkemedel används 
på fel sätt. Och omvänt minskar sådana biverkningar när 
patienterna blir mer kunniga om hur de ska använda sina 
läkemedel.

– Så frågan blir: Hur får vi patienterna att använda läke-
medlen så att de får bästa möjliga nytta av dem? Det är en 
för stor andel av patienterna som inte får den nytta av lä-
kemedlen som vi talar om i vår vision. Det är den slutsats 
jag drar när jag läser bakgrundsmaterialet till den natio-
nella läkemedelsstrategin, säger Lena Vågberg, Global Head 
Quality Assurance inom AstraZeneca.

Varför är det så? En förklaring är bristande uppföljning 
av en nyinsatt läkemedelsbehandling. 

– Kanske får patienten ont i huvudet men berättar det 
inte självmant. Och det är ingen rutin att vårdcentralen 

      viktiga frågor om säkerhet för           
PATIENTER Säkerheten för patienten genomsyrar 

all den verksamhet som de forskande 
läkemedelsföretagen bedriver. Från 
de första idéerna långt innan ett läke-
medel utvecklats tills det används i 
rutinsjukvård är säkerhetsperspektivet 
närvarande – och högprioriterat. Under 
vintern och våren 2013/2014 driver LIF – 
de forskande läkemedelsföretagen – en 
kampanj för att ytterligare lyfta fram 
industrins perspektiv på en patientsä-
ker läkemedelsanvändning.

 Lena Vågberg
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patientsäkerhet

ringer några dagar efter påbörjad behandling och frågar 
hur det går. Det är inte enkelt att träffa rätt direkt med en 
ny läkemedelsbehandling. Det kan ofta kräva några juste-
ringar innan man hamnar rätt, vilket förutsätter en bra di-
alog mellan patienten och vården, säger Lena Vågberg.

Stress ökar risk för förväxlingar
Förväxlade läkemedel kan ge mycket allvarliga konsekven-
ser för patienterna. Sannolikt har medvetenheten i vården 
ökat om riskerna med förväxlingar men å andra sidan kan 
en stressig arbetssituation öka risken för förväxlingar. 

Stressen i sig i vården är inte enkel att rå på men företa-
gen kan bidra med så tydliga förpackningar som möjligt 
för att minimera risken för förväxling. Vissa förbättringar 
är tämligen enkla att genomföra. AstraZeneca hade ett lä-
kemedel, Xylocard, där namnet var tryckt på genomskin-
liga plastetiketter på glasampuller.

– Det var jättesnyggt, men i mörka operationssalar där 
läkemedlet används var det svårt att läsa läkemedlets 
namn. Vårdpersonal ville hellre ha en vit pappersetikett 
med namnet i svart. Och då fick de det, säger Lena Vågberg. 

Lena Vågberg och Anita Finne Grahnén anser att både 
sjukvården och läkemedelsföretagen kan förbättra sina ru-
tiner för att både fånga upp och följa upp reaktioner och 
synpunkter från patienter och sjukvård. Enstaka händelser 
är inte alltid lätta att åtgärda i ett större sammanhang. 

– Men arbete pågår för att ta fram gemensamma märk-
ningsregler som fokuserar på händelser relaterade till för-
växlingar – det är ett arbete som ingår i den nationella lä-
kemedelsstrategin, säger Anita Finne Grahnén.

Utbytta läkemedel kan öka riskerna
Det finns en ekonomisk press för att få sjukvården att an-
vända utbytbara läkemedel. Utbytbarhet är också en fråga 
om patientsäkerhet. Det går till exempel inte att göra gene-
rika av alla läkemedel. Biosimilarer är inte utbytbara och 
det är inte heller läkemedel som är kopplade till tekniska 
hjälpmedel för administrationen, till exempel insuliner och 
astmaläkemedel. Det är också svårt att göra generika för 
läkemedel som har ett snävt terapeutiskt fönster och för 
depåberedningar. 

– För patientsäkerhetens skull är det viktigt att sådana 
läkemedel förblir outbytbara, säger Lena Vågberg.

Läkemedel blir allt mer komplicerade att använda. Mo-
derna läkemedel med väl avgränsade målgrupper innebär 

att färre patienter är lämpliga för ett visst specifikt läkeme-
del. Detta ställer högre krav på läkarna som ska ordinera 
dessa läkemedel. Samtidigt finns inga formella krav på fort-
bildning. 

Läkare vill satsa på fortbildning
Gösta Eliasson, Eva Engström och Stefan Lindgren från Lä-
karförbundet och Läkaresällskapet underströk i en debatt-
artikel i Läkartidningen (2013-11-19) att fortbildning är en 
bristvara för stora delar av läkarkåren.

Det finns ett uppenbart behov av att höja kunskapen 
kring användningen av nya läkemedel. Men alltför ofta 
uppstår en frustrerande situation där en läkare behöver lära 
sig att använda ett nytt läkemedel samtidigt som kliniken 
är restriktiv till sådan fortbildning. Konsekvensen är att 
patienterna riskerar att inte få tillgång till en ny typ av be-
handling.

Nya läkemedelsbehandlingar ställer höga krav och de 
forskande läkemedelsföretagen vill vara med att utforma 
bra utbildningar, även om sjukvårdshuvudmännen ansva-
rar för fortbildningen av vårdpersonalen.

– Det finns rapporter om allvarliga biverkningar efter en 
felaktig användning av nya läkemedel på grund av bris-
tande kunskaper. Eftersom vi i läkemedelsbranschen har 
kunskaperna om nya behandlingar, vill vi hjälpa till att 
minska riskerna för felanvändning. Bristande kunskaper i 
vården hämmar också användningen av nya läkemedel, vil-
ket ytterst drabbar patienterna som inte får tillgång till nya 
effektiva behandlingar, säger Lena Vågberg.

När nya läkemedel godkänns inom EU finns en plan för 
att hantera risker för patienter. Planen innebär bland annat 
att behandlande läkare ska informeras.

– Men om vi då inte får ”tillgång” till läkarna för att in-
formera dem blir det svårt. Vi vet att användningen av nya 
läkemedel är liten. Kan detta bidra till situationen, frågar 
sig Anita Finne Grahnén. 

Kunniga patienter ökar säkerheten
Lena Vågberg påminner om att det finns studier som 

visar att länder som i större omfattning tar till sig nya lä-
kemedelsterapier har en bättre folkhälsa. Det handlar till 
exempel om ett aktivt deltagande i kliniska läkemedels-
prövningar som är ett bra sätt att tidigt ta till sig kunskap 
och sprida den i vården. Ju fler läkare och patienter som 
deltar i kliniska prövningar desto snabbare kunskapssprid-
ning och snabbare upptag av nya behandlingar.

Hur informerade och kunniga patienter är om sin läke-
medelsbehandling är i hög grad en säkerhetsfråga. En pa-
tient som har tagit till sig sin sjukdomsbild och förstår be-
handlingen får en bättre nytta av sin behandling än en oin-
tresserad, okunnig patient som inte fått det stöd hon eller 
han behöver.

Företagen tar fram mycket informationsmaterial som 
vården kan använda för att stötta patienten på bästa möj-
liga sätt.

Utöver alla andra fördelar med att patienter är välinfor-
merade och engagerade finns också en positiv ekonomisk 
effekt, understryker Lena Vågberg.

Så frågan blir: Hur får vi 
patienterna att använda 

läkemedlen så att de får bästa 
möjliga nytta av dem?
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– Kunniga patienter som engagerar sig i sin vård 
är kostnadsbesparande för samhället. Ta till exempel 
diabetespatienter där behandlingen går ut på att 
undvika komplikationer orsakade av sjukdomen. 
Kostnaden för läkemedel och de tekniska hjälpmedel 
som behövs är försumbara jämfört med vad det kos-
tar när patienter blir blinda eller tvingas få ett ben 
amputerat – utöver det mänskliga lidandet. 

LÄS MER
På LIF:s hemsida finns mer att läsa mer om patientsä-
kerhet. Där finns också en nyproducerad film. Skrolla 
ner till ”Våra frågor/Patientsäkerhet” i vänsterspalten.

Det finns studier som 
visar att länder som i 

större omfattning tar till sig 
nya läkemedelsterapier har 
en bättre folkhälsa.

STEN ERIK JENSEN
Frilansjournalist
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I vår nya fabrik i småländska Lagan erbjuder vi den absolut  
senaste tekniken för att uppfylla de högt ställda krav på  
produktionsutrustning, processer och hygien som läkemedels-
industrin ställer. Vi är flexibla och producerar både standard 
och kundanpassade lösningar i såväl stora som små serier, allt 
efter kundens behov. Vi arbetar med renrumsproduktion enligt 
ISO klass 8 och kan erbjuda högsta europeiska standard med 
åtskilliga logistiska fördelar.

Förpackningar
i världsklass

Vill du veta mer om Modulpac, renrumsproduktion, 
utveckling av läkemedelsförpackningar eller  
medicintekniska detaljer i plastmaterial?

Välkommen att kontakta en fabrik i världsklass!

State of the art

inom renrums- 

produktion

KONFERENSER OM PATIENTSÄKERHET 
Under flera år har SKL och Patientförsäkringen LÖF 
arrangerat breda konferenser om patientsäkerhet. 
I nästa konferens, i september 2014, är LIF medar-
rangör för första gången.
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recension

Författaren Anna-Karin Lingham har många års er-
farenhet av varumärkesutveckling för både företag 
och individer och jobbar i dag som varumärkeskon-

sult och föreläsare. Boken har undertiteln ”Utveckla ditt 
personliga varumärke för att nå dina mål och skapa mer-
värde för andra”. Författaren själv kommenterar att etiket-
ten personligt varumärke kanske inte tilltalar alla men att 
resonemangen egentligen handlar om vilket intryck vi gör 
på andra människor. Ett av hennes budskap är att vi aldrig 
kan hindra andra människor från att skapa sig en bild av 
oss men att vi, om vi vill, kan påverka hur den bilden blir. 

Anna-Karin Lingham betonar att det personliga varu-
märket måste byggas inifrån och ut, på genuina grunder. 
En attraktiv utsida, där insidan inte motsvarar förväntning-
arna, kommer att genomskådas. Här tänker jag osökt på 
alla goda råd som i dag florerar kring hur ett bra cv ska 
skrivas. Det exemplet borde vara bland det första som står 
på en tipslista. 

När jag läser boken faller det sig helt naturligt att göra 
kopplingar och reflektioner både till privatlivet och arbets-
livet. I den här recensionen väljer jag att fokusera på hur 
budskapen kan vara till nytta för individen och företaget i 
arbetslivet.

Författaren framhåller vikten av att klargöra kärnvärden. 
Redan här kan man fundera över sina egna kärnvärden och 
hur de stämmer överens med företagets (om företagets 
kärnvärden är tydliga). Många företag lägger ner arbete på 
att diskutera och så småningom enas kring några få värde-

ord. Jag hör till dem som tycker att det vid rätt tillfälle kan 
vara oerhört väl använd tid. Det är dock min erfarenhet att 
i de sammanhangen tenderar slutresultatet att bli ungefär 
detsamma från företag till företag - det är ju så många åsik-
ter som ska kokas ner till några få ord. Desto mer spän-
nande att göra samma övning kring sina personliga värde-
ord som kan tillåtas bli betydligt mer spretiga och gärna 
även innehålla någon bubblare, på inrådan av författaren.

Boken innehåller ett resonemang om kompetens som jag 
tycker mycket om. Jag kan tänka mig kraften om både le-
dare och medarbetare i ett företag genuint gör sådana re-
flektioner och tar ett personligt ansvar för att utveckla både 
den egna och den gemensamma kompetensen. 

Kommunikation avhandlas förstås även i denna bok. Här 
finns en enkel modell för att fundera över sin egen kom-
munikationsstil, om den är den är framgångsrik eller kan-
ske skulle vinna på att anpassas till vad/vilka man möter 
på jobbet.

Annat som känns högaktuellt i dagens arbetsliv och som 
tas upp i boken är tankar bland annat kring trovärdighet 
och tillgänglighet. Hur snabbt kan man inte sänka sin tro-
värdighet till exempel genom att missa ett möte eller bryta 
ett löfte? Skadan är snabbt skedd men tar tid att reparera. 

Frågan om tillgänglighet kan man (ofta) välja att hantera 
på olika vis. En del föredrar ständig uppkoppling medan 
andra hellre vill ha vissa tillfällen eller stunder då man 
sköter mejl och telefonkontakter. Författaren betonar dock 
vikten av att vara tydlig inför omgivningen med vad som 
gäller. Vet man att man kommer att vara otillgänglig under 
en viss tid är det alltid bäst att ge den andra parten besked 
om det. Frånvaromeddelande eller ett kort sms är bättre än 
total tystnad.

Sammantaget tycker jag att författaren har lyckats med 
ett tydligt pedagogiskt upplägg, det är en logisk resa från 
kartläggning av ens identitet till tankar om ens image och 
profilering, medveten eller omedveten. Texten är lagom 
kryddad med illustrerande citat och författarens personliga 
exempel. Upplägget bäddar för att läsaren kan välja att läg-

Läsvärt om det personliga 
varumärket både för chef, 

medarbetare och människa

Känner du någonsin att du är otyd-
lig för andra människor? Att du blir 
missförstådd? Att andra inte förstår att 
uppskatta dina fördelar? Då kan boken 
”Visa ditt rätta jag” vara väl värd din 
uppmärksamhet och tid.
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ga bort boken mellan olika avsnitt för att återkomma senare 
och reflektera kring nästa steg i resan mot sin personliga 
marknadsplan. Det finns även en användbar lista över refe-
renser och inspirationslitteratur för den som vill läsa mer.

Boken kan fungera för en snabb genomläsning. Texten 
flyter lätt och är snabbläst. Några guldkorn och tankar som 
stannar kvar kommer säkert att dyka upp hos de flesta som 
läser boken. Mer värde ger den dock med största säkerhet 
om man har möjlighet att ge läsningen tid, reflektera mel-
lan avsnitten och använda anteckningsutrymmena för egna 
tankar och noteringar, privat och/eller i jobbet.

Den som är ledare kan fundera över att ta boken till sin 
grupp och se vad som händer.

ÅSA HOLMGREN
Chef för Regulatory Affairs, Orexo

Medlem i Pharma Industrys redaktionsråd

 

 

BETYG (1-5 DÄR 5 ÄR HÖGST)
Inspirerande: 4
Användbar i arbetet: 4
Lättläst: 5

OM BOKEN OCH FÖRFATTAREN
Visa ditt rätta jag - Utveckla ditt personliga varumärke 
för att nå dina mål och skapa mervärde för andra, 
av Anna-Karin Lingham, HOI förlag, 2013, ISBN: 978-91-86775-78-0.
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politik i industrin

De tre industriföreningarna har 
tidigare haft så kallade etikav-
tal som har reglerat hur sam-

verkansformer får se ut när industrifö-
reträdare på olika sätt samarbetar med 
den offentligt finansierade sjukvården. 
Det kan handla om utbildningar, fort-
bildningar och deltagande i vetenskap-
liga kongresser.

Innehållet i de tidigare separata av-
talen har liknat varandra även om det 

fanns detaljer som var specifika för de 
olika områdena. Nu det blir enklare att 
kommunicera innehållet i avtalet till 
sjukvården och vårdens företrädare 
bara behöver ha ett avtal i bakhuvudet. 
Det är också förståeligt att det är SKL, 
som har initierat ett gemensamt avtal 
för hela industrin.

Samarbeten är viktiga och nödvän-
diga för en utveckling som gynnar 
sjukvården, forskningen och närings-

livet – men framför allt patienterna. 
Samverkansregler, eller etikavtal, finns 
för att underlätta ett förtroendefullt 
samarbete mellan medarbetare i sjuk-
vården och industrin. 

Ömsesidigt engagemang grunden
Den gemensamma överenskommelsen 
betonar att ett ömsesidigt engagemang 
från alla parter leder till ökade kun-
skaper, ordnat införande och utvärde-

Nu ska samma överenskommelse för 
samverkan med sjukvården gälla hela 
industrin Sedan den 1 januari 2014 gäller nya regler för samverkan 

mellan den offentligt finansierade hälso- och sjukvården och 
industrin som levererar läkemedel, medicinteknik och labo-
ratorieteknik. För första gången finns nu en gemensam över-
enskommelse om samverkansregler mellan parterna Sveriges 
Kommuner och Landsting, SKL, LIF – de forskande läkeme-
delsföretagen, Swedish Medtech och Swedish Labtech. Mest 
uppmärksammat är att den så kallade 50/50-regeln försvinner. 
Dock inte förrän 1 januari 2015.
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ring av nya metoder för diagnostik och 
behandling. Utgångspunkten för all 
samverkan är att patienterna ska få en 
ändamålsenlig, evidensbaserad, kost-
nadseffektiv och säker vård.

Mycket av innehållet i den nya över-
enskommelsen känns igen från tidiga-
re uppgörelser. Nytt är att viktiga 
grundprinciper har infogats i uppgö-
relsen: öppenhet och transparens, 
måttfullhet, rimlighet och nytta. Ar-
betsgivaren tar också ett större ansvar 
för fortbildning vilket innebär att den 
så kallade 50/50-regeln fasas ut. Det 
har varit ett högprioriterat krav från 
SKL, som anser att det är en arbetsgi-
varfråga. 

50/50-regeln innebar att företagen 
kunde stå för upp till 50 procent av 
kostnader för resor, kost och logi samt 
hela deltagaravgiften (till exempel till 
vetenskapliga kongresser) för en med-
arbetare i hälso- och sjukvården. Dock 
får kommuner, landsting och regioner 
ett år på sig fullt ut införa den nya re-
geln – helt enkelt för att de ska hinna 
ta in de extra kostnaderna i sina bud-
getar för 2015. De gamla reglerna gäller 
med andra ord även 2014 och de nya 
träder i kraft först 1 januari 2015.

Smidigare hantering av produktin-
formationsmöten
Med de nya reglerna blir möten med 
produktinformation smidigare att han-
tera för företagen. 

– Nytt är att deltagarna själva ska se 
till att arbetsgivaren har godkänt att 
man är med på en sammankomst. Ti-
digare skickade företagen en svarsta-
long där verksamhetschefen skulle fyl-
la i en kryssruta och underteckna ett 
godkännande för deltagaren. Detta var 
en administrativt tung process för fö-
retagen. Det är också naturligt att del-
tagarna själva tar detta ansvar, säger 
Rikard Pellas, compliance officer  på 
LIF.

Tidigare fick inbjudningar endast 
skickas till verksamhetschefer och 
eventuellt de kontaktpersoner som ut-
setts av verksamhetschefen. Från och 
med 2014 får kopia på inbjudan också 
skickas till ”relevanta medarbetare”, 
det vill säga den huvudsakliga mål-
gruppen för sammankomsten, så länge 
verksamhetschefen informeras om vil-
ka individer eller målgrupper som får 
kopia av inbjudan.

För produktinformation gällde tidi-
gare att den skulle ges till en grupp 
medarbetare på arbetstid och på med-
arbetarnas arbetsplats och endast ”un-
dantagsvis” fick ges enskilt. Nu har 
denna skrivning mjukats upp så att 
produktinformation ”företrädesvis” 
ska ges till grupp under arbetstid och 
på medarbetarnas arbetsplats.

Två tidigare punkter har tagits bort 
i den nya överenskommelsen. Det ena 
var kravet att företaget under mötet 
skulle informera om den lokala läke-
medelskommittén rekommenderar det 
aktuella läkemedlet eller ej. Det andra 
var att samma information skulle ges 
till enskilda medarbetare och till grupp 
av medarbetare. Detta gör det möjligt 
att anpassa produktinformationen till 
olika målgrupper.

Fokus på innehållet - inte på 
rubriken
Tidigare var rubriken för en sam-
mankomst viktig – nu fokuseras på 
innehållet i, och syftet med, en sam-
mankomst.

Den tidigare något stelbenta indel-
ningen terapiinriktad utbildning och 
vetenskaplig sammankomst har där-
med tagits bort. I den nya överenskom-
melsen talar man i stället om ”övriga 
sammankomster” (som kan vara veten-
skapliga möten, seminarier eller lik-
nande) uppdelade i två kategorier:

• Sammankomster som arrangeras 
av industrin eller i samarbete mellan 
industrin och sjukvården (samarrang-
emang).

• Sammankomster som arrangeras av 
hälso- och sjukvården eller tredje part 
(det handlar framför allt om sponsring 
och kongresser).

– Sammankomster, som arrangeras av 
eller i samarbete med, industrin ska ha 
koppling till företagets egna verksam-
hetsområden. Det är till exempel inte 
tillåtet att ett läkemedelsföretag bjuder 
in till föreläsningar om teambuilding 
för vårdpersonal, säger Rikard Pellas.

Kopia på inbjudan får skickas till re-
levanta medarbetare – det vill säga 
samma formulering som för produkt-
information. En viktig förändring är att 
deltagare själva, precis som för pro-
duktinformationsmöten, ansvarar för 
att de har arbetsgivarens tillstånd att 
delta i sammankomsten. 

Produktinformation kan alltid 
lämnas
Tidigare gällde att produktinforma-
tion i princip bara fick ges under te-
rapiinriktade sammankomster. Nu är 
produktinformation tillåten under alla 
former av ”övriga sammankomster” så 
länge det tydligt framgår av program 
och inbjudan.

Ytterligare en förändring är att ef-
tersom 50/50-regeln försvinner får in-
dustrin inte bekosta någon del av del-
tagares kostnader för resor och logi.

Tydligare sponsringsregler
När det gäller avsnittet om samman-
komster som arrangeras av sjukvården 
eller tredje part finns en ny formule-
ring för företags sponsring av sådana 
sammankomster. Ekonomiskt eller an-
nat stöd till sådana sammankomster 
får endast ges mot en marknadsmässig 
motprestation. En motprestation kan 
till exempel vara en utställningsplats i 
anslutning till sammankomsten.

Företagen får endast sponsra sam-
mankomster med koppling till företa-
gets egna verksamhetsområden och 
det är inte tillåtet att enbart sponsra 
kostnaden för en måltid.

När någon frågar om sponsring ska 
en fullständig budget för samman-
komsten redovisas. Inom ett halvår ska 
arrangören redovisa utfallet och ett 
eventuellt överskott ska som regel åter-
betalas till företaget.

Kostnader för resor, logi och delta-
garavgifter får ej bekostas av industrin 

Nu det blir 
enklare att 

kommunicera inne-
hållet i avtalet till 
sjukvården och vår-
dens företrädare 
bara behöver ha ett 
avtal i bakhuvudet.
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– med undantag för övergångsreglerna 
för 50/50-principen. Industrin får inte 
heller boka resor och logi för deltagare 
på dessa sammankomster.

– Det är så att säga inte tillåtet att ett 
företag agerar som en researrangör av 
konferensresor som sedan faktureras 
till 100 procent, säger Rikard Pellas.

När det gäller regler för hur medar-
betare i hälso- och sjukvården kan an-
litas som konsulter och för uppdrag är 
den enda egentliga ändringen att man 
nu infört en definition av expertgrup-
per, så kallade advisory boards. Där 
görs det tydligt att ett sådant endast får 
användas för att inhämta kunskap från 
dem som ingår – inte att påverka dem.

Förfrågan om marknadsunder-
sökningar via mejl och liknande
Om företag vill genomföra marknads-
undersökningar så ska förfrågan om 
att delta i normalfallet skickas via e-
post, SMS, brev eller fax.

– Skälet till denna skrivning är att 
sjukvården inte vill att medarbetare 
ska ringas upp och störas under arbets-
tid om inget annat överenskommits, 
säger Rikard Pellas.

Kravet på att marknadsundersök-
ningar ska registreras i en databas för-
svinner. Det är en förändring som Ri-
kard Pellas tycker är rimlig.

– Det skapade en administration för 
företagen som kanske inte stod i pro-
portion till intresset för den databasen 
utifrån, säger han.

Ett nytt avsnitt i överenskommelsen 
handlar om industrin ger stipendier till 
medarbetare i sjukvården. Sådana ska 
gälla framtida utbildning och forsk-
ning och får inte tillsättas för att kring-
gå intentionerna i samverkansreglerna. 
Det innebär att rese- och kongressti-
pendier inte är tillåtna. 

För LIF, de forskande läkemedelfö-
retagen, fanns två viktiga aspekter in-
för förhandlingen om den nya överens-
kommelsen. 

– Den ena aspekten var att få ett an-
vändarvänligt avtal med bättre struk-
tur, den andra var att göra det enklare 
och smidigare att träffa läkare och an-
nan hälso- och sjukvårdspersonal. Och 
detta har vi uppnått med en överens-
kommelse som bygger på mer sunt för-
nuft än den förra, säger Rikard Pellas.

 
 

NYA PRINCIPER FÖR GAMLA 
REGLER
Viktiga förändringar i de nya samver-
kansreglerna:

• Grundläggande principer och regler 
gäller för alla slag av samverkan. 

• Mer flexibla regler och minskad by-
råkrati runt inbjudningar till produktin-
formation och övriga sammankomster. 
Deltagare ansvarar till exempel för att 
arbetsgivarens godkänner deltagarens 
närvaro oavsett slag av sammankomst. 
Inga kryssrutor eller underskrifter av 
verksamhetschefen behövs. 

• Tydligare sponsringsregler.

• 50/50-regeln försvinner den 1 januari 
2015 efter ett års övergångstid.

Utgångspunkten för all samverkan 
är att patienterna ska få en ända-

målsenlig, evidensbaserad, kostnads-
effektiv och säker vård.

STEN ERIK JENSEN
Frilansjournalist



TISDAG 09:45
BUDGETDRAGNING 

I JAPAN

Ta med dina kollegor på en oförglömlig 
resa och upplev en del av Japan. Hjärnan 
behöver tid för att prestera på topp och 
komma med kreativa lösningar. I vår miljö, 
väl balanserad för både arbete och av- 
koppling når du resultat. 

Läs mer på yasuragi.se/konferens
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Snart dags offentliggöra     

Den europeiska branschorganisatio-
nen för läkemedel, European Fede-
ration of Pharmaceutical Industries 

and Associations, EFPIA, - och därmed också 
LIF - införde från årsskiftet ett nytt etiskt re-
gelverk angående öppenhet/transparens för 
samverkan med hälso- och sjukvårdens per-
sonal och organisationer. Detta innebär att 
samtliga direkta och indirekta ersättningar 
(all transfers of value) från företag till läkare 
ska offentliggöras från och med verksam-
hetsåret 2015. Data ska publiceras på ett så-
dant sätt att det tydligt framgår vem som har 
fått vad i vilket syfte. Formerna är ännu inte 
slutligt bestämda men preliminärt kan data 
publiceras antingen på företagens egna hem-
sidor eller centralt för hela landet. 

Om företagen själva ska försöka hantera så 
pass känsliga och omfattande data på sina 
hemsidor är risken för en juridisk, massme-
dial, organisatorisk och affärsmässig härd-
smälta uppenbar. 

Låt oss inte upprepa misstaget från 2004 
då införandet av ett nytt etiskt regelverk re-
sulterade i ömsesidig misstro, handlingsför-
lamning och försämrat samarbetsklimat mel-
lan industri och sjukvården. Än finns det 
både tid och goda möjligheter att införa de 
nya reglerna så att de uppfyller sitt syfte och 
förbättrar affärerna, Förutsättningen är att 
etikreglerna ses som en prioriterad kommer-
siell uppgift på högsta ledningsnivå, med an-
dra ord för verkställande direktörer och 

marknadschefer, och inte enbart en regulato-
risk fråga som åläggs en mer eller mindre re-
sursstark compliance officer (regelansvarig 
befattningshavare).

Förtroende är industrins akilleshäl
Öppenhet om ersättningar sägs vara ett 
viktigt steg i en mångårig strävan att öka 
förtroendet för industrin hos en rad olika 
intressenter såsom betalare, massmedia och 
allmänhet/patienter. Syftet med de nya reg-
lerna om öppen redovisning av ersättningar 
är således gott men erfarenheterna visar att 
det inte räcker att branschens etikkommittéer 
siktar väl, det gäller att träffa också. Att bran-
schen nu tar fram de nya reglerna på frivillig 
väg i stället för att invänta lagstiftning, som 
man gör i USA, tyder på att tidigare etikö-
verenskommelser inte varit tillräckliga och 
att behovet av förtroendeskapande åtgärder 
fortfarande är stort. 

När genomgripande förändringar av LIF:s 
etiska regelverk (LER) genomfördes senast, 
sommaren 2004, ledde detta snarare till ökad 
misstro från läkare och massmedia, kraftigt 
reducerade kontaktytor (access) och besluts-
ångest hos marknads- och försäljningschefer 
på många läkemedelsbolag. Dörrarna stäng-
des. Uppemot en tredjedel av landets läkeme-
delsrepresentanter hade över en natt ingen 
att besöka och försvann på grund av akut ar-
betsbrist. Många läkare och sköterskor blev 
utan fortbildning och uppdatering av pro-

Från och med 2015 ska alla europeiska läkemedelsföretag öppet 
redovisa alla direkta och indirekta ersättningar från företag till 
läkare. Risken är stor för en juridisk, massmedial, organisatorisk 
och affärsmässig härdsmälta. Det menar Peter Norrgård, verk-
ställande direktör på Cegedim Nordics.
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   ersättningar till svenska läkare

duktinformation, då huvudmännen 
trots utfästelser saknade budget och 
personal för uppgiften. Så kan det gå.

Man kan diskutera vad detta berod-
de på men en betydelsefull faktor torde 
ha varit osäkerhet om de nya reglernas 
syfte och innehåll på grund av bristan-
de förhandsinformation. Bristen på för-
handskunskap om det nya samver-
kansavtalet bekräftades av att restrik-

Data ska publiceras på ett sådant sätt 
att det tydligt framgår vem som har 

fått vad i vilket syfte. Formerna är ännu 
inte slutligt bestämda men preliminärt 
kan data publi ceras antingen på företagens 
egna hem sidor eller centralt för hela landet.
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tiva besöksregler snabbt infördes på 
sjukhus och i primärvård under hösten 
och att LIF retroaktivt publicerade fle-
ra ”tolkningsdokument”. 

Osäkerhet skapar rädsla för att begå 
misstag hos alla inblandade vilket för-
lamade det viktiga och ömsesidigt ut-
vecklande samarbetet mellan industrin 
och läkarna under lång tid. Nu har för-
troendet mödosamt byggts upp igen 
och samarbetet fungerar ganska bra, 
men frågan är om läxan från 2004 har 
fallit i glömska. De nya öppenhetsreg-

lerna innebär en uppenbar risk att upp-
repa historiska misstag. 

USA har gått före, läkarna oroas 
I USA har man kommit en bit längre. 
Där trädde en ny lag, The Physician 
Payment Sunshine Act, i kraft den 1 
augusti, 2013. Lagen tvingar industrin 
att registrera alla ersättningar, gåvor, 
sponsring och representation på en 
central databas som hanteras av The 
Centers for Medicare and Medicaid 
Services (CMS). Första perioden löper 

från 1 augusti till 31 mars 2014, varefter 
data sammanställs och går på remiss 
till läkare som fått ersättning. Publi-
cering sker sedan 30 september 2014. 

Rapporter från USA oroar. Många 
läkare är rädda för att offentliggjorda 
ersättningar kan bli fel eftersom det är 
företagen och inte de själva som rap-

-
lister tvekar att åta sig industrispons-
rade föreläsningar och praktiserande 
läkare stänger dörren för representan-
ter då de inte vill skylta i tidningen 
med att ha blivit bjudna på något i sam-
band med utbildningar, möten och lik-
nande. Det blir heller inte enklare att 
rekrytera centra och läkare till kliniska 
prövningar då ersättningen för nedlagt 
arbete kan misstolkas. Känns signaler-
na från 2004 igen? 

Komplex datahantering kräver 
stora resurser
En kritisk förutsättning för ökat för-
troende är att företagens redovisning 
fungerar som det är tänkt och inte 
drabbas av bakslag i form av svårtol-
kad, ofullständig eller felaktig redovis-
ning. Eller att hemsidor saknar vettiga 
sökfunktioner och annan funktionali-
tet som bland annat journalister anser 
självklara, eller hemsidorna drabbas av 
tekniska fel. 

Ett självklart krav är också att be-
rörda läkare och andra som fått ersätt-
ning ges möjlighet att granska och kor-
rigera data före publicering (och sed-
vanliga listor över vem som tjänat mest 
i kvällspressen). 

Hur påverkas relationerna med kun-
derna om registrering och publicering 
inte sköts ytterst professionellt, prompt 
och korrekt? Hur ska data kvalitetssäk-
ras i dagens internationella affärsmiljö, 
är det där läkaren bor eller där betala-
ren finns? Kan alla enskilda bolag han-
tera och garantera allt detta? Utmaning-
en är komplex, det kan man se i figur 1.

Svaret är nej. Det krävs stora resur-
ser och kompetens för att kvalitetssäk-
ra en så pass krävande process som den 
nya redovisningen av ersättningar ut-
gör. Hälso- och Sjukvårdens Adressre-
gister (HSAR) och dess motsvarighet i 
många länder, data som används av 
bland annat myndigheter och indu-
strin uppdateras tusentals gånger var-
je dag för att hålla databasen uppdate-
rad och kvalitetssäkrad, bara i Sverige.

Figur 1. Exempel på den mångfald av ersättningar som ska samlas in, datahanteras och 
offentliggöras i ett läkemedelsföretags komplexa och föränderliga affärsmiljö från och med 
verksamhetsåret 2015. 

Figur 2. En läkare kan ha flera kontaktytor, även via tredje part, med ett läkemedelsföretag. 
Vikten av en väl genomtänkt och kvalitetssäkrad relationsdatabas ökar med de nya 
redovisningskraven.
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Vems ansvar?
De nya öppenhetsreglerna borde vara 
en strategisk fråga som ligger högt på 
dagordningen hos både enskilda före-
tag och LIF. Befintliga system och pro-
cesser kommer att behöva anpassas/
förändras och initieras redan nu så att 
de är väl fungerande vid tidpunkten 
för insamling och registrering av data 
som påbörjas vid kommande årsskifte. 

Det är också nödvändigt att redovis-
ningen sker på ett tillräckligt enhetligt 
sätt för att uppfylla syftet med trans-
parens. (Figur 2.)

Följande utmaningar kan identifie-
ras vad gäller hur läkemedelsbolagen 
arbetar i dag: 

1. Olika sätt att rapportera och regist-
rera data mellan företag och mellan 
länder i internationella projekt.

2. Olika it-system.

3. Snabba förändringar i organisatio-
ner genom samgående, uppköp eller 
samarbeten.

4. Samarbete med ett flertal externa 
leverantörer/affärspartners.

Ovanstående är utmaningar ur ett pro-
cessperspektiv. Det är också viktigt att 
besluta var ansvaret för redovisning av 
ersättningar ska ligga i bolagen. Är det 
en kommersiell fråga eller är det en re-
gulatorisk fråga? 

Jag vill påstå att frågan bör drivas 
på hög kommersiell nivå i bolagen. Or-
saken är att affärsrelationer med spe-
cialister, kliniker, prövningscentra och 
andra intressenter, som ofta har byggts 
upp under lång tid, utgör en omistlig 
strategisk affärstillgång. Dessa riskerar 
att spolieras om de nya reglerna inte 
införs på rätt sätt. 

En kommersiell fråga 
Här måste marknadsavdelningen ta sitt 
ansvar och sätta ner foten. Kundrelatio-
nerna ”ägs” av försäljning/marknad, 
inte av regulatoriska avdelningen, och 
handlar primärt om tillträde (access). 

CRM-data har (customer relations-
hip management) länge varit ett omist-
ligt verktyg för marknads- och försälj-
ningsavdelningen för att anpassa er-

bjudande efter kundens behov, öka 
träffsäkerheten i kampanjer och där-
med höja lönsamheten (return on in-
vestment, ROI). Det går förstås inte att 
skilja ut ersättningar till enskilda indi-
vider och institutioner från övriga de-
lar av företagets relationer. 

Därmed är reglerna om öppenhet/
transparens en kommersiell fråga. 
Hanteras omställningen rätt uppnår 
både företaget och dess kunder/samar-
betspartners inom vården ännu öpp-
nare och tydligare samarbete än tidi-
gare, vilket är detsamma som ökat för-
troende från alla intressenters sida. 

De företag som ser de nya etikreg-
lerna som en strategisk affärsmöjlighet 
vinner en kraftfull konkurrensfördel 
jämfört med dem som väntar och ser. 

Gör det rätt – gör det nu!
I god tid bör proaktiv samsyn på det 
nya regelverket etableras hos alla be-
rörda, vilket kräver öppen och förtro-
endeskapande dialog. Denna grann-
laga uppgift sköts bäst av de personer 
som normalt samarbetar med läkare 
och vårdpersonal. För att en ”extra-
uppgift” av detta slag ska prioriteras i 
dagens slimmade organisationer krävs 
oftast beslut om prioritering och tydlig 
instruktion från högsta kommersiell 
nivå. Annars finns återigen risken att 
både den egna personalen och läkare/
vårdpersonal upplever osäkerhet inför 
nästa årsskifte och blir återhållsamma 
inför samverkan mellan läkare och in-
dustrin. 

Vad gäller datahantering, det vill 
säga processen med att samla in, kva-
litetssäkra, och publicera data på ett 
sätt som lever upp till både datasäker-
het, integritet, effektivitet, kvalitet och 
intentionerna i de nya etikreglerna, bör 
beslut om metod, plattform och it-verk-
tyg fattas proaktivt, redan i planerings-
fasen. 

Den slutsats jag drar efter lång tid i 
branschen är att de enskilda bolagen, 
med få undantag, i dag saknar resurser 
och kompetens för denna komplexa da-
tahantering. Därför bör LIF fatta beslut 
om att data insamlas och redovisas 
centralt på en gemensam publicerings-
plats (hemsida), antingen genom att 
ställa egna resurser till förfogande och 
utbilda medlemmarna i korrekt data-
hantering, eller att köpa in tjänsten av 
någon extern leverantör. 

PETER NORRGÅRD 
Nordisk verkställande direktör 

Cegedim Nordics 

EFPIA:s ordförande Richard Bergström sade 
i den brittiska motsvarigheten till Pharma 
Industry  att de nya transparensreglerna är 
”ett viktigt steg för vår industri eftersom de 
bekräftar vårt åtagande om transparens och 
ökar förtroendet hos alla de patienter som vår 
industri betjänar” (pmlive.com. 2013-07-03).

De nya öppen-
hetsreglerna 

innebär en uppen-
bar risk att upprepa 
historiska misstag. 

debatt
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expandera i nya områden. Vi hjälper 
dig i jordens alla hörn.

E
D

E
N

V
IK

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

Actavis: 
Isländsk djävlar anamma och    
Actavis är något så ovanligt som en isländsk framgångssaga kombi nerat med en 
världsomspännande amerikansk läkemedelskoncern. Bakom den exceptionella 
tillväxten i Norden står ett hemligt recept: isländskt djävlar anamma som inte tål 
ett nej tillsammans med en rejäl dos svensk välstrukturerad eftertänksamhet. 
Nu siktar denna generiska tungviktare på att bredda sig.

ACTAVIS
GRUNDAT: Actavis 1956 på Island, 
Watson 1984 i USA.
ANTALET ANSTÄLLDA: Omkring 80 
i Stockholm, 17 000 totalt. 
SÄTE: Nordeuropeiskt huvudkontor i 
Stockholm. Företagets huvudkontor 
finns i Dublin, Irland, och i New Jer-
sey, USA.
PRODUKTER: Actavis har mer än 
750 molekyler i 1 700 doseringskom-
binationer som marknadsförs globalt 
genom verksamhet i mer än 60 län-
der. Storsäljarna inom OTC i Norden 
är Flux, Decubal och iWhite. 

Företaget kom så små-
ningom att heta Actavis. 

Fritt översatt från latin betyder 
”acta” handling och ”vis” kraft. 
Med tiden har namnet visa 
sig vara allt annat än tomma 
ord. Sagan har blivit en fram-
gångssaga.
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Det började som en isländsk sagoberättelse. För en 
herrans massa år sedan, år 1956, samlades sju is-
ländska apotekare. De slog ihop sina kloka huvu-

den och konstaterade att det rådde stor brist på mediciner 
på ön. Det skulle de sju ändra på! Några mediciner skulle 
de importera, resten skulle tillverkas.

Företaget kom så småningom att heta Actavis. Fritt över-
satt från latin betyder ”acta” handling och ”vis” kraft. Med 
tiden har namnet visa sig vara allt annat än tomma ord. 
Sagan har blivit en framgångssaga. I dag jobbar 800 an-
ställda på Island och företaget tillverkar 750 produkter glo-
balt, varav omkring 150 säljs i Sverige.  

Trots betydande framgångar hade Actavis antagligen 
fortsatt att lunka på stadigt men säkert genom organisk 
tillväxt. Om det inte var för ett energiknippe till verkstäl-
lande direktör under den stora isländska expansionen efter 
millenniumskiftet. Under hans ledning myntades begrep-
pet ”Don’t take no for an answer” som en informell led-
stjärna. Så blev Actavis en allt tyngre spelare genom inter-
nationella förvärv – och en rejäl dos djävlar anamma. 

Även om den globala finanskrisen drabbade Island sär-
skilt hårt klarade sig Actavis mer än väl, kanske tack vare 
just djävlar anammat. Företaget leder försäljning av gene-
riska läkemedel i Sverige och de senaste fem åren har den 

   svensk eftertänksamhet
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ledarskap

receptfria försäljningen (OTC) tredubblats. Under 2013 väx-
te den totala försäljningen i Sverige till 550 miljoner kronor. 
En motsvarande siffra för Norden inklusive de baltiska län-
derna är 1,5 miljarder kronor. 

Den riktigt stora inbrytningen på den internationella 
arenan kom 2012 då den USA-baserade läkemedelsbjässen 
Watson fick upp ögonen för Actavis och förvärvade bolaget. 
Tillsammans har de 17 000 anställda i över 60 länder, 35 
fabriker och en prognostiserad omsättning för i år på om-
kring tolv miljarder USD. Som världens tredje största före-
tag för generiska läkemedel har det en marknadsandel på 
18,5 procent i Sverige, enligt IMS-datas färskaste siffror.

Navet för Norden och Baltikum
Produkterna bakom Actavis försäljningsframgångar pryder 
entrén till Actavis kontor på Kungsholmen i Stockholm, dit 
de flyttade i slutet av 1990-talet. Här har det upprättats ett 

europeiskt ”Center of Excellence” för utveckling av OTC-
produkter inom hud-, mun- och kosttillskottskategorierna. 
Flaskor i havsblått, grönt och orange med det storsäljande 
munsköljmedlet Flux står i prydliga rader likt tennsolda-
ter. De slåss om utrymmet med vita Xerorinse-flaskor (mot 
muntorrhet) och små mörkgröna paket med kosttillskottet 
Lactocare, innehållande fibrer och ”6 miljarder mjölksy-
rebakterier”. 

Förutom en snygg monter med ett axplock produkter i 
entrén huserar kontoret på våningen högst upp i huset. Bo-
laget är navet för Actavis nordiska och baltiska verksamhet, 
med ett 80-tal anställda under ett och samma tak. Det är 
snarast hos dem (och i väggarna) som man bör söka efter 
receptet till Actavis försäljningsframgångar. Med andra 
ord: företagskultur. 

Olöf Thorhallsdottir är beredd att dela med sig av fram-
gångsreceptet. 

Olöf ThorhallsdottirMagnus Nylén
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- Vi isländare har med oss företagskulturen av att vara 
entreprenörer ut i fingerspetsarna. Vi går snabbt från ord 
till handling. Svenskarna är mer eftertänksamma och bidrar 
med struktur, strategi och processtänkande. Tillsammans 
blir vi en perfekt kombo. 

Hon smuttar på kaffet och fortsätter:
- Vi är raka och väldigt prestigelösa. Organisationen är 

platt och beslutsvägarna korta. Har du en bra idé är det fritt 
fram att gå raka vägen till högsta chefen.

Även hennes egen karriär gick i raketfart. Med farma-
ceututbildning i bagaget började hon på Actavis. På tolv år 
har hon arbetat sig hela vägen upp. Landansvarig för Island, 
Nordic Marketing Director Pharma och sedan januari i år är 
38-åriga Olöf Thorhallsdottir Vice President North Europe. 

För utomstående kan ett exempel på Actavis snabba ryck 
vara på sin plats. Director Marketing OTC Magnus Nylén 
sitter även han vid bordet och minns hur väloljat och ge-
schwint lanseringen av Flux gick.

- Idén kom i februari 2007. I september stod flaskorna på 
hyllan. En så snabb lansering är svårslagen. Det kräver en 
väldigt platt organisation för att hålla en sådan hastighet, 
säger han. 

Snabbheten kommer till nytta på flera områden.
- För att överleva konkurrensen inom det generiska seg-

mentet måste vi vara duktiga på lanseringar. Och det har 
vi varit de senaste tio åren, framhåller Olöf Thorhallsdottir.

Lisa LindholmCarl-Johan Lye

Temat personliga möten 
tycks gå som en röd tråd 

genom företagskulturen. 
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Möjligheter, frihet och ansvar
De anställdas stora möjligheter och frihet hänger ihop med 
ansvarstagande, menar Director Pharmaceutical Affairs 
Lisa Lindholm. 

- Du får målet, men inte kartan. Du måste hitta vägen 
genom din egen drivkraft. Samma sak gäller för oss i led-
ningen. Vi får inte strategin från huvudkontoret i USA utan 
utformar den själva, säger hon.

En fråga om klädkod väcker allmän munterhet kring det 
ljusa konferensbordet. De fyra cheferna munhuggs glatt 
med varandra och pekar på någon av de närvarande som 
ett levande bevis på hur ledigt man får klä sig (ingen 
nämnd, ingen glömd). När lugnet åter sänkt sig i rummet 
förklarar Managing Director för Sverige Carl-Johan Lye hur 
det förhåller sig med klädkoden.

- Vi är rätt informella. Man kan ha på sig vilka kläder 
man känner för, bara man använder sitt omdöme och an-
passar kläderna efter tillfället. Slips har jag aldrig på mig.

Många företag som expanderat snabbt genom förvärv 
har ofta gått bet när det kommer till något så ömtåligt, men 
ack så betydelsefullt, som företagskultur. Men inte Actavis, 
framhåller Magnus Nylén. 

- För oss gick det väldigt bra att bibehålla företagskultu-
ren. Trots alla förvärv har vi en ovanligt låg personalom-
sättning.

Och Olöf Thorhallsdottir:
- Vi har glimten i ögat och nära till skratt. Vi jobbar hårt, 

men behåller glädjen. Vi har lyckats bevara känslan av ett 
litet familjeföretag. 

Den stora frågan är: hur?
Svar: Personliga möten där man kan se varandra i ögo-

nen. Exempel: Fredagsfrukosten där alla möter alla. Även 
de som till vardags inte har med varandra att göra får till-
fälle att tala om allt mellan himmel och jord och knyta band. 
Bygga upp tillit till varandra. Vilket också förklarar de re-
kordartade lanseringarna. När det blir skarpt läge är kon-
taktvägarna välsmorda. 

Då har vi inte ordat om afterwork, pingisturneringar och 
StaffetVasan. Framför allt har vi förtigit kaffemaskinens 
centrala roll, strategiskt placerad i kontorets hjärta. Där 
dryftas allsköns ämnen.

… Och snackas skit om chefen?
- Nej, inskärper Carl-Johan Lye. Det finns stor respekt 

för ledningens beslut. Även om inte alla gillar mina beslut 
så förstår de logiken bakom. Här har vi respekt för varandra 
och talar med varandra i stället för om varandra. 

Går det att undvika kulturkrockar i ett företag med så 
många nationaliteter? 

- Jag har aldrig trott att skulle vara så stora kulturella 
skillnader mellan länderna! Det viktiga är att acceptera 
skillnaderna, säger Olöf Thorhallsdottir.

- Och att folk pratar med varandra och inte bara mejlar, 
säger Carl Johan Lye.

Temat personliga möten tycks gå som en röd tråd genom 
företagskulturen. 

En annan utmaning är de anställdas relativt låga ålder. 
De flesta är i åldrarna 30-45, mitt i livet. Högpresterande 
jobb måste ofta paras med familj och barn i den mest tids-
krävande åldern. Hur går det ihop?



Läkare spenderar dubbelt 
så mycket tid på digitalt 
material som tryckt.

Bara i Sverige har mobila internetanvändningen ökat med 47% de senaste 5 åren*.

Motsvarar det dina satsningar?

WWW.OCC IDENT.SE /WORKSHOP

Ta chansen att få ordning på dina digitala aktiviteter. WORKSHOP

BOKA DINKOSTNADSFRIA

REDAN IDAG!
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* Statistik tagen från rapporten Svenskarna och Internet; http://www.soi2013.se

Occident är byrån som arbetar med digital kommunikation som räddar liv. 
Besök www.occident.se för mer information eller ring 08 33 64 88
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- Vi har stor förståelse för att folk måste få ihop livspuss-
let. Vi erbjuder våra anställda stor flexibilitet utan att kräva 
några förklaringar, säger Carl-Johan Lye.

Patentutgångar och krympande marginaler
Det stora bekymret för alla inom generiska produkter är pa-
tentutgångar och krympande marginaler. Där utgör Actavis 
inget undantag, slår Carl-Johan Lye fast.

- Prispressen är oerhört stor, priset sjunker ständigt. Ef-
ter patentens utgång går priset ner med 95-98 procentenhe-
ter. Därför strävar vi efter en mer balanserad portfölj. 
Många ser oss bara som ett generiskt företag. Så är det inte 
riktigt. I dag utgör generiska produkter omkring 55 procent 
av portföljen i Norden (OTC 30 procent, Hospital 8 procent 
och RX 7 procent). Och nu är vi inne i en process där vi går 
in djupare och utvecklar egna eller köper originalproduk-
ter. Vår beroendemedicin Antabus är ett exempel på det. 

Färdriktningen mot förbättrade vinstmarginaler betyder 
full fart inte bara inom det medicinska segmentet, utan även 
inom OTC. Såväl Flux som Decubal (mot torr hud) och Lac-
tocare har utvecklats i Norden. Nu när kontoret i Stockholm 
har OTC-expertis under ett och samma tak lär strömmen 
av nya produkter knappast sina.

- Vår OTC-strategi är att bli ledande egenvårdleverantör 
till apotekskedjorna. Dels för att växa, dels för att öka lön-
samheten. Vi är redan starka inom hud- och munvård, men 
vi vill växa i ytterligare  flera kategorier inom egenvård, 
säger Magnus Nylén. 

Utmärkelserna Året egenvårdleverantör 2011 (av Apote-
ket AB) och 2012 (av Kronans apotek) indikerar att Actavis 
är på rätt väg. 

Magnus Nylén fortsätter:
- Vi vill skapa vardagligt välmående genom att leverera 

produkter med hög kvalitet och hög tillgänglighetsgrad.

Går mot strömmen
Actavis är ett företag som går mot strömmen och bryter mot 
gängse sanningar i flera avseenden: Det är en platt, snabb-
fotad och decentraliserad organisation trots en amerikansk 
ägare och den beryktade amerikanska toppstyrningen. 
Bolaget genomsyras av småföretagens familjära atmosfär 
och företagskultur trots att det är ett av Nordamerikas 500 
största bolag. Men det finns ännu ett område där Actavis 
går mot strömmen:

- Vi fortsätter att växa och kommer att nyrekrytera, säger 
Carl-Johan Lye. Att växa numerärt just nu är unikt inom 

kompetensområden, de flesta i Stockholm. Vi söker Actavis-
människor. Man ska vara driven, prestigelös och lösnings-
orienterad. Personlighet är viktigare än specifik kompetens 
som vi kan lära ut. 

Olöf Thorhallsdottir får slutordet:
- Om man inte gillar förändring kommer man att vantri-

vas hos oss. Det är viktigt för oss att ifrågasätta varandra. 
För att fortsätta växa och hitta de bästa lösningarna behöver 
vi kritiska röster.

Sedan rusar de fyra Actavis-människorna åt var sitt håll 
i ett typiskt Actavis-tempo. 

EYAL SHARON KRAFFT
Frilansjournalist

Foto: SÖREN ANDERSSON
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På Health Solutions arbetar vi med it-baserade systemlösningar för uppföljning och kvalitets-

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

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

Välkommen att kontakta oss! 
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SVENSKA MARKNADEN 

– en behändig experimentlåda för 
introduktion av nya läkemedel
Den svenska modellen med 21 landsting och regioner med olika betalande struk-
turer ger goda förutsättningar för läkemedelsföretag att prova sig fram till effektiva 
lösningar när det gäller introduktion av nya läkemedel. Men för att lyckas med det 
krävs en förståelse för det gap som finns mellan företagens arbete med försäljning 
och sjukvårdens syn på effektiv läkemedelsanvändning. Det visar en undersökning 
som Heart Communication genomfört.
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Alla aktörer inom läkemedel 
och bioteknik (life science) 
vet att förutsättningarna för 

introduktion av nya läkemedel har för-
ändrats markant de senaste åren. Infö-
randet av delegerade läkemedelsbud-
getar, SKL:s samverkansgrupp för nya 
läkemedelsterapier  NLT, regeringens 
prisutredning med mera, ändrar för-
utsättningarna samtidigt som Sverige 
faller nedåt i listan över länder som 
använder nya, innovativa läkemedel. 
Företag har följt denna utveckling i 
olika stor utsträckning genom att eta-
blera nya funktioner som till exempel 
market access (MA, som arbetar med 
att säkra tillgång till marknaden) eller 
value demonstration (som arbetar med 
hälsoekonomi och medicinsk evidens). 

Anpassning till en allt mer profes-
sionell kund
Heart Communication genomförde 
under våren och hösten 2013 en serie 
djupintervjuer med representanter 
för några av landets läkemedelskom-
mittéer och med personer vid läkeme-
delsföretag som arbetar med att få ut 
företagens produkter på den svenska 
marknaden. Syftet med undersökning-
en var att identifiera vilka eventuella 
gap som finns mellan företagens arbete 
med försäljning och sjukvårdens syn 
på effektiv läkemedelsanvändning. 

Resultatet av undersökningen visar 
att företagen i Sverige har försökt an-
passa sitt arbete till en allt mer profes-
sionell kund och att ett effektivt MA-
arbete skulle kunna föras över till sys-
terbolag som arbetar med liknande 
sjukvårdsstrukturer. Sverige kan med 
andra ord ses som en experimentlåda i 
behändigt format.

Utifrån undersökningen kan några 
övergripande slutsatser dras:

• Målgruppsanalys bör göras för 
strukturen sjukvård, inte enbart för 
enskilda individer.

• Värde som begrepp är subjektivt – 
även för organisationer och myndig-
heter.

• Det finns ett gränsland mellan MA-
arbete och traditionell försäljning som 
inte hanteras optimalt i dag.

• Andra aktörer än läkemedelsleveran-
törer erbjuder sjukvården alternativa 
lösningar – lösningar som i vissa fall 
konkurrerar med de aktiviteter läke-
medelsföretagen vill erbjuda kunden.

Gör målgruppsanalys även för 
strukturen sjukvård 
Det finns många rapporter och teo-
rier kring vad som krävs för att lyckas 
med MA. De visar att företagen många 
gånger tar med sig traditionella af-

färsmodeller och arbetssätt baserade 
på relationsmarknadsföring in i MA-
arbetet, för att tillämpa på nya struk-
turer som till exempel myndigheter, 
betalare och patientföreträdare. Före-
taget WG Consulting beskrev 2009 ett 
utvidgat sätt att kartlägga och identi-
fiera viktiga kundgrupper inom dessa 
nya strukturer. 

Det finns två aspekter av denna mo-
dell som företag på den svenska mark-
naden behöver ta hänsyn till. För det 
första, vilket är det uppenbara, förtyd-
ligar den betydelsen av att anpassa och 
förstå kunderna i deras struktur, och 
betonar att olika intressenter har olika 
behov och olika inflytande för beslut 
vid val av läkemedel. För det andra 
kännetecknas den svenska läkemedels-
marknaden inte av en enda organisa-

Genom att dela upp gruppen ”betalare” i tydliga strukturer, baserat på hur nära direkt 
beslutsfattande de befinner sig blir kundbearbetningen tydligare och mer effektiv. 
Källor: Market Access in Practice, Simon Dawson och Elliot Rosen, WG Consulting, 2009
Mapping Strategies, Neil Kendle och Tom Kendle, Kendle Healthcare, 2009. 
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market access

torisk struktur. I stället för en enda 
marknad har vi en nationell överbygg-
nad – efter den återstår ytterligare 21 
marknader, det vill säga landsting och 
regioner. För ett marknadsbolag som 
vill arbeta kostnadseffektivt är detta 
självklart inte särskilt önskvärt. Att be-
höva anpassa en strategi till popula-
tionsbaser på runt 300 000 invånare 
kan vara svår att få lönsam. Å andra 
sidan kan de möjligheterna som up-
penbarar sig skapa solida affärsutveck-
lande lösningar. 

Intressentanalysen enligt WG Con-
sulting behöver med andra ord göras 
på fler nivåer än enbart den nationella. 

Hur ser de regionala förutsättning-
arna att ta emot ett nytt läkemedel ut? 
De ekonomiska förutsättningarna ges 
av budgetutrymmet i respektive lands-
ting och alla de olika ersättningsmo-
deller som florerar i landet skapar i sig 
olika förutsättningar för införandet av 
ett läkemedel. Stimulerar modellen 
uppföljningsbesök av kroniskt sjuka? 
Faller kostnaderna för akutbesök på 
slutenvården eller öppenvården? För 
att bedöma behoven och hitta lösning-
arna på kundernas utmaningar krävs 
ett vidgat perspektiv och en differen-
tierad intressentanalys.

I den undersökning som Heart Com-
munication genomförde framgick tyd-
ligt att det finns ett gap mellan läkeme-
delsföretagens arbete med nationella 
respektive regionala kunder. Därmed 
finns en stor risk att det regionala per-
spektivet inte tas till vara fullt ut. Det 
beror delvis på att många av de regio-
nala kunderna är relativt små men ock-
så att det regionala perspektivet inte 
finns representerat på företagens cen-
trala marknadsavdelningar.

I modellen för intressentanalys ovan 
lyfts den regulatoriska myndigheten 
fram som en enhet, medan ”betalare” 
lyfts fram som individer. Visserligen 
spelar individerna på beslutsfattande 
positioner en viktig roll men i allmän-
het är individen viktig i egenskap av 
sin tjänst. Kunden i fråga är den enhet 
individen arbetar inom, till exempel en 
läkemedelskommitté. Ur det perspek-
tivet blir kommittén i sin helhet en mål-
grupp i sig som bör erbjudas underlag 
som tillfredsställer hela gruppens be-
hov, inte enbart enskilda individers. 

Undersökningen visar att många fö-
retag har en bit kvar att gå vad gäller 

att erbjuda landstingens beslutande en-
heter till exempel läkemedelskommit-
téerna, underlag för att bedöma konse-
kvenserna av införandet av ett läkeme-
del. 

Värde som begrepp är subjektivt – 
även för organisationer och 
myndigheter
En central del av arbetet med MA är 
att bevisa det värde som ett läkeme-
del eller medicinsk teknik tillför sjuk-
vården. För att visa värdet och lägga 
upp en tydlig och effektiv MA-strategi 
har branschen anpassats till markna-
dens mognadsgrad och läkemedlets 
innovationsgrad. För att bedöma mog-

nadsgrad hos marknaden tittar man 
bland annat på prissättning, myndig-
hetsstruktur och kvaliteten på den 
hälsoteknologiska analysen (health 
technology assessment). Gällande inn-
ovationsgrad ser man främst till verk-
ningsmekanism och medicinskt behov. 

Utifrån en sådan grov indelning för 
att veta var marknaden och produkten 
befinner sig, har många företag en tyd-
lig process hur detta ska omvandlas till 
planer och aktiviteter baserat på olika 
modeller. Ovan ses ett exempel på mo-
dell presenterad av konsultföretaget 
Accenture i en rapport 2009.

Själva begreppet ”värde” är viktigt 
att fördjupa sig i, eftersom begreppet i 

Ett exempel på hur arbetsprocessen för market access-arbetet kan se ut presenteras i 
Accentures rapport från 2009.

Genom att marknadens mognadsgrad och förutsättningarna för läkemedlet, i form av innova-
tionsgrad, vilket medicinskt behov det kan tillfredsställa och liknande, kan företagen lägga 
upp sin marknadsstrategi. 
Källa: Market Access for Growth, Accenture report, 2009.

I undersökningen framgick tydligt 
-

delsföretagens arbete med nationella res-
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MA-sammanhang ofta bevisas med 
hjälp av hälsoekonomiska modeller 
och kvalitetsjusterade levnadsår, så 
kallade QALYs.

I undersökningen framkom bland 
annat att representanter för läkeme-
delskommittéerna upplevde att de inte 
får det ekonomiska underlag av företa-
gen som behövs för att kunna bedöma 
konsekvenserna av införandet av ett 
läkemedel på landstingsnivå. Ofta får 
de samma underlag presenterat för sig 
som företagen använder i sin dialog 
med TLV. 

Dessutom svarar inte QALY på frå-
gan ”är det värt det” utifrån kommit-
téernas perspektiv, då det bakom den 
frågeställningen ofta finns frågor även 
om de praktiska konsekvenserna av att 
införa en ny terapi. Det illustreras väl 
av exemplet skillnaden mellan att in-
föra antikoagulantia jämfört med ny 
trombolyshämmare. I det första fallet 
är det en hel sjukvårdsstruktur som på-
verkas – Waran-mottagningarna – 
medan det i det andra fallet rör sig om 
att byta ett piller mot ett annat. Frågan 
”är det värt det” döljer alltså många 
gånger mer än ekonomiska aspekter. 
Dels behöver landstingen, utöver att 
konstatera att behandlingen tillför vär-
de, också hantera kostnaderna. Ofta är 
det mer än en budget som berörs, och 
för att introducera en ny behandling 
behövs underlag för att göra konse-
kvensanalyser och planer.

Gränsland mellan arbetet med att 
öka den tillgängliga marknaden 
(MA) och traditionell försäljning
En traditionell teori, flitigt använd för 
upptag av nyheter (Diffusion of inno-
vation, Everett Rogers, 1962), är utfor-
mad som en normalkurva där det finns 
tidiga kunder, de som följer efter och 
kunder som hakar på sent.

Vad gäller läkemedelsförsäljning är 
det intressant att se att både företagen 
och sjukvården använder denna mo-
dell för att föra ut läkemedel i sjukvår-
den. I undersökningen framkom vida-
re att många företrädare för läkeme-
delskommittéer hänvisade till att kun-
na introducera läkemedel på ett kon-
trollerat sätt via slutenvård eller en 
specifik mottagande läkargrupp. Det 
skulle vara ett sätt att kunna fånga ti-
diga tecken på oväntade eller oönskade 
biverkningar men även ett sätt att sä-

kerställa att läkemedlet används på 
rätta indikationer. Några av de inter-
vjuade sjukvårdsföreträdarna betona-
de en strävan att introducera läkemedel 
mer strukturerat, till de patienter som 
har störst nytta. De vill använda it-stöd 
kopplat till journalen för att identifiera 
patienterna med ett relevant medi-
cinskt behov, hellre än att begränsa in-
troduktionen till en viss klinik.

De kollegiala nätverkens betydelse 
betonar vikten av tvärfunktionell 
samverkan internt i företagen
Rapporten ”Professionen, pennan och 
pengarna”, som tagits fram av Studie-
förbundet Näringsliv och Samhälle 
(SNS) och presenterades under våren 
2013, hade till uppgift att utreda vilka 
– om några – faktorer som kan förklara 
regionala skillnader i förskrivnings-
mönster. I undersökningen utgick man 
från två relativt kostsamma läkeme-
delsgrupper: TNF-alfahämmare vid 
behandling av reumatoid artrit och 
trastuzumab vid behandling av HER2-
positiv bröstcancer. 

SNS-rapporten visar att synen på 
evidens grundar sig på olika perspek-
tiv beroende på om kliniken medverkat 
i prövningar för läkemedlet eller inte. 
Processen för att inleda användningen 
av ett nytt läkemedel är, enligt rappor-
ten, inomprofessionell och bestäms av 
lokal praxis, där erfarenheter från kli-
niska prövningar med läkemedlet har 
stor betydelse. 

Rapporten lyfter fram betydelsen av 
det kollegiala nätverket; nätverk med 
få specialister med stor sammanhåll-
ning, nätverk med en tydligare hierar-
kisk styrning av en stark klinikchef 
samt nätverk med många aktörer och 
en mer diffus struktur. De mer kontrol-
lerade nätverken kännetecknas av läg-
re användning av nya läkemedel med-
an de mer informella kollegiala nätver-
ken visar en högre. 

Rapporten visade även att de kolle-
giala nätverken hade större betydelse 
än kostnadsansvar eller kunskapsstyr-
ning, vilket är anmärkningsvärt ur ett 
MA-perspektiv, eftersom just budget, 
kostnad och kunskapsstyrning i form 

Everett Rogers klassiska beskrivning från 1962 av hur innovationer tas upp i en marknad, 
är en allmänt rådande uppfattning för hur produkter når ut till kunden. Den utgår i stor 
utsträckning från en uppfattning om direktförsäljning mellan säljare och kund.
Källa: Everett M Rogers: Diffusion of Innovation, 3rd edition, New York, Free Press, 
1963, sid. 247.

Att behöva anpassa en strategi till 
populationsbaser på runt 300 000 in-

vånare kan vara svår att få lönsam. Å an-
dra sidan kan de möjligheterna som up-
penbarar sig skapa solida affärsutvecklan-
de lösningar.
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market access

av riktlinjer är centrala delar i MA-ar-
betet.

SNS-rapporten belyser att arbetet 
med MA måste ta större hänsyn till 
nyckelkunder, opinionsledare och 
medicinsk expertis än vad vissa tidi-
gare gjort, eller i alla fall försäkra sig 
om effektivt samarbete med medicin-
ska enheter eller säljorganisationen.  

Andra aktörer erbjuder alternativa 
lösningar
2011 presenterade företaget 
Ernst&Young rapporten Building 
Pharma 3.0 där de målar upp en bild av 
ett förändrat sjukvårdslandskap med 
allt mer ökat fokus på medicinska re-
sultat och en mer aktiv patient. Genom 
att hälso- och sjukvård genomgår en 
förändring kommer medicinska fram-
steg inte längre enbart ske genom ut-
veckling av läkemedel eller innovativa 
ingrepp, utan även genom ökad makt 
till patienten i form av ökat informa-
tionsflöde och möjlighet att se och följa 
sina egna medicinska resultat. För att 
läkemedelsindustrin ska kunna följa 
med i den utvecklingen krävs, enligt 
rapporten, tre kompetenser:

1. Kunna koppla samman data för att 
dra slutsatser – demonstrera resultat i 
verkliga livet.

2. Radikala samarbeten – leverera 
lösningar som förstärker läkemedlets 
nytta genom kreativa samverkanslös-
ningar, snarare än att erbjuda allt di-
rekt från företaget självt.

3. Hantera olika affärsmodeller efter-
som kundbehoven är så pass differen-
tierade.

Ernst&Youngs rapport betonar att 
tjänster och produkter inom Pharma 
3.0 framför allt utvecklas och erbjuds 
sjukvården av företag utanför läke-
medelsbranschen, till exempel mindre 
företag som utvecklar appar till smarta 
telefoner eller större aktörer som IBM, 
Google och liknande som erbjuder lös-
ningar som tillför värde. Tittar man lite 

närmare på den svenska sjukvården 
ser man nya konsultföretag som starka 
samarbetspartners. Fördelen för dessa 
företag är att de inte är svärtade av 
dåligt förtroende som många gånger 
uttrycks mellan sjukvård och läkeme-
delsföretag. 

Det finns dock positiva exempel på 
hur läkemedelsföretag kan bidra till att 
utveckla omhändertagandet och sjuk-
vården, samtidigt som de utvecklar 
försäljningen av sina läkemedel. Vissa 
företag samverkar med leverantörer för 
att kunna erbjuda sjukvården mjukva-
ra och därmed kunna skapa besluts-
stöd för att effektivisera vilka patienter 
som får vilket läkemedel, till exempel 
inom onkologi. Andra företag samver-
kar med leverantörer för att öka det 
strukturerade omhändertagandet av 
patienter inom målgruppen och skapar 
därmed effektiviseringar och kost-
nadsbesparingar för sjukvården sam-
tidigt som de ökar tillflödet av patien-
ter som potentiellt kan vara aktuella för 
läkemedelsbehandling.

De djupintervjuer som vi genomför-
de visar att det finns ett tydligt behov 
av samverkan från sjukvårdens sida, 
men förtroendet för de intentioner som 
läkemedelsföretagen har är naggat i 
kanten. Många av de tjänster som före-
tagen i dag erbjuder för att förstärka 

läkemedlets nytta (”beyond the pill”) 
kan i framtiden komma att upphandlas 
av landstingen för att öka effektivise-
ringen av sjukvården.

Några frågeställningar att jobba 
vidare med
Undersökningen belyser några frå-
geställningar som kan vara värda att 
beakta:

• Har vi genomfört en intressentana-
lys, nationell respektive regional, rele-
vant för vår produkt och den fas i för-
säljningen vi befinner oss i?

• Har vi identifierat alla de hinder 
som är aktuella för de patienter som är 
inom vår indikation – eller har vi mis-
sat någon struktur eller process inom 
sjukvården som inte är strikt ekono-
misk? Lyfter vi fram andra värden än 
de rent ekonomiska?

• Har vi maximerat effekterna av våra 
aktiviteter, eller skulle vi kunna kom-
ma längre genom samverkan med nå-
gon annan aktör inom området?

• Har kommunikation anpassats till de 
olika behov som identifierats i intres-
sentanalyserna?

• Har vi en fungerande samverkan 
internt mellan MA-funktionen och 
övriga funktioner på företaget för att 
maximera kundnyttan även regionalt 
och komma åt de kollegiala nätverk 
som inverkar på de beslut som ska fat-
tas kring vårt läkemedel?

Det finns stora möjligheter för före-
tag på den svenska läkemedelsmark-
naden att hitta framgångsrika MA-stra-
tegier, innovativa lösningar och träff-
säker kommunikation i nära samver-
kan med något av våra 21 landsting/
regioner. Vägen till samverkan torde 
dock ske i samverkan inte bara med 
sjukvården utan även med andra aktö-
rer i kreativa och innovativa projekt. 
Lärdomar från Sverige har stor poten-
tial att kunna exporteras till andra 
marknader med liknande strukturer.

ANETTE JANSSON
Strategikonsult

Heart Communication

Rapporten visade även att de kol-
legiala nätverken hade större bety-

delse än kostnadsansvar eller kunskaps-
styrning, vilket är anmärkningsvärt ur 
ett MA-perspektiv, eftersom just budget, 
kostnad och kunskapsstyrning i form av 
riktlinjer är centrala delar i MA-arbetet.
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Effektiv medicin 
fungerar inte om 
patienten inte  
tar den

Varför avbryter alltför många patienter sin 
ordinerade behandling? En anledning är att 
de saknar kunskap om hur medicinen ska 
tas – det blir fel, effekten uteblir och risken  
är stor att man ger upp. 

Men det finns hjälp att få. Idag kan många, 
men inte alla, patienter se instruktionsfilm 
om just “sitt” läkemedel och hjälpmedel på 
medicininstruktioner.se. Patienten lär sig om  
handhavandet och känner trygghet i sin 
behandling. Det bör alla patienter få göra. 

Fåårr ppaatiieenntteerr  somm aanvänndderr eeraa 
prodduukktteer ddeenn trygggheetteen??

Intresserad av att vara med? Ring Therese, 031-779 99 87.  

Har ni  ingen film? Ring samma telefonnummer.
Vi har stor erfarenhet av att producera instruktionsfilmer. Vi hjälper dig med allt från manus till färdig film 
– klar att publiceras. Vi kan regelverket. Bekvämt, snabbt och till ett bra pris.
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kliniska prövningar

Narcissism är den psykologiska termen för perso-
ner som har ett så starkt jagförsvar att det leder 
till ett socialt problem. Dessa personer betecknas 

ibland som psykopater, ett laddat ord som ofta förknippas 
med brottslingar. Vi är alla mer eller mindre narcissistiska 
under tonåren, men dessa drag växer i regel bort med åren. 

I arbetslivet stöter vi på personer med lindrigare varian-
ter av narcissism, men det är tillräckligt för att ställa till 
med problem. Det har skrivits en del böcker om narcissister 
och en del forskare har försökt hitta sätt att mäta förekom-
sten av narcissister. Ofta anges att cirka 2–4 procent av be-
folkningen har narcissistiska drag, den högre siffran gäller 
för chefer. Narcissister har nämligen en tendens att ta sig 
uppåt i organisationen eftersom de är bra på det som bidrar 
till karriären – att prata om hur bra de är.

Många personer med lindriga narcis-
sistiska drag ställer till stora problem 
på våra arbetsplatser. Här skriver Leif 
E Andersson, leg psykolog och ledar-
skapsutvecklare, om vad som är typiskt 
för en person med narcissistiska drag 
och hur man kan bemöta en sådan per-
son.
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Inte lätt att handskas med  
narcissister i arbetslivet

Dåligt självförtroende
En person som är narcissistisk kan liknas vid ett barn eller 
en tonåring inte klarar av att bli ifrågasatt. Personen har 
så dåligt självförtroende att detta inte får avslöjas ens för 
henne själv. I stället skapas en uppblåst självbild som inte 
får kritiseras.  

Vi har alla våra svaga sidor och vi känner oss ibland låga 
och värdelösa. Det kan liknas vid en djup brunn inom oss 
eller ett svart hål som vi ibland trillar ner i. Normalt har vi 
genom åren lärt oss att känna igen signalerna och att han-
tera våra låga dagar. Vi har varit nere i brunnen och vet att 
vi med tiden kommer upp igen. Vi vet att brunnen inte är 
bottenlös och att vi inte är förlorade bara för att vi hamnar 
lite längre ner vissa dagar. De dagar vi är låga är vi mer 
känsliga för andras kommentarer och kan agera lite som en 

tonåring. Det rinner snabbt över och vi lämnar det bakom 
oss. 

Men en narcissist kan inte kan hantera sitt jagförsvar. 
Självkänslan är så låg att de inte ens för sig själva vågar er-
känna att den där brunnen finns inom dem. De tror att om 
den avslöjas så är den bottenlös och de kommer att ramla 
ner och gå under. Därför reagerar de starkt på motgångar 
och slår med alla medel från sig allt som tyder på att mot-
gången beror på dem själva. De påminner mycket om ton-
åringen som inte kan göra fel även om de med åren har lärt 
mer avancerade och socialt accepterade försvarsbeteenden. 

Narcissister slår i regel inte i dörrar eller skriker åt folk. 
I stället använder de ofta en ifrågasättande och småelak 
humor, små lögner, utfrysning och är skickliga i att vända 
kommentarer tillbaka till den som sa något. De har lärt sig 
beteenden som fungerar socialt och som samtidigt försvarar 
deras egna beteenden. 

Klarar inte av att ifrågasättas 
Narcissister är ofta trevliga och sociala människor. De kan 
vara goda vänner som ställer upp för dig, så länge deras ego 
inte utmanas. Om du kritiserar en narcissist kan ni plötsligt 
bli fiender. För en narcissist är världen svart eller vit, vissa 
personer är jättebra medan andra är helt värdelösa. Ofta har 
narcissister en historia av förlorade vänskaper och brustna 
relationer av olika slag.

En narcissist beklagade sig för en kollega över att han 
hade så svårt att behålla relationerna med andra som han 
samarbetade med samtidigt som han var förundrad över 
att han jobbat ihop så länge med just den kollega han be-
klagade sig för. Svaret var enkelt: Den här kollegan lät ho-
nom alltid få som han ville och ifrågasatte sällan narcissis-
tens åsikter och beslut. 

Med andra ord: Så länge narcissister får som de vill och 
deras beteende inte ifrågasätts kan de vara trevliga männ-
iskor att ha att göra med. 
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ledarskap

Kan knappt tro sina ögon 
I ett kreativt arbete, som ofta innebär att man ger och tar, 
har förutsättningslösa diskussioner och ifrågasätter varan-
dras idéer blir narcissisten ett problem för gruppen. 

Personer med narcissistiska drag kan vara svåra att upp-
täcka då de ibland gör så otroliga saker att vi knappt tror 
på det själva och då har vi också svårt att se att det faktiskt 
sker. Vi tror att vi hörde fel eller att narcissisten har rätt när 
han/hon förnekar sitt agerande. Vi tror att vi minns fel, 
ingen vuxen människa skulle väl göra eller säga en sådan 
sak?

Jag har stött på en del narcissister genom åren och arbe-
tat nära några. När jag berättade för andra vad en av dem 
hade gjort, så blev kommentaren: 

- Nej, så skulle någon aldrig göra. Ingen skulle väl ljuga 
om en sådan småsak.

Man kan inte tro att en vuxen människa beter sig så 
barnsligt och exempelvis ljuger om att en fågel flög in i bilen 
och att han därför blev sen till mötet. Vi verkar ha någon 
slags spärr mot att se att det kan vara så illa. En spärr som 
hindrar oss att se att det är en narcissist vi har att göra med. 
En spärr som också hindrar oss från att hantera narcissisten 
som det stora barn denne egentligen är.

Tänk dig ett barn eller ung tonåring som avslöjas med 
att ha gjort något fel. Han eller hon kan inte ta till sig att det 
var de som gjorde fel utan skyller ifrån sig och slingrar sig. 
De kanske ber om ursäkt för att du som förälder tvingar 
dem, men de tycker inte att de gjort fel. Du kanske minns 
att du gjort något liknande när du var barn? Det är inget 
konstigt, alla barn har en period av narcissism. 

De flesta av oss blir tryggare i oss själva med åren och 
behovet av att försvara vårt beteende in absurdum minskar. 
Narcissister har inte den utvecklingen. De kan bete sig nor-
malt och kanske till och med be om ursäkt när de känner 
sig trygga. Men när något går dem emot slår narcissismen 
till och ögonen svartnar. Det är ett tecken, att ögonen svart-
nar och att om de pressas hårt kan stelna till i kroppssprå-
ket. 

Om du vet att narcissisten ljuger och kan bevisa det bör 
du tänka dig för innan du avslöjar honom eller henne. Du 
kan få en fiende för livet om du avslöjar narcissisten, om du 
visar att kejsaren inte har några kläder. Om du står på dig 
kan det i situationen hända att narcissisten kroppsligt stel-
nar till, blir robotliknande i sina rörelser. Hon fryser liksom 
till innan hon hittar en utväg, en förklaring som försvarar 
det du påpekat, då släpper den kroppsliga frysningen.

Vanligare hos entreprenörer
Narcissism verkar vanligare hos entreprenörer, det kan fin-
nas en naturlig koppling. En entreprenör behöver ibland 
en extrem envishet för att lyckas förverkliga sina idéer. En 
person som är beredd att ta till alla medel kan lyckas bättre 
än en som ger upp för tidigt. De som är för extrema för att 
lyckas hör vi sällan talas om. De som lyckas skapa fram-
gångsrika verksamheter höjs till skyarna och deras mindre 
smickrande beteenden förlåts i ljuset av framgången. De är 
lite excentriska.

Jag jobbade med en av de många verksamheter som hjäl-
per entreprenörer och nystartade företag och frågade dem 
om de stöter på narcissister i sitt arbete. 

- Du måste skoja, blev deras svar. Det är vårt största pro-
blem. Hälften av alla entreprenörer vi stöter på har problem 
av den typen. Det går bra så länge verksamheterna är små 
och grundaren/narcissisten kan hålla koll på allting. När 
verksamheten växer kommer den till en punkt då det be-
hövs mer struktur. Då går det ofta åt skogen för att narcis-
sisten inte kan släppa kontrollen.

Hantera narcissister
Mycket av den kunskap vi har om olika psykologiska pro-
blem som psykoser, schizofreni, missbruk med mera kom-
mer från de som haft problemen och sedan blivit bättre el-
ler botade. De kan beskriva hur det var och vad som fick 
dem att ta sig ur det. Problemet med narcissister är att de 
sällan kan botas. Dessutom är problemet med narcissister 
i arbetslivet inte så uppmärksammat. Man har forskat mer 
på de extrema formerna av narcissism, till exempel brotts-
liga psykopater och där har man inte lyckats bota någon.

Jag har erfarenhet av en metod som fungerar hyggligt 
men som inte är någon garanti. Metoden är beröm, att man 
är noga med att lyfta fram de bra saker som narcissisten 
gör. Men samtidigt måste man alltid vara beredd på att him-
len kan ramla ner, det vill säga att man hamnar på fel sida 
i narcissistens ögon. 

Narcissistens problematik bygger på en svag självkänsla 
som kräver ett starkt försvar av jaget. Därför gäller det att 
vara snabb och tydlig med att på olika sätt bekräfta de be-
teenden som narcissisten gör bra, eller i alla fall mindre 
dåligt. Övriga beteenden ignorerar man, låt dem passera 
och fokusera på det som är bra eller mindre dåligt. På det 
viset kan man bygga upp en trygghet i förhållandet. Man 
blir en person som narcissisten kan känna sig trygg med. 

Med tiden kan man försiktigt börja påpeka en del saker 
som är konstiga eller som man inte håller med om. Man får 
använda ett tydligt jagbudskap och vara extra ödmjuk sär-
skilt när man ifrågasätter något. Försök att lyfta fram pro-
blem på ett sätt som kritiserar sakfrågan och inte narcis-
sisten. 

I stället för att säga ”Där har du fel” eller ”Så kan du väl 
inte säga” kan man i stället säga: ”Jag kanske inte fattar hela 
bilden, men när jag funderar på den där frågan undrar jag 
om vi kanske inte behöver fråga Stig innan vi tar ett beslut 
om…”

Dokumentera allting! Det är extra viktigt när man har 
med en misstänkt narcissist att göra. Skriv protokoll eller 
små minnesanteckningar även från meningsutbyten i kor-

Narcissister har näm-
ligen en tendens att 

ta sig uppåt i organisationen 
eftersom de är bra på det som 
bidrar till karriären – att prata 
om hur bra de är.



   pharma industry nr 1 –14   61

ridoren. Använd jagbudskap och var ödmjuk. Så här skul-
le till exempel ett mejl se ut efter ett snack i korridoren: 

”Jag vill bara kolla med dig att jag fattade/minns rätt. Vi 
kom överens om att jag skulle… och du skulle… Om jag 
fattat fel får du gärna höra av dig. Hör jag inget från dig så 
utgår jag från att jag fattat rätt.”

När relationen har blivit bättre och tryggare kan man 
sakta bli tydligare med att låta konsekvenserna hamna där 
de hör hemma. Om narcissisten gör något tokigt så avböjer 
man vänligt från att städa upp efter honom/henne. ”Tråkigt 
att det blev så, men jag känner inte att jag kan prata med 
henne om något jag inte varit med i. Det får du ta själv.” 
Börja med mindre viktiga saker och se hur det landar.

En kombination av trygghet och tydlighet
Målet med bekräftelserna, dokumentationen och tydlighe-
ten är att skapa en kombination av trygghet och tydlighet 
i relationen. Narcissisten ska veta var han har dig, att du 
uppskattar honom för vissa saker och att du är förutsägbar 
och tydlig i ditt agerande. Genom att vara lite överdrivet 
fyrkantig med dokumentation och bekräftelse samt kring 
var ansvaret för olika saker ligger blir du förutsägbar vilket 
gör att narcissisten känner sig tryggare med dig. Med tiden 
kan du få en relativt normal relation även med en narcissist. 
Det finns dock inga garantier och himmelen kan som sagt 
när som helst falla ner över ditt huvud. Narcissisten tolkar 
något på sitt sätt och plötsligt är du dum och en fiende. 

Enda sättet att långsiktigt överleva är tyvärr att söka sig 
bort från narcissister. Antingen genom att själv byta arbets-
plats eller genom att försöka få bort narcissisten. Att få bort 
en narcissist kan vara svårt. De är så duktiga på att ljuga 
och manipulera att en normal människa med ärliga och 
schyssta medel har svårt att vinna en strid. Om man väljer 
att ta striden har man nytta av att ha dokumenterat allt som 

hänt, även småsaker. Genom att ha svart på vitt blir det 
svårare för narcissisten att manipulera omgivningen. Tänk 
noga igenom vad du ger dig in i innan du väljer att ta strid 
med en narcissist. Chansen finns att du förlorar trots att du 
har rätt i sakfrågan.

En chef jag coachade hade problem med att hantera sin 
chef som om hon vore ett barn. Det kändes fel för honom 
att göra så mot en som var vuxen. När jag förstod att han 
själv hade en förälder som var dement använde jag det som 
en liknelse. ”Du blir inte arg på din far när han säger eller 
gör saker du inte uppskattar, eller hur? Du förstår att han 
är sjuk och hanterar honom utifrån det. Tänk på samma 
sätt om din chef. Hon gör så gott hon kan liksom din far 
gör. Men trots det är hennes agerande ibland inte bra för 
dig och då får du hantera det på bästa sätt utan att bli arg 
på någon som inte kan bättre.”

Narcissister är som stora barn och både de och du mår 
bättre av att agera utifrån det. Visst kan man bli frustrerad 
och arg över att det inte går att diskutera med dem på ett 
rakt och öppet sätt. Men nu är det så och då får man an-
passa sitt beteende när man har med dem att göra.

LEIF E ANDERSSON
Leg psykolog, ledarskapsutvecklare

 

Så länge narcissister 
får som de vill och deras 

beteende inte ifrågasätts kan 
de vara trevliga människor att 
ha att göra med. I ett kreativt 
arbete, som ofta innebär att 
man ger och tar, har förutsätt-
ningslösa diskussioner och  
ifrågasätter varandras idéer 
blir narcissisten ett problem 
för gruppen.

FAKTA OM NARCISSISM
En viss grad av narcissism anses sedan länge vara en förutsätt-
ning för en sund och hälsosam självbild - man behöver vara i 
stånd att älska sig själv för att kunna älska andra. För personer 
med narcissistisk personlighetsstörning har dock de här dra-
gen blivit helt dominerande och skapar i stället stora problem, 
inte minst i relation till andra.

Narcissistiska personlighetsdrag förekommer relativt ymnigt 
i befolkningen men fullt utvecklade narcissistiska personlig-
hetsstörningar anses inte ens uppgå till en procent.

Det dominerande draget är en uppblåst självbild, där perso-
nen uppfattar sig själv som storartad, upphöjd och framgångs-
rik. Eftersom grunden för den upphöjda självbilden är väldigt 
bräcklig kommer personen också att vara mycket känslig för 
kritik. Till detta kommer också en påtagligt bristande inlevel-
seförmåga.

Grandiositeten och självöverskattningen leder lätt till ensam-
het och rentav depression eftersom man inte kan få de höga 
tankarna om sig själv bekräftade av andra.

Personer med narcissistisk personlighetsstörning har påfal-
lande ofta drag av antisocial eller borderlinekaraktär, som yt-
terligare komplicerar symtombilden och behandlingen.

Ur Psykologiguiden
www.psykologiguiden.se
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I avsnittet ”bakgrund och syfte” i 
det etiska regelverket finns en an-
svarsbestämmelse som ålägger i 

Sverige verksamma läkemedelsföretag 
att ”tillse att Läkemedelsbranschens 
etiska regelverk iakttas även av moder-
bolag och systerbolag vid aktiviteter på 
den svenska marknaden eller riktade 
mot den svenska marknaden”. Innebör-
den av denna har nu prövats av NBL i 
ärende 934/13. 

Ärendet gällde överklagande av ett 
IGM-beslut i ett ärende där en konkur-
rent anmält Galderma Nordic AB för 
att företaget Q-Med AB inbjudit och be-
kostat resor för svenska läkare till en 
konferens vid Monaco Grimaldi Fo-
rum, Monte Carlo. Platsen och konfe-
rensanläggningen har i tidigare ären-
den av NBL förklarats vara av sådan art 
att läkemedelsföretag inte får bjuda in 
läkare till konferenser där. Bägge före-
tagen ingår i samma koncern och ägs 
av Galderma Pharma A/S och kan där-
för betecknas som systerföretag. I Sve-
rige marknadsförs koncernens läkeme-
del av Galderma Nordic och dess med-
icintekniska produkter av Q-Med. Gal-
derma Nordic arrangerade inga resor 
till konferensen för svenska läkare men 
kände i och för sig till att Q-Med gjorde 
det. Mot bakgrund av att det handlade 
om två separata juridiska personer, att 
Q-Med inte var medlem i LIF och att 
marknadsföring från detta företag inte 
föll under LER ansåg IGM inte att nå-

gon anmärkning kunde riktas mot Gal-
derma Nordic.  Beslutet överklagades 
av anmälaren till NBL.

NBL uttalade att det i en stor inter-
nationell koncern kan finnas bolag som 
är verksamma i olika branscher och i 
olika länder och att det för ett sådant 
bolag kan vara svårt att hålla alla andra 
bolag i koncernen under kontroll. Å an-
dra sidan kan det enligt nämnden kan-
ske krävas att koncernledningen orga-
niserar verksamheten så att kontrollen 
blir möjlig. Nämnden uttalade att det 
under alla förhållanden måste åligga 
ett svenskt bolag som känner till att ett 
utländskt systerbolag vidtar aktiviteter 
riktade mot den svenska marknaden 
att se till att systerbolaget iakttar reg-
lerna i det etiska regelverket. 

Nämnden erinrade om att Monaco 
Grimaldi Forum i Monte Carlo enligt 
tidigare ärenden ansetts utgöra en inte 
godtagbar plats och att personer inom 
den svenska hälso- och sjukvården 
därför inte får bjudas in till arrange-
mang som hålls där. Eftersom Galder-
ma Nordic haft vetskap om att syster-
bolaget Q-Med bjudit in svenska läka-
re till arrangemanget hade det enligt 
nämnden ålegat företaget att se till att 
Q-Med iakttagit reglerna. Galderma 
var därför ansvarigt enligt LER för det 
inträffade. Företagets ålades att betala 
en NBL-avgift om 90 000 kr.

Även om man kan tycka att NBLs 
beslut är långtgående och ställer höga 

krav på att svenska läkemedelsföretag 
har kontroll på vad moder- och syster-
bolag gör gentemot svensk hälso- och 
sjukvårdspersonal är beslutet rimligt 
utifrån den aktuella ansvarsbestäm-
melsen. Beslutet ligger också väl i linje 
med den i och för sig ganska knapp-
händiga praxis som finns i liknande 
ärenden. 

En speciell fråga om hur Regler för 
läkemedelsinformation skall tillämpas 
rör bild-/textmaterial, t ex i form av Po-
wer-Point bilder, som används som 
stöd/underlag till muntlig information 
om ett läkemedel. NBL har nu avgett 
ett uttalande (NBL 975/13) där beslutet 
står i väl överensstämmelse med de 
enda två tidigare avgöranden jag kän-
ner till och som ligger så långt som mer 
än tjugo år tillbaka i tiden.

Ärendet gällde överklagande av ett 
beslut från IGM där en konkurrent kri-
tiserade bild-/text material som repre-
sentanter för Bayer använde vid munt-
lig information för kombinations-p-
pillret Qlaira.  Materialet, som på för-
frågan delats ut till deltagarna vid in-
formationsmötena, innehöll enligt an-
mälaren felaktiga och vilseledande 
jämförelser med anmälarens motsva-
rande produkt. Bayer gjorde invänd-
ningen att bild-/textmaterialet inte 
kunde ses för sig utan måste bedömas 
mot bakgrund av det anförande företa-
gets representant höll när materialet 
användes.

anmälningsärenden

Höstens sista beslut från NBL och 
intressant start för IGM-allmänhet
Höstens sista beslut från NBL avser i två fall frågor som inte förekommer särskilt 
ofta i ärendens hos IGM/NBL; läkemedelsföretags ansvar för vad moder- och syster-
bolag gör på den svenska marknaden samt tillämpningen av Regler för läkemedels-
information på bild-/textmaterial som används som stöd vid muntlig läkemedels-
information. Vidare uppmärksammas det första beslutet från den nya funktionen 
IGM-allmänhet.



   pharma industry nr 1 –14   63

NBL framhöll att det är en huvudre-
geln att varje marknadsföringsåtgärd 
skall bedömas i sin helhet och att vid 
informationsmötet fungerar den munt-
liga presentationen och bild-/textmate-
rialet som en enhet. Ifråga om mötet 
som sådant är det därför den helhets-
bild som dessa två inslag gemensamt 
förmedlar som skall bedömas enligt 
informationsreglerna. Men när, som 
var fallet med Bayers bild-/textmate-
rial, detta lämnas ut till mötesdeltagar-
na ändras situationen. När sådant ma-
terial lämnats ut måste det ses som en 
egen enhet utan koppling till anföran-
det vid det tidigare mötet och skall då 
bedömas för sig. 

När nämnden bedömde bild-/text-
materialet för sig kom man fram till att 
anmälarens anmärkningar i allt vä-
sentligt var befogade.

De ärenden där frågan om detta slag 
av användning av bild-/textmaterial-
handlat vid muntliginformation aktua-
liserats, har alla handlat om informa-
tionens vederhäftighet i olika avseen-
den. Frågan om t ex tillämpningen av 
artikel 17 har aldrig varit aktuell. Men 
mot bakgrund av NBLs principresone-
mang måste man utgå från att också 
kravet på minimiinformation enligt ar-
tikel 17 gör sig gällande på skriftligt 
material som använts som stöd vid 
muntlig läkemedelsinformation när 
detta lämnas ut till deltagarna vid in-
formationsmötet. Därmed inte sagt att 
detta material som sådant alltid behö-
ver leva upp till kraven enligt artikel 
17. Informationskraven borde anses 
uppfyllda genom att man i enlighet 
med skyldigheten enligt artikel 25 läm-
nar ut en kopia av produktresumén till 
mötesdeltagarna. Det torde dock inte 
vara tillräckligt att resumén endast är 
tillgänglig för mötesdeltagarna. Det 
klokaste är att samla bild-/textmateria-
let och produktresumén i en informa-
tionsmapp eller liknande.

Den grundläggande och centrala be-
stämmelsen artikel 2 i Regler för läke-
medelsinformation med kravet att 
SPCn utgör den sakliga utgångspunk-
ten för all information har många gång-

er behandlats i dessa spalter. Därvid 
har betonats att detta inte medför att 
olika avsnitt från SPCn, t ex indika-
tionstexter, alltid måste återges orda-
grant. Språkliga alternativ som inte för-
ändrar det sakliga innehållet är alltså 
ofta acceptabla. 

Detta belyses av NBL 981/13 angå-
ende en annons för Biogen Idecs selek-
tiva immunosuppressiva medel Tysa-
bri®. Läkemedlet är indicerat som sjuk-
domsmodifierande behandling i mono-
terapi vid mycket aktiv skovvis förlö-
pande multipel skleros (MS), för vuxna 
patienter från 18 år och uppåt med hög 
sjukdomsaktivitet trots behandling 
med beta-interferon eller glatimerace-
tat eller vuxna patienter från 18 år och 
uppåt med snabb utveckling av svår 
skovvis förlöpande multipel skleros. I 
annonsen förekom påståendet «För 
MS–patienter som behöver mer effekt» 
vilket enligt Läkemedelsverket, som 
anmälde annonsen, ansåg utgöra en 
vilseledande förenkling av godkänd 
indikation.

NBL framhöll att annonsen i första 
hand riktade sig till specialister, som 
kan antas besitta särskilda medicinska 
kunskaper och särskild kompetens vad 
gäller användningen av Tysabri. 
Nämnden konstaterade att i produkt-
resumén för Tysabri anges att läkemed-
let ska användas först efter det att an-
nan behandling inte längre är tillräck-
lig eller när en mer effektiv behandling 
krävs och fann att det därför fanns fog 
för att påstå att läkemedlet ska använ-
das om mer effekt krävs. Dessutom no-
terades att fullständig indikation an-
gavs i den miniinformation som fanns 
i annonsen. Sammantaget fann nämn-
den att, under dessa omständigheter, 
budskapet inte riskerar att missförstås 
av den aktuella målgruppen. Läkeme-
delverkets anmälan ogillades alltså.

IGM-funktionen förstärktes under 
hösten 2013 såtillvida att den delades 
upp på två granskningsmän, IGM-pro-
fession och IGM-allmänhet. Uppgiften 
som IGM-profession utförs av doc Gö-
ran Wennersten som varit verksam som 
IGM sedan slutet av 1990-talet. Upp-

draget som IGM-allmänhet har getts 
till apotekare Lars Rönnbäck med ett 
förflutet från Apoteket AB samt läke-
medelsindustrin. Han har också under 
en kortare period varit ledamot i NBL. 

Rönnbäck fick som IGM-allmänhet 
något av en flygande start när han strax 
efter tillträdet som IGM-allmänhet var 
på en konferens. Han uppmärksam-
made då att i samma anläggning hölls 
ett möte av Eli Lilly för hälso- och sjuk-
vårdspersonal. Med anledning av det 
mötet hade företaget en monter med bl 
a reklam för det receptbelagda läke-
medlet Strattera. Montern var placerad 
så att vem som helst inom konferens-
anläggningen kunde ta del av informa-
tionen i denna. 

IGM-allmänhets första ärende blev 
därför ett initiativärende (IGM R01/13) 
där han konstaterade att montern varit 
helt tillgänglig för vem som helst som 
önskade ta del av den och inte enbart 
för till företagets aktuella möte inbju-
den hälso- och sjukvårdspersonal. Ef-
tersom montern också avsett informa-
tion om ADHD ansåg han att det san-
nolikt funnits ett relativt stort intresse 
från passerande allmänhet att ta del av 
informationen. Placeringen av montern 
bedömdes ha utgjort marknadsföring 
av ett receptbelagt läkemedel till all-
mänheten. Eli Lilly fälldes för brott mot 
förbudet mot sådan marknadsföring i 
artikel 102 samt ett antal sakliga och 
vilseledande fel i den information för 
Strattera som fanns i montern. 

TORSTEN BRINK 
Jur. kand Brilex AB
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Den totala försäljningen av lä-
kemedel i Sverige under 2013, 
uppgick till 30,6 miljarder kro-

nor. I procent har försäljningen januari 
- december 2013 (YTD) ökat med 0,45 %. 
Då det är helårssiffror blir MAT värdet 
detsamma som YTD värdet.  

Topp 15 företag
Det är oförändrat i toppen över de 
största läkemedelsföretagen i Sverige. 
Pfizer, Orifarm, Novartis och MSD be-
håller sina placeringar. AstraZeneca 
har backat en placering jämfört med 
senaste analysen och Pharmachim har 
klättrat. I övrigt är det små förändring-
ar på topp 15, någon upp och någon 
ner.  Paranova, Teva och Sanofi åter-
finns precis som vid senaste analysen 
precis utanför topp 15-listan. 

De femton största företagen står för 
52 % av läkemedelsförsäljningen i Sve-
rige dvs. sexton miljarder kronor under 
helåret 2013. 

Topp 15 produkter
Den inbördes rankingen mellan de 
produkter som inbringar mest försälj-
ning var oförändrad vid förra mät-
ningen och så är det även för helåret 
2013. Produkterna bevakar och befäs-
ter sina positioner. Under perioden ja-
nuari - december står de 15 mest sålda 
läkemedlen för 52,4 % av den totala lä-
kemedelsförsäljningen. Vilket är några 
procentenheter högre andel än vid för-
ra mätningen. 

Fragmin, Seretide och Avonex och 
Abilify hamnar precis utanför topp 15 
listan för 20 

Topp 15 AT koder 
Den inbördes rankingen mellan de 
olika produktgrupperna är för helåret 
densamma som de senaste mätning-
arna under 2013. Produktgruppen tu-
mörer och rubbningar i immunsyste-
met (L) innehar fortsatt förstaplatsen. 
Försäljningen i denna grupp, januari 
- december var 7,3 miljarder kronor, 
motsvarande 24 % av totala omsätt-
ningen. Produktgruppen Nervsyste-
met (N) ligger kvar på sin andra plats 
från senaste mätningen med en för-
säljning på 5,3 miljarder kronor, vilket 
motsvarar17,5% av den totala läkeme-
delsförsäljningen i Sverige.  

branschstatistik

Försäljningsstatistik för januari – 
december 
Här presenteras försäljningsutvecklingen för läkemedelsindustrin i Sverige för 
2013, januari - december. Apotekens Service AB (förkortat ASAB), numera E-hälso-
myndigheten, rapporterar all försäljning av humanläkemedel på apotek. Försälj-
ningen innefattar humanläkemedel utom viss direktdistribution av vacciner samt 
viss försäljning av receptfria läkemedel utanför apotek. Försäljningen rapporteras 
i antal sålda förpackningar och i försäljningspris till kund. Alla försäljningsvärden 
i artikeln är angivna i apotekens utförsäljningspris (AUP). Värdet tar inte hänsyn 
till upphandlingar och förekommande regionala rabatter. Värdena i tabellerna är 
i tusentalskronor och andelar och tillväxt anges i procent.  Anna Wismenius, IMS 
Health har sammanställt och analyserat statistiken.   

ANNA WISMENIUS
Kundansvarig 

IMS Health
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Topp 15-företag

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

   (procent)  YTD   (procent) MAT  

   YTD   MAT 

PFIZER 2 102 931,7 6,88% -14,95% 2 102 931,7 6,88% -14,95%

ORIFARM 1 883 883,8 6,16% 18,72% 1 883 883,8 6,16% 18,72%

NOVARTIS 1 495 732,2 4,89% -0,62% 1 495 732,2 4,89% -0,62%

MSD SWEDEN 1 351 774,9 4,42% -5,87% 1 351 774,9 4,42% -5,87%

ROCHE 1 074 934,9 3,52% 6,13% 1 074 934,9 3,52% 6,13%

PHARMACHIM 1 316 215,8 4,31% 20,17% 1 316 215,8 4,31% 20,17%

ASTRAZENECA 840 362,8 2,75% -19,10% 840 362,8 2,75% -19,10%

ABBVIE AB 1 083 333,0 3,54% 7,23% 1 083 333,0 3,54% 7,23%

MEDARTUUM 1 014 447,5 3,32% 3,12% 1 014 447,5 3,32% 3,12%

MEDA 765 855,0 2,51% -2,41% 765 855,0 2,51% -2,41%

JANSSEN-CILAG 730 438,5 2,39% -13,80% 730 438,5 2,39% -13,80%

BAXTER MEDICAL 663 777,3 2,17% -7,86% 663 777,3 2,17% -7,86%

NOVO NORD PHARM 595 844,2 1,95% -20,33% 595 844,2 1,95% -20,33%

GLAXOSMKL 589 725,2 1,93% -0,50% 589 725,2 1,93% -0,50%

LILLY 515 486,9 1,69% -6,56% 515 486,9 1,69% -6,56%

DELSUMMA 16 024 743,8 52,43% -36,66% 16 024 743,8 52,43% -36,66%

TOTAL 30 564 376,8 100,00% 0,45% 30 564 376,8 100,00% 0,45%

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

Topp 15-produkter

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

   (procent)  YTD   (procent) MAT  

   YTD   MAT 

HUMIRA 854 434,0 2,80% 9,65% 854 434,0 2,80% 9,65%

ENBREL 730 718,5 2,39% 0,59% 730 718,5 2,39% 0,59%

SYMBICORT 691 995,1 2,26% 2,46% 691 995,1 2,26% 2,46%

REMICADE 665 402,9 2,18% 7,17% 665 402,9 2,18% 7,17%

MABTHERA 367 315,0 1,20% 8,95% 367 315,0 1,20% 8,95%

HERCEPTIN 355 388,3 1,16% 3,77% 355 388,3 1,16% 3,77%

SPIRIVA 317 635,7 1,04% 6,05% 317 635,7 1,04% 6,05%

CONCERTA 284 492,5 0,93% 6,39% 284 492,5 0,93% 6,39%

LYRICA 268 147,2 0,88% 3,21% 268 147,2 0,88% 3,21%

LUCENTIS 245 042,6 0,80% -5,19% 245 042,6 0,80% -5,19%

TYSABRI 237 200,2 0,78% -5,95% 237 200,2 0,78% -5,95%

GLIVEC 229 919,0 0,75% 5,30% 229 919,0 0,75% 5,30%

ALVEDON 223 357,7 0,73% 7,58% 223 357,7 0,73% 7,58%

ADVATE 216 509,4 0,71% -3,93% 216 509,4 0,71% -3,93%

LANTUS 214 850,9 0,70% -3,74% 214 850,9 0,70% -3,74%

DELSUMMA 5 902 409,1 19,31% 42,31% 5 902 409,1 19,31% 42,31%

TOTAL 30 564 376,8 100,00% 0,45% 30 564 376,8 100,00% 0,45%

(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  7 348 788,5 24,04% 6,70% 7 348 788,5 24,04% 6,70%

N Nervsystemet 5 337 888,4 17,46% -0,62% 5 337 888,4 17,46% -0,62%

B Blod och blodbildande organ 3 022 375,5 9,89% 2,74% 3 022 375,5 9,89% 2,74%

A Matsmältningsorgan och ämnesomsättning  2 901 317,7 9,49% -0,11% 2 901 317,7 9,49% -0,11%

R Andningsorganen 2 700 896,6 8,84% -1,02% 2 700 896,6 8,84% -1,02%

J Infektionssjukdomar 2 172 278,8 7,11% -6,39% 2 172 278,8 7,11% -6,39%

C Hjärta och kretslopp 1 487 827,9 4,87% -15,25% 1 487 827,9 4,87% -15,25%

G Urin- och könsorgan samt könshormoner 1 455 259,7 4,76% -1,98% 1 455 259,7 4,76% -1,98%

M Rörelseapparaten 923 432,0 3,02% 5,41% 923 432,0 3,02% 5,41%

H Hormoner, utom könshormoner och insulin 838 295,3 2,74% 0,79% 838 295,3 2,74% 0,79%

S Ögon och öron 833 464,8 2,73% 4,62% 833 464,8 2,73% 4,62%

D Hud 755 843,8 2,47% 4,84% 755 843,8 2,47% 4,84%

V Varia 464 005,4 1,52% -5,30% 464 005,4 1,52% -5,30%

P Antiparasitäera, insektsdödande och repellerande medel 246 095,0 0,81% 1,85% 246 095,0 0,81% 1,85%

I Immunologiska medel  76 607,5 0,25% 1,67% 76 607,5 0,25% 1,67%

TOTAL 30 564 376,8 100,00% 0,45% 30 564 376,8 100,00% 0,45%

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

Topp Terapiområden

branschstatistik



  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

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.se kan du läsa mer om 
respektive uppdrag och även registrera dig i vår kandidatbank för framtida 
rekryteringar.
Vill du arbeta i en stimulerande miljö med varierande uppdrag hos en stark 
internationell aktör? Välkommen att kontakta Anton Ekblom, 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.se

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 4.800 medarbetare. 



Vill du växa med oss på Medhouse?

Förvänta dig mer.

Medhouse är marknadsledande inom Life Science i Sverige och har 
bedrivit en framgångsrik verksamhet sedan 1999. Vi växer starkt inom 

 

Medhouse erbjuder:

• Utbildning och kompetensutveckling
• En positiv och kreativ arbetsplats
• Många spännande tjänster inom sälj, marknad och medical

 

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

Har du energi att tillföra?

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

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 
tidsfråga innan du har din nästa anställning ordnad.

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



Lars-Åke Levin 
Lars-Åke Levin är Professor i hälsoekonomi på Linköpings Universitet. Lars-Åke har 

Han har även varit ledamot i Läkemedelsnämnden vid Tandvårds och 

Föreläsare

Magnus Janzon

och internmedicin. Forskar inom kardiologi/hälsoekonomi. 
  

Program

Hälsoekonomiska utvärderingar 
Hälsoekonomiska modeller 

Tandvårds och läkemedelsförmånsverket 

 
 

 
diskutera ämnet. 

 
20 - 22 maj 2014 

 



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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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
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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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Offentliga 
ersättningar till 
läkare - gökunge 
eller guldägg? 

Actavis – Isländsk djävlar anamma 
och svensk eftertänksamhet

Inte lätt att handskas 
med NARCISSISTER

Förslag för att stärka 
KLINISK FORSKNING




