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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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...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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Ett steg i rätt riktning
Det har i Pi vid ett flertal tillfällen under flera års tid diskuterats att tillgången   
till nya läkemedel är ojämlik och att upptaget av nya läkemedel går långsamt. 
Nu finns i alla fall tecken som tyder på att något håller på att hända.

I slutet av oktober antogs en ny plan för den nationella läkemedelsstrategin 
för 2014. Den så kallade högnivågruppen som består av representanter 
från de flesta institutioner som har med sjukvård eller läkemedel att göra 
tog beslut om att tillföra fyra nya prioriterade aktiviteter i handlingsplanen för 
2014. Dessa är fortsatt prioritering av ordnat införande och uppföljning av 
nya läkemedel, att utreda förutsättningarna för att tillhandahålla ett nationellt 
ordinationsstöd för läkemedelsbehandling till barn, att minska utrymmet för 
oegentlig förskrivning och manipulering av särskilda recept samt ett ökat 
fokus på antibiotikaresistensen. Socialstyrelsens pressmeddelande om 
läkemedelsstrategin avslutades med att Lena Furmark, statssekreterare på 
Socialdepartementet och ordförande för högnivågruppen betonade att man 
bör sträva efter att nya effektiva behandlingar kan ges till patienter så tidigt 
som möjligt och att en sammanhållen nationell introduktionsprocess för nya 
innovativa läkemedel är ett viktigt steg för att optimera tidig användning av 
nya läkemedel. Det ska inte spela någon roll om du bor i norr eller i söder, 
i ett stort eller i ett litet landsting. Tillgången till läkemedel ska vara jämlik.           
Det låter ju onekligen bra. Vi får hoppas att man kommer i mål med detta. 

I vanlig ordning innehåller Pi en blandad kompott godbitar. Kanske lite som ett 
julbord…

Det känns förvisso helt galet nu i november men redaktionen önskar er 
alla redan nu en riktigt God jul och ett Gott Nytt År! (Men vi syns såklart via 
digitala medier innan dess.)

Niclas Ahlberg
chefredaktör
Pharma Industry
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www.mimerex.com

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

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

...det behöver inte du.

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

Vi delar gärna med oss!

Niklas Holmgren
vd Mimerex
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Niclas Karlsson - ny europachef för Commercial Excellence på GSK

- Min uppgift blir att utveckla och implementera våra 
arbetssätt och visa på hur dessa verkligen kan bidra 
till en bättre interaktion och nyttor för våra kunder 
samt till bättre måluppfyllnad av vår kommersiella am-
bition, säger Niclas Karlsson.

Niclas Karlsson kommer att vara baserad på och 
leda sitt team från GSK:s huvudkontor i London och 
rapportera till Nikki Yates, Vice President, Commercial 
Strategy and Operations inom GSK Europa.

– Jag har länge brunnit för på det sätt GSK har ut-
vecklat arbetssätt och förmågor att bättre leverera nå-
got riktigt meningsfullt för våra kunder inom vården 
och i slutändan de patienter som får tillgång till våra 

mediciner och vacciner. Att nu få möjligheten att arbeta inom detta område men 
på Europanivå är en mycket spännande utmaning.

Niclas Karlsson har tidigare varit kommersiell direktör för affärsområdet Phar-
maceuticals. Under fyra år arbetade han för GSK:s europeiska organisation med 
placering i Paris, bland annat som europisk marknadsdirektör för terapiområden 
som luftvägar och trombossjukdomar. Niclas Karlsson började på Glaxo Wellco-
me som läkemedelskonsulent 1997.

(Källa: GSK.)

Ny chef för Novartis 
onkologi i Norden

Anna–Lena Engwall är ny 
chef för Novartis onkologi i 
Norden. Hon har lång erfa-
renhet av läkemedelsindu-
strin och har haft en rad le-
dande uppdrag inom Novar-
tis verksamhet i flera olika 
länder i Europa. Anna-Lena 
Engwall började yrkeslivet 
som sjuksköterska och ser 
som en av sina viktiga upp-
gifter att skapa fler samarbe-
ten mellan den forskande lä-
kemedelsindustrin och den 
akademiska forskningen.

Novartis onkologi har verk-
samhet i 50 länder över hela 
världen. Anna-Lena Engwall 
har haft affärsutvecklande 
uppdrag i så skilda länder 
som Italien, Österrike, Slova-
kien och Norge.

De nordiska länderna är både lika och olika vad gäller frågor som rör vård och 
medicinsk utveckling. Samtliga har under de senaste åren genomgått någon typ 
av förändring eller reform på sjukvårdsområdet. Men medan Sverige ligger långt 
fram vad gäller till exempel överlevnad på bröstcancerområdet, ser situationen an-
norlunda ut i en del av våra grannländer.

- Att förhålla sig till förändringar är en av de stora utmaningarna framöver, sä-
ger Anna-Lena Engwall. Som ledande läkemedelsföretag på cancerområdet är 
det oerhört viktigt att ständigt ha örat mot rälsen och lyssna till behov och syn-
punkter från alla parter – patienter, patientföreträdare, den medicinska professio-
nen och sjukvårdens huvudmän.

I sin nya roll prioriterar Anna-Lena Engwall personlig närvaro och kommer att 
resa mellan kontoren i de nordiska länderna. 

(Källa: Novartis.)

Rättelse

I reportaget om NovoNordisk i PI 3/2013 fick 
Christina Lloyd fel titel. Hon är chef över klinisk 
forskning, medical affairs samt regulatory. Vi 
hade också rört till det med bilder och bildtex-
ter. En korrekt version av reportaget finns på 
vår webplats www.pharma-industry.se

Jan-Olof Jacke ny verkställande direktör  
för AstraZeneca i Sverige

Anders Ekblom lämnade den 1 oktober sitt 
uppdrag som verkställande direktör för Astra-
Zeneca AB. Han har ersatts av Jan-Olof Jacke. 

- Efter att ha arbetat inom AstraZeneca i 19 år 
i olika globala chefsroller är det nu tid att pröva 
något nytt, säger Anders Ekblom. Vi har under 
det senaste året förnyat vår strategi och genom-
fört flera genomgripande och viktiga förändring-
ar i den globala organisationen. För mig känns 
det dags att gå vidare till nya utmaningar. Det har 
varit en fantastisk tid i ett fantastiskt bolag.

- Jag vill tacka Anders Ekblom för hans bi-
drag och föredömliga ledarskap under hans tid 
på AstraZeneca både i rollen som verkställande 
direktör men också under hans långa karriär 
inom företagets forsknings- och utvecklingsen-
het. Jag vill också välkomna Jan-Olof Jacke som 
ny verkställande direktör, en viktig roll för att 
fortsätta att utveckla AstraZenecas starka posi-
tion i Sverige, säger Leif Johansson, styrelse-
ordförande AstraZeneca. 

Jan-Olof Jacke är i dag chef för AstraZene-
cas verksamhet i Mölndal, samt finanschef för 
den globala forskningsverksamheten (VP Finan-
ce & Procurement, AstraZeneca R&D). Han 
kommer fortsätta i dessa roller. Anders Ekblom 
lämnar AstraZeneca vid årsskiftet. 

(Källa: AstraZeneca.)

notiser och pressklipp



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

Pharmexx Nordic har ett brett utbud av tjänster: 

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

 Health Management Services - skräddarsydda projekt utifrån sjukvårdens behov  

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

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

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

 

Pharmexx Nordic - global aktör med lokal  
förankring

      Passionate 
      about Healthcare 

   -
      Proud of our People
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Ny försäljningsdirektör onkologi på 
AstraZeneca

Mats Lindskog tillträder i december som försälj-
ningsdirektör onkologi på AstraZeneca med ansvar 
för den nordiska marknaden. Han var närmast nord-
isk försäljnings- och marknadschef inom onkologi på 
Sandoz och har innan dess haft flera befattningar 
inom marknadsföring och försäljning. Mats är dispu-
terad inom bioteknik och utbildad civilingenjör på 
KTH och har sedan 2005 arbetat inom life science, 
bland annat på Amgen och Sidec.

Bayer på topp vid företagsranking

De DAX-noterade bolagen Bayer, BMW och BASF 
är bland de bästa i Europa inom områdena personal-
ledning, socialt engagemang, miljöledning och finan-
siell utveckling och öppenhet. Bland de mest fram-
gångsrika företagen är franska Sanofi på den sjätte 
och den engelska konkurrenten Glaxosmithkline på 
nionde plats. 

Denna rangordning illustrerar hur de företag som 
anges i indexen STOXX50 och DAX30 har fullgjort 
sitt sociala ansvar under räkenskapsåret 2012. Sär-
skilt framgångsrika var företrädare för fordonsindu-
strin samt kemi- och läkemedelsindustrin medan före-
tag inom finanssektorn samt sektorerna råvaror och 
energi hamnade på de sista positionerna. 

Det är några av resultaten av den nuvarande Good 
Company Ranking 2013 som är Europas största obe-
roende tävling i socialt företagsansvar, (Corporate 
Social Responsibility, CSR). Det är fjärde gången 
som denna företagsranking genomförs, de tidigare 
tillfällena var 2005, 2007 och 2009. 

(Källa: Bayer.)

notiser och pressklipp

IMS Health och Sjöström Nordic i samarbete

IMS Health och Sjöströms Nordic ska samarbeta kring två nya verktyg för lä-
kemedelsmarknaden. Verktygen kombinerar på ett unikt sätt informationsin-
hämtning med IMS Health marknadsdata. 

Samarbetet innebär att läkemedelsföretag som arbetar med sjukhusupp-
handlingar, eller som är verksamma på generikamarknaden, får förutsättningar 
att fatta bättre prisbeslut.

Läkemedelsföretag som deltar i upphandlingar av slutenvårdsläkemedel el-
ler som verkar inom generikamarknaden med månatliga prisbeslut har ett stort 
inflöde av information från olika källor att ta ställning till. Företagen måste han-
tera information om ett stort antal upphandlingar i de 21 landstingen och TLV. 
Företagen förlitar sig ofta i dag på några få enskilda medarbetare för att hante-
ra anbudsförfaranden och prisbeslut. Tid och resurser behöver optimeras för 
att få in rätt information, dra rätt slutsatser, och för att hålla deadlines.

– Prissättning och upphandling blir ett alltmer komplext område för läkeme-
delsföretagen. Samarbetet mellan IMS Health och Sjöströms Nordic ger före-
tagen möjligheter att få bättre överblick över upphandlingar och prisbeslut, och 
bättre struktur på sina interna processer, säger Tom Rönnlund, General Mana-
ger, Nordic & Baltic Region, IMS Health, och Uno Sjöström, verkställande di-
rektör vid Sjöströms Nordic, i en gemensam kommentar.

AstraZeneca startar fas III-program  
för behandling av svår astma

AstraZeneca har startat fas III-programmet Windward för benralizumab, en 
potentiell behandling av svår, okontrollerad astma utvecklad av MedImmune. 
Programmet genomförs vid koncernens globala enhet för forskning och ut-
veckling av biologiska läkemedel. Målet för CALIMA, den första studien i 
Windward-programmet, är att fastställa om benralizumab minskar antalet anfall 
hos patienter med svår astma som förblir okontrollerad trots höga doser av in-
halerade kortikosteroider i kombination med en andra kontrollmedicin, såsom 
en långverkande beta-agonist. 

Benralizumab är en monoklonal antikropp (MAb) som binder till interleukin-
5-receptorn (IL-5R ) och minskar antalet eosinofiler, en typ av vita blodkroppar 
som spelar en avgörande roll för uppkomst och svårighet vid astma och astma-
anfall. Ny vetenskap visar att behandling med en IL-5-hämmare, som tillägg till 
riktlinjebaserade behandlingsstrategier för patienter med förhöjda eosinofilni-
våer, kan förbättra deras astmakontroll och minska frekvensen av astmaanfall.

– Vi är glada över att nu kunna inleda fas III-programmet för benralizumab 
och främja vår innovativa forskning kring sjukdomar i andningsvägarna, som är 
ett centralt terapiområde för AstraZeneca, säger William Mezzanotte, vice ord-
förande och chef för andningsvägar och inflammation samt neurovetenskap 
inom AstraZenecas enhet Global Medicines Development.

– Utvecklingen av benralizumab understryker vårt åtagande att fokusera på, 
och slutligen ändra förloppet för kroniska luftvägssjukdomar genom riktade och 
individanpassade behandlingar. Benralizumab har potentialen att tillgodose ett 
viktigt område med medicinska behov eftersom det i dag endast finns begrän-
sade behandlingsalternativ för patienter med svår, okontrollerad astma. 
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notiser och pressklipp

Nytt läkemedel mot ledgångs-
reumatism från Pfizer

Tofacitinib, ett nytt läkemedel mot reu-
matoid artrit som tas som tablett, har 
stabil säkerhetsprofil och effekt i minst 
fem år. Det visar en analys av studier 
med över 5 000 patienter som presen-
terades vid den internationella reuma-
tologkongressen i San Diego, USA. 

Analysen bygger på öppna förläng-
ningar av fas II-III-studier med omkring 
5 000 patienter (9 000 patientår) som 
genomförts i ett 40-tal länder. Patien-

terna behandlades med enbart tofacitinib i monoterapi eller med to-
facitinib som tillägg till standardbehandling (vanligen metotrexat) i 
upp till fem år. Syftet var att studera säkerhet och effekt.

Sjukdomens kontroll mäts med måttet ACR, ett responsmått vid 
studiens början och efter fem år. Effekt av behandlingen utvärdera-
des med hjälp av American College of Rheumatology (ACR). Ett 
värde på ACR 20 innebär minst 20 procents förbättring av antalet 
ömma och svullna leder samt förbättring av minst 3 av följande 5 
mått: 
• sänka,
• patientens uppfattning av sjukdomsaktivitet,
• patientens uppfattning av smärta,
• läkarens uppfattning om sjukdomsaktivitet samt
• patientens förmåga att klara vardagliga sysslor (kallas även 
HAQ). 
ACR 50 och 70 innebär 50 procents eller 70 procents förbättring 
av måtten ovan.

I den aktuella studien ökade andelen patienter som nådde ACR 
20 från 60,2 till 77,9 procent. För patienter som nådde ACR 50 öka-
de andelen från 39,8 till 56,7 procent, medan andelen som nådde 
ACR 70 ökade från 22,7 till 40,4 procent. Det första måttet är resul-
tatet från den fas II- eller fas III-studie som patienten deltagit i.

Totalt 12,8 procent av patienterna (616 personer) avbröt delta-
gandet på grund av biverkningar. De vanligaste var olika typer av in-
fektioner (56 procent), mag-tarmproblem (25 procent) och symptom 
från muskler och skelett (28 procent). Säkerhet och effekt var likar-
tad för patienterna oavsett om de fick tofacitinib i monobehandling 
eller i kombination med standardbehandlingen. Analysens slutsats 
är att tofacitinib visar en stabil säkerhetsprofil och bibehållen effekt i 
minst fem år. 

- Det finns ett behov av nya behandlingar för patienter med reu-
matoid artrit och denna rapport visar på god effekt upp till fem år 
samt hanterbar biverkningsprofil, säger Esbjörn Larsson, medicinsk 
rådgivare vid Pfizer. 

(Källa: Pfizer.)

Guldpillret 2013 till  
Skånes onkologiska klinik 

För fjärde året i rad har Läkemedelsförsäkringen i samarbete 
med Dagens Medicin och Dagens Apotek delat ut Guldpillret. 
Årets vinnare är Skånes onkologiska klinik, Skånes universitets-
sjukhus i Lund för deras forskning kring hur tumörmarkören 
AIB1 påverkar prognos och behandlingssvar på en viss läkeme-
delsbehandling vid behandling av bröstcancer. 

Förutom äran tilldelas vinnaren ett utbildningsstipendium på 
50 000 kronor och ett hederspris under den årliga Apoteksda-
gen. Totalt mottogs 14 nomineringar och i år var det en ovanligt 
stor bredd på de nominerade bidragen.

- Årets pristagare har presenterat mycket intressant forsk-
ning som ger förutsättningar att skräddarsy bröstcancerbehand-
ling så att bara de som har nytta av behandlingen får den medan 
de som inte har någon nytta av behandlingen slipper. På detta 
sätt kan onödig behandling undvikas och antalet läkemedels-
skador minska vilket även innebär insparade kostnader för sam-
hället, säger Anders Öhlén, verkställande direktör för Läkeme-
delsförsäkringen och juryns ordförande.

Syftet med Guldpillret är att identifiera nya arbetssätt och 
metoder inom hälso- och sjukvården för att uppnå en säkrare lä-
kemedelsanvändning och därmed en bättre hälsa hos patienter-
na. Utmärkelsen ska stimulera anställda inom sjukvården, apo-
tekssektorn och forskarvärlden att hitta lösningar för bättre läke-
medelsanvändning och färre läkemedelsskador. 

Förra årets vinnare var Nätverket äldre och läkemedel, som 
drivs av läkemedelsenheten vid Landstinget i Uppsala län, för 
deras Phase-20, ett instrument för skattning av möjliga läkeme-
delsrelaterade symtom hos äldre.

ldorfinger@se.imshealth.com

+46 (0)8 508 842 01

www.imshealth.com/mobileinsights

tnilsson@se.imshealth.com

+46 (0)8 508 842 06

IMS HEALTH | SVEAVÄGEN 155, 113 46 STOCKHOLM, SWEDEN

©2013 IMS Health Incorporated and its affiliates. All rights reserved. 
Trademarks are registered in the United States and in various other countries..

Sales data in your IPAD
The IMS IPad app - Mobile Insights

To find out more about how IMS Mobile Insights
can improve your sales force effectiveness, please
contact your local IMS representative or...



Beställ på
adlibris.com eller 

relevans.net

LÄKEMEDELSREKLAM 
PÅ GOTT OCH ONT

”
En av de mest sålda så kallade 

patentmedicinerna var franska

Vin Mariani, ett bordeauxvin spetsat 

med kokain. Både drottning Victoria 

av Storbritannien och påven Leo XIII 

drack det med glädje för att stärka 

kropp och hjärna, återskapa hälsa 

och vitalitet.

”

Äntligen är boken om läkemedelsreklamens historia här.

Bered dig på en odyssé genom hopp, förtvivlan, lurendrejeri, 

knark och sprit. Allt gjort i hälsans eller ohälsans namn, 

lite beroende på hur man ser det.

    Beställ den idag på adlibris.com eller relevans.net.

BOKEN ÄR EN PRODUKTION AV REKLAM- OCH KOMMUNIKATIONSBYRÅN RELEVANS.
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Ullfett till salvberedning var känt redan av de gamla 
grekerna. 1776 gavs under Linnés namn en av-
handling ut över Medicinska droger från djurriket. 

Bara bland gruppen fyrfota djur upptogs 20 arter, från hus-
mus till elefant. Napoleons fältläkare använde fluglarver 
för att rena sår och än i dag används steriliserade spyflu-
gelarver för svårläkta sår. Dessa larver äter död, men inte 
frisk, vävnad. Blodiglar brukades flitigt i samband med 
åderlåtning och används i dag vid vissa transplantationer 
för att suga upp blod. 

Tidiga läkemedel med animaliskt ursprung var A- och 
D-vitaminer utvunna från fisk-, säl- och valoljor. Dessa med-
icinskt använda produkter har ackompanjerats av andra mer 
fantasifulla, till exempel horn, rovdjurständer och spansk 
fluga mot impotens eller ugglehjärna mot huvudvärk.

Den moderna användningen av inälvor, den så kallade 
räntan, till läkemedel började i slutet av 1800-talet, tog fart 
i och med att apotekens monopol på läkemedelstillverkning 
upphörde 1913 och kulminerade under 1930-talet. 1927 
fanns cirka 65 animaliska läkemedel på den svenska mark-
naden varav drygt 10 svenska. 1940 hade antalet ökat till 
det dubbla varav hälften var svenska. Förklaringen är upp-
täckten av de inresekretoriska körtlarnas hormonutsönd-
ring. Man upptäckte körtlarnas funktion när patienter som 
fått de inresekretoriska körtlarna bortopererade fick olika 
bristsymptom. 

Det var tysken Arnold Berthold som i mitten av 1800-talet 
opererade bort testiklar på tuppkycklingar varvid de femi-
niserades. Men om testiklarna stoppades tillbaka någon an-
nanstans i kycklingarna så utvecklades de åter till tuppar. 
Några år senare gjordes liknande försök med sköldkörtlar 
av hans landsman Moritz Schiff, som visade att strumaope-

rerade patienter på vilka sköldkörteln avlägsnats, återfick 
normala funktioner om de gavs extrakt av körteln. 1906 
finns det första extraktet på svenska marknaden och 1915 
renframställs det verksamma ämnet tyroxin av den senare 
Nobelpristagaren Edward C Kendall ur 500 kg sköldkörtel 
från svin. Bredvid sköldkörteln sitter bisköldkörtlarna, som 
via paratyroideahormonet reglerar kalkhalten i blodet. 
Även bisköldkörtlarna utvecklades till läkemedel. 

Offentliga slakthus påskyndar utvecklingen
Den ökade användningen av animalisk råvara för läkeme-
delsframställning sammanfaller med en upprustning av 
slakterinäringen. Offentliga slakthus förbundna med be-
siktningstvång anlades, först i Malmö 1904. Under krigs-
åren började slakterierna tillvarata hjärnor, hypofyser, bi-
njurar, sköldkörtlar, äggstockar, testiklar och gallor för den 
framväxande läkemedelsindustrin. De svenska företagen 
Pharmacia, Astra, Leo och Vitrum kom alla att från 1920-ta-
let marknadsföra extrakt från djurdelar. Företaget Tika (Th-
erapeutika), som sedan uppgick i Astrakoncernen, startade 
sin verksamhet 1925 i lokaler i Enskede slakthus för att ha 
nära tillgång till ”organoterapeutiska” preparat. Prepara-
ten var ofta en blandning av hormoner och kom från olika 
djurslag, kön och kroppsdelar, vilket gav osäkra effekter.

Det första svenska preparatet, som härstammade från 
djur var Phospho-energon. Det tillverkades på dåvarande 
apoteket Elgen i Stockholm av hjärna och ryggmärg från 
kalv. Apotekschefen Gustaf Grönfeldt hade köpt receptet 
av en belgare 1910. Det var ett näringsmedel avsett att vara 
stärkande och fanns i flera former och med olika tillsatser. 
Efter något år övergick det till Pharmacia, som grundats av 
Gustaf Grönfeldt, och fanns kvar på marknaden till 1962.

Att använda djur eller delar av djur som verksam substans i läkemedel är en 
mycket gammal metod, även om de flesta animaliska läkemedel i dag framställs 
genom kemisk syntes eller bioteknik. I den här artikeln presenterar farmacie 
doktor Anders Cronlund intressanta animaliska läkemedel genom åren.
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Tidigt tilldrog sig bukspottskörteln, pancreas, intresse 
som råvara för läkemedel. Leo lanserade Incitamin mot sår. 
Medlet var en blandning av körtelextraktet och kosaliv och 
kvar på marknaden in på 1960-talet. Störst betydelse fick 
dock bukspottkörtlar som råvara för insulintillverkning. 
Insulinet hade upptäckts av de senare nobelpristagarna Fre-
derick G Banting och John McLeod i Toronto. Den första in-
hemska tillverkningen etablerades av Sveriges Apotekares 
Kooperativa Förening i Stockholm 1924 – två år efter att 
Frederick G Bantings forskarlag behandlat sin första patient 
- med råvaror från Enskede och Malmö slakthus 

Leverextrakt upplöst i portvin
Hypofysen är en överordnad körtel i hjärnan. Den består 
av en främre del, en mellandel och en bakre med olika 
hormonproduktion. Redan före första världskriget fanns 
ett par utländska preparat, som var extrakt av bakloben, 
på marknaden. Ett tidigt svenskt preparat var Astras Hy-
padrin med användning inom obstetriken. Användningen 
vid förlossningar visade sig senare ha sin grund i extraktets 
innehåll av oxytocin, ett än i dag använt läkemedel vid för-
lossningar. 1928 visade tyskarna Selmar Ascheim och Bern-
hardt Zondek att det i hypofysens framlob bildas så kallade 
gonadotropiner, vilka påverkar olika könsfunktioner hos 
bägge könen. De visade även att hormonerna i riklig mängd 
fanns i urin från dräktiga ston och gravida kvinnor. Tilltron 
till gonadotropinernas medicinska betydelse gjorde att ett 
stort antal preparat lanserades. Mest kända svenska läke-
medel blev Leos Physex, på marknaden i 53 år, mot såväl 
impotens som menstruationsbesvär.

Amerikanerna George Minot och William P Murhy visade 
1926 effekten av rå lever – 2 kg/dag – mot elakartad blod-
brist. Astras första preparat blev 1928 Antanemin, som be-
stod av leverextrakt från svin upplöst i portvin. Det kom-
pletterades med Stotal, som var ett vakuumtorkat pulver 
från svinmage. Det visade sig att såväl en lever- som en 
magkomponent var nödvändiga för bästa resultat. Den se-
nare nobelpristagaren Hugo Theorell vid Karolinska Institu-
tet lyckades att renframställa vitaminet, vitamin B12. Re-
sultatet blev läkemedlet Hepaforte, som länge fanns kvar 
på marknaden. Produktionen blev så omfattande att Astra, 
efter klagomål på illaluktande dofter i omgivningen, tving-
ades bygga en högre skorsten för tillverkningen.

Sekretin - det första ämnet som kallades hormon
I början på 1930-talet vände sig den kände svenske kirurgen 
Clarence Crafoord till den unge hormonforskaren Erik Jorpes 
vid Karolinska Institutet med frågan om denne kunde få 
fram en svensk produkt med heparin, ett ämne som förhin-
drar att blodet koagulerar. Till slut lyckades Erik Jorpes att 
ur ett par ton lever från Enskede slakthus få fram kliniskt 
användbara mängder. På knappt fem år ökade efterfrågan 
starkt och som råvara användes alltmer lunga från nöt, som 
var billigare. 1936 kunde Vitrum lansera en produkt med 
hög koncentration av heparin, som snabbt blev världsledan-
de. Erik Jorpes, som i sin ungdom varit med och grundat 
Sovjetunionens kommunistiska parti, blev samtidigt en av 
tidens mest förmögna forskare. I dag är Kina den största 
producenten av råheparin, framställt ur inälvor från svin. 
2008 inträffade i USA ett 80-tal dödsfall med detta råmate-
rial, troligen beroende på föroreningar. 

Erik Jorpes var också en av forskarna bakom Vitrums 
läkemedel Sekretin och Astras Pancreotest, bägge diagnos-
tika för kontroll av bukspottskörtelns funktion. Det gick åt 
ett ton tarmslemhinna från katt för att få fram ett kristallint 
sekretin. Sekretin hade isolerats redan 1902 och var det för-
sta ämne som kallades hormon.

Experiment med sexualhormoner
Det mest omfattande experimenterandet med animaliska 
hormoner skedde med sexualhormoner. Som Christer Nord-
lund skriver i sin bok, Hormoner för livet, kan omfattningen 
ses i ljuset av makarna Alva och Gunnar Myrdals pamflett 
Kris i befolkningsfrågan från 1934. Impotens och sterilitet 
sågs som bidrag till den aktuella krisen, möjliga att be-
handla med könshormoner. Resultaten av behandlingarna 
var motsägelsefulla, men de fortsatte flera år jämsides med 
IVF-metodens (in vitro fertilisering) genombrott 1972. Efter 
att hormonet östrogen isolerats från svinovarier (äggstock-
ar) 1923 kom snart ett stort antal läkemedel från Leo och 
Astra, som utgick från extrakt av äggstockar från suggor. 
Ur flera ton slaktrester erhölls endast milligrammängder. 
Nya möjligheter öppnades när samma föreningar återfanns 
i urin från dräktiga ston. Leo betalade ett 100-tal bönder 
25 öre litern, mer än de fick för mjölken, och samlade in 
50 000 liter/år. Verksamhetens omfattning var så stor att 
kringboende i Helsingborg klagade över pisslukten. Senare 
ersattes djururin med urin från kvinnor, insamlat på olika 
kvinnokliniker. Astras behov av urin översteg allt mer den 
svenska tillgången och 1945 införskaffades en hästfarm ut-
anför Buenos Aires med en kapacitet att upparbeta 600 ton 
urin. Astras största östrogenpreparat blev Follidrin, som 
användes i samband med rikliga menstruationsblödningar. 

Det manliga könshormonet testosteron extraherades 
länge från tjurtestiklar och både Astra och Leo hade läke-
medel mot impotens och psykiska problem som utgick från 
detta extrakt. Progesteron, som har en liknande kemisk 
struktur som könshormonerna, isolerades ur svinovarier 
1934 av flera oberoende forskargrupper. En större källa för 
dess framställning blev urin från dräktiga kor och ston, 
men utbytet var fortfarande lågt och priset högt. Den ame-
rikanska kemisten Russel Marker lyckades efter många stra-
patser att 1941 från ämnen i mexikanska jamsrötter synte-

Napoleons fältläkare 
använde fluglarver för att 

rena sår och än i dag används 
steriliserade spyflugelarver för 
svårläkta sår. Dessa larver äter 
död, men inte frisk, vävnad.
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tisera ett par kilo progesteron. Priset sjönk snabbt och vä-
gen till p-pillerrevolutionen öppnades. 

Kortison och THX
Kortison, som också är ett hormon i samma kemiska klass 
som könshormonerna, isolerades ur binjurebark från oxar 
av schweizaren Tadeus Reichstein och amerikanen Edward 
C Kendall, oberoende av varandra. De belönades för upp-
täckten med Nobelpris 1950. Kortisonets dramatiska ef-
fekt vid ledgångsreumatism gjorde att även i detta fall 
den animaliska produktionen var otillräcklig. Under en 
period framställdes det halvsyntetiskt genom omvandling 
av gallsyror från galla av nöt. Inspirerade av succén med 
vegetabiliska källor till progesteron letade företagen vidare 
i floran. Under ett antal år var frön från en afrikansk lian 
mycket intressant, men övergavs i början av 1950-talet av 
läkemedelsföretaget UpJohn till förmån för mikrobiologisk 
omvandling av en substans i jams.  

THX var ett svenskt injektionspreparat mot cancer som 
fick stor spridning, men aldrig godkändes som läkemedel. 
Det framställdes ur kalvbräss av Elis Sandberg i Aneby, dok-
tor i veterinärmedicin. Redan 1952 hade Expressen ”Nytt 
medel mot kräfta” på sin löpsedel. Socialstyrelsen kritise-
rade upprepade gånger tillverkningen och bevisen för dess 
effekt, som dock försvarades av en stark patientförening. 
Efter Elis Sandbergs död 1989 drevs kliniken vidare tills 
konkursen år 2000. Då hade cirka 150 000 patienter hunnit 
bli behandlade. 

På 1980-talet kom läkemedlet Healon från Pharmacia. 
Det innehöll ett salt av ämnet hyaluronsyra, som ursprung-
ligen isolerats ur navelsträngen från förlösta kvinnor av 
den ungerske läkaren Endre Balázs. Dess stora användnings-
område blev vid ögonkirurgi, och för att tillgodose tillgång-
en på råvara övergick Pharmacia till extraktion av tupp-
kammar och en egen omfattande uppfödning av tuppar 
etablerades. 

I dag framställs de flesta animaliska läkemedlen genom 
kemisk syntes eller bioteknik. Kvar att extrahera finns den 
komplicerade heparinmolekylen och ett forskarintresse för 
nya bioaktiva molekyler. Ett ämne som utsöndras från den 
amerikanska ökenlevande gilaödlan ledde till exempel i 
början av 2000-talet fram till diabetesmedicinen Byetta. 
Bland orm- och grodgifter letar forskarna efter medel mot 
cancer och svårartad smärta.

ANDERS CRONLUND, 
farmacie doktor

vice vd Apotekarsocieteten 1996−2008
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Denna artikel beskriver vikten 
av en väl planerad livscykel-
strategi (Life Cycle Manage-

ment-strategi) baserat på erfarenheter 
från produkten Fragmin, ett så kallat 
lågmolekylärt heparin lanserat i Sve-
rige av KabiVitrum 1988. Till att börja 
med var indikationen i Sverige begrän-
sad till trombosprofylax i samband 
med allmänkirurgiska ingrepp men 
har under årens lopp fått en allt mer 
utbredd användning på flera indika-
tioner. I samarbete med svenska och 
internationella experter och sjukhus 
har utvecklingsprogrammet för nya 
indikationer pågått genom produktens 
livscykel. En kontinuerlig utveckling 
av produkten har bidragit till att Frag-
min fortfarande - 25 år efter lanse-
ringen - ligger på listan över de 15 mest 
sålda läkemedlen i Sverige.

Livscykelstrategier – en viktig akti-
vitet inom alla branscher
Att investera i olika typer av pro-
duktutvecklingar som syftar till att 
maximera produktens eller tjänstens 
användning och vinst över tiden är en 
viktig del av verksamheten för både 
fysiska produkter och tjänster. Exem-
pelvis är livsmedelsbranschen mycket 
aktiva med att utveckla nya smaker el-
ler nya förpackningar, telekomföretag 
eftersträvar att hela tiden förbättra 
sitt utbud av produkter och tjänster. 
Oftast bygger dessa utvecklingar på 
en teknologi som företaget utvecklat i 

en tidigare fas men som man förbätt-
rar och modifierar för att till exempel 
nå nya kundgrupper eller för att få en 
konkurrensfördel.

En produkts livscykel indelas oftast 
i flera faser:

I dag är dessa faser oftast flytande 
så att den modifierade produkten 
lanseras när den första ursprungliga 
produkten är i mognadsfas eller i av-
tagandefas. Det är av stor vikt att före-
tagen påbörjar arbetet med att planera 
produktens livscykelstrategi (Product 
Life Cycle Managment, PLCM) redan i 
samband med den tidiga utvecklings-
fasen av den första generationens pro-
dukt eller tjänst och att man sätter upp 
klara mål och syften med sin strategi 
så att denna stämmer överens med pro-
duktens/tjänstens övergripande mål 
och strategi. En kontinuerlig produkt-
utveckling säkerställer att produktens 
användning ökar och produktlivscy-
keln förlängs. 

Extra viktigt inom läkemedelsin-
dustrin
Att utveckla ett helt nytt läkemedel 
kostar i genomsnitt i dag cirka 5 mil-
jarder USD enligt Innothink Center 

Fast det är 25 år sedan Fragmin lanserades i Sverige 
går det fortfarande bra och användningen av produk-
ten fortsätter att öka. En medveten livcykelstrategi är 
en viktig förklaring till denna framgång och erfaren-
heterna från Fragmin kan till ämpas på andra läke-
medelsprodukter. Det menar Tommie Johansson och 
Bengt Johansson, oberoende konsulter som i många 
år arbetade med läkemedlet Fragmin.

En livscykelstrategi syftar till att öka användningen av produkten och att förlänga produktens 
livscykel. Figuren beskriver schematiskt effekten av en kontinuerligt planerad och genomförd 
produktutveckling. När produkten utvecklas så ökar användningen av den och produkten får 
en längre livscykel. 
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   E
n väl planerad och genomförd 

    livscykelstrategi gör skillnad
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for Research in Biomedical Innova-
tion (Forbes 2013) och innebär också 
en stor riskexponering under hela ut-
vecklingsperioden. Ett antal läkemedel 
har till och med hunnit lanseras innan 
man tvingats att dra in produkten från 
marknaden, oftast beroende på ovan-
liga allvarliga biverkningar som inte 
upptäckts förrän flera tusen patienter 
exponerats för läkemedlet. Så var till 
exempel fallet med Vioxx (ett antiin-
flammatoriskt läkemedel från MSD) 
och Exanta (trombosprofylax och be-
handling från AstraZeneca). 

Trots att läkemedelsindustrin fort-
sätter att investera enorma summor på 
att ta fram nya läkemedel för att erbju-
da patienterna en mer effektiv och säk-
rare behandling kommer allt färre nya 
läkemedel ut på marknaden. Inte minst 
gäller det antalet storsäljare, så kallade 
blockbusters. Nästan alla läkemedel 
med en årlig försäljning på några 
hundra miljoner USD utsätts också för 
generisk konkurrens så fort patentet 
löper ut och tappar härigenom 50-80 
procent av sin försäljning under det 
första året, framför allt i USA men även 
i flertalet Europeiska länder. Dessutom 
kräver myndigheter ny dokumentation 
för etablerade produkter för att pro-
dukten ska få fortsatt subvention. 

Alla dessa faktorer sätter press på lä-
kemedelsföretagen att investera i olika 
typer av produktutvecklingsprojekt 
som bygger på den etablerade produk-
tens molekyl eller tekniska plattform. 
Härigenom kan man minska utveck-
lingskostnaderna med nya dyra prekli-
niska och kliniska studier som krävs för 
att dokumentera produktens säkerhet 
och effektivitet. Med tanke på den långa 
tidsperiod det oftast tar från att börja ett 
utvecklingsarbete till dess att produk-
ten kan erbjudas till patienter är det 
ännu viktigare inom läkemedelsbrans-
chen än i flertalet andra branscher att i 
tidig fas av originalproduktens utveck-
ling tänka igenom produktens livcykel-
strategi och vilka mål man eftersträvar. 
Exempel på PLCM-mål kan vara:

-
domsområden (indikationsutveckling),

som gör det enklare för patient eller 
sjukvårdspersonal att administrera 
läkemedlet (product line extension),

som gör det billigare att framställa lä-
kemedlet, vilket kan vara viktigt för 
att kunna möta priskonkurrens vid en 
framtida generisk konkurrens,

-
hovsrätt (intellectual property, IP) för 
att legalt bättre kunna skydda produk-
ten från generisk konkurrens.

Oftast kommer idéer till en livscykel-
strategi av medarbetare på marknads- 
eller försäljningsavdelningarna efter-
som de har de flesta kundkontakterna 
och kan genom dessa relationer få in-
tressanta uppslag till produktutveck-
ling av olika slag. Inte desto mindre 
krävs ett tvärfunktionellt samarbete 
mellan olika funktioner inom ett före-
tag till exempel klinisk forskning, re-
gulatorisk information, processutveck-
ling och farmaceutisk forskning. Det 
är också av största vikt att förstå hur 
nya produktutvecklingar kan påverka 
produktens tillgänglighet för patien-

ten (market access), inte minst priset. 
Således är det viktigt att sekvenserna 
av produktutvecklingen är väl genom-
tänkta. Man ska också kalkylera in ris-
ken med den effekt ett negativt resultat 
från till exempel en klinisk prövning 
på en ny indikation kan få på befintliga 
redan godkända indikationer. 

Utvecklingen av Fragmin - en 
tillbakablick
Fragmin har sitt ursprung från stan-
dard-heparin som upptäcktes 1926 
men kom i klinisk användning under 
1940-talet. KabiVitrum var, tillsam-
mans med en åländsk forskare, Erik 
Jorpes, ledande i utvecklingen av stan-
dardheparin och var först i världen 
med att lansera detta läkemedel. 

1976 gjorde ett forskarteam - Erik 
Holmer och Lars-Olov Andersson från 
KabiVitrum - tillsammans med ett eng-
elskt institut ett genombrott när man 
upptäckte att det var de mindre frak-
tionerna av heparinet som gav den 
mest signifikanta antikoagulationsef-
fekten. Tidigare trodde man att det i 
huvudsak var de större molekylerna av 
heparinet som var det mest effektiva 
för att hämma koagulationssystemet. 

Denna upptäckt gav upphov till ett 
nytt forskningsprojekt inom KabiVit-
rum (Kabi 2165) med syfte att ta fram 
ett antitrombosläkemedel som gav fär-
re och mindre blödningar än standard-
heparin. Ett annat mål med projektet 
var att det nya läkemedlet skulle vara 
enklare att administrera, till exempel 

OM FÖRFATTARNA
Tommie Johansson och Bengt Johans-
son arbetade 1984−1998 som interna-
tionella marknadschefer för Fragmin 
och var delaktiga i planeringen och 
implementeringen av produktens Life 
Cycle Management-strategier under 
denna period.
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ville man kunna ge en subkutan injek-
tion i stället för infusionsdropp vid be-
handling av djup ventrombos. Detta 
projekt mynnade ut i produkten Frag-
min som registrerades i oktober 1985 i 
Tyskland på indikationen antikoagula-
tion i samband med hemodialys. Detta 
var den första registreringen i världen 
av ett lågmolekylärt heparin. 

1988 registrerades Fragmin i Sverige 
på indikationen trombosprofylax i 
samband med allmänkirurgi. 

Det kliniska prövningsprogrammet 
för Fragmin inkluderade till att börja 
med fyra indikationer:

-
mänkirurgi,

-
rurgi,

ventrombos),

-

Lanseringen i Sverige blev framgångs-
rik och Fragmin började ganska snabbt 
i stor utsträckning ersätta standardhe-
parin på sjukhusen. 

1988 påbörjades också prelansering-
en av Fragmin i Frankrike, världens då 
största heparinmarknad, samt i Tysk-
land och i övriga Nordiska länder. Ka-
biVitrum var vid denna tidpunkt ett 

litet läkemedelsbolag i flertalet euro-
peiska länder och hade en mindre or-
ganisation i USA och ett litet dotterbo-
lag i Japan. 

Med knappa resurser lyckades Ka-
-

andel med Fragmin i Tyskland och i 
Frankrike, trots hård konkurrens från 

Godkännandeår av indikationer för Fragmin.

Sverige i frontlinjen för att hindra att 
falska läkemedel drabbar patienter
Läkemedelsbranschen och apoteken i gemensam 
avsiktsförklaring.  

Mer öppenhet om resultatet av  
kliniska prövningar
Överenskommelse mellan läkemedelsbranschen  
i Europa och USA.

Lång väg kvar från heterogena  
kvalitetsregister till en mer homogen 
struktur
Stödinsatser behövs för att främja användningen

Aktuellt Patientsäkerhet

Opinion Forskning 

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

LIFe-time.se ges ut av LIF – de forskande läkemedels- 
företagen verksamma i Sverige. LIF företräder ca 80  
företag vilka står som tillverkare av ca 80 % av alla  
läkemedel som säljs i Sverige.
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produktutveckling

Poulenc Rorer, numera i Sanofi-koncer-
nen) och ett Schweiziskt bolag (Sandoz 
som numera ingår i Novartis). 

När Pharmacia (KabiVitrum, Phar-
macia och Carlo Erba) gick samman 
med det amerikanska företaget UpJohn 
1995 (Pharmacia & UpJohn), lanserades 
produkten i USA. Pharmacia & Upjohn 
var då förbisprungna av Rhone Pou-
lenc Rorer/Aventis som tidigt satsade 
på USA-marknaden och genomförde 
kliniska prövningar med ledande 
nordamerikanska forskare. I Japan  
blev Fragmin den ledande produkten 
med indikationen antikoagulation vid 
hemodialys, och tillsammans med  en 
japansk partner blev Japan den största 
marknaden för Fragmin, följt av Frank-
rike och Tyskland och därefter Sverige. 

Livscykelsarbetet för Fragmin 
under de senaste 20 åren 
Det medicinska behovet av trombos-
profylax var fortfarande stort och 
i samarbete med ledande forskare 
identifierades fortsatta utvecklings-
möjligheter. Ett omfattande kliniskt 
prövningsprogram drogs i gång un-
der början av 1990-talet för att påvisa 
att Fragmin även var effektivt på vissa 
sjukdomar orsakade av arteriella trom-
boser, såsom instabil kranskärlssjuk-

dom och icke Q-vågsinfarkter. Man 
satte i gång två parallella multicen-
terprövningar, ett svensk projekt och 
ett europeiskt projekt. Genom dessa 
prövningar etablerade Pharmacia ock-
så kontakt med ledande kardiologer i 
Sverige och runtom i Europa. Ett stort 
antal rådgivande möten, så kallade 
advisory boards, genomfördes med 
ledande kardiologer från både Europa 
och USA och förberedelsen för lanse-
ring av dessa nya indikationer genom-
fördes mycket noggrant. 

Parallellt med detta omfattande 
prövningsprogram satte man igång ett 
stort varumärkesprojekt som mynnade 
ut i utveckling av den varumärkespro-
fil som Fragmin har ännu i dag - ett löv 
där lövets nervtrådar kan symbolisera 
blodkärl och lövet i olika kampanjer 
kan utformas till olika organ beroende 
på det  indikationsområde man vill be-
lysa. Så trots att det snart gått 20 år se-
dan denna profil lanserades och trots 
att Pharmacia genomgått ett stort antal 
företagssammanslagningar sedan dess 
(inte minst Pfizers förvärv av Pharma-
cia för cirka 10 år sedan) är denna va-
rumärkesprofil i stort sett intakt. 

En annan indikation där ett omfat-
tande kliniskt program sattes igång var 
”förlängd trombosprofylax” där studi-

erna visade på att man i samband med 
högriskkirurgi kan minska risken för 
trombos signifikant genom att fortsät-

man lämnat sjukhuset. 
För att patienterna lättare skulle 

kunna ta sina subkutana injektioner 
själva utvecklade Pharmacia en autoin-
jektor där man helt enkelt stoppade in 
den förfyllda engångssprutan i autoin-
jektorn. På grund av vissa tekniska 
problem beslutade Pharmacia att upp-
höra med att tillhandahålla autoinjek-
torn efter något år på marknaden. 

I slutet av 1990-talet och början av 
2000-talet startades också kliniska stu-
dier för att visa på att Fragmin med 
framgång kan användas till patienter 
med medicinska sjukdomar och där 
hög risk för trombos föreligger liksom 
studier på cancerpatienter för behand-
ling och sekundärprevention av djup 
ventrombos och lungemboli. 

Genom att bredda användningen till 
många indikationer har Fragmin i dag 
en stark ställning i Sverige och på flera 
europeiska marknader. 

Fragmin är en mycket komplex bio-
logisk substans med en mycket specifik 
molekylviktsdistribution vilket är av 
yttersta vikt för att uppnå den efter-
strävade biologiska aktiviteten. Det har 
visat sig vara mycket svårt att utveckla 
en så kallad biosimilar drug  (en be-
nämning för generika för biologiska 
produkter) av Fragmin. Den ledande 
lågmolekylära heparinprodukten i 
USA, Lovenox (i Sverige Klexan) har 
dock fått konkurrens i USA av en bio-
similarprodukt. Europa har ett något 
annorlunda regelverk än amerikanska 
FDA för att godkänna biosimilarpro-
dukter, därför finns det än i dag i Eu-
ropa ingen biosimilar av något lågmo-
lekylärt heparin registrerad. I alla fall 
inte som författarna känner till.

Försäljningsutvecklingen mätt som definierade dygnsdoser (DDD) av Fragmin i Sverige under 
perioden 1996−2012. (Källa: IMS Health)

Trots att det gått snart 20 år sedan Fragmins 
varumärkesprofil lanserades, och trots att 
företaget under dessa år genomgått ett antal 
företagssammanslagningar, är profilen i stort 
sett intakt.

dalteparinnatrium 
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Livscykelstrategier - en självklar 
investering 
Att ta fram en helt ny kemisk substans 
och utveckla detta till ett läkemedel 
är en mycket kostsam och riskfylld in-
vestering. Lägg därtill de stora belopp 
som investeras i prelansering och lan-
sering av ett nytt läkemedel. Det borde 
därför vara en självklarhet att i så stor 
utsträckning som möjligt investera i 
en fortsatt utveckling av en befintlig 
produkt så produkten kan komma fler 
patienter till godo. Viktigt är att plane-
ringen av en produkts livscykelstrategi 
påbörjas i en tidig fas av läkemedlets 

utveckling och att den stämmer med 
produktens övergripande strategier. 
Samtidigt måste denna strategi anpas-
sas till nya krav från omvärlden, kon-
kurrenssituationen och nya tekniska 
möjligheter. Självklart är det då också 
viktigt att investera i sådan produkt-
utveckling som stärker produktens 
position gentemot en framtida generisk 
konkurrens. 

Fragmin är ett exempel på att en väl 
planerad och genomförd livscykelstra-
tegi för en produkt framgångsrikt kan 
leda fram till att produktens använd-
ning och försäljning fortsätter att öka 
även 25 år efter lanseringen.

TOMMIE JOHANSSON
BENGT JOHANSSON

Författarna är oberoende konsulter inom 
life science-området 
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Förslag till citat (att användas av layoutaren)
En kontinuerlig utveckling av produkten har 
bidragit till att Fragmin fortfarande - 25 år 
efter lanseringen - ligger på listan över de 15 
mest sålda läkemedlen i Sverige.

PRODUCT LIFECYCLE 
MANAGEMENT
Product Lifecycle Management, även 
förkortat PLM, är en filosofi för hur man 
hanterar en produkt och information om 
produkten under produktens hela livs-
cykel. Tolkningen av livscykel är ganska 
vid och omfattar allt från att idén till pro-
dukten kläcks, utveckling av produkten, 
till att produkten demonteras, återvinns 
eller skrotas. Begreppet PLM används 
ofta när just informationen om produk-
ten ska hanteras under produktens hela 
livscykel. (Källa: Wikipedia)

En kontinuer-
lig produktut-

veckling säkerstäl-
ler att produktens 
användning ökar 
och produktlivs-
cykeln förlängs.
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forskning

Rekrytera rätt person med

hjälp av stora datamängder 

Att använda sig av stora datamängder för att analysera en persons beteende och 
förmåga att prestera i en kommande position är ingen utopi. Tekniken finns redan 
här, även om metoderna än så länge inte är så sofistikerade. David Schain, legi-
timerad psykolog och Sverigechef för Cubiks, ett konsultföretag inom urval och 
utveckling, ger här några exempel på hur stora datamängder kan användas vid 
rekrytering och utveckling av personal.
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Det är sällan ett modeord får så starkt genomslag 
i så många industrier och på så kort tid som big 
data (stora datamängder) har fått. Definitionerna 

av begreppet innehåller i regel någon form av analys av 
stora datamängder. Ofta nämns också den snabba teknik-
utvecklingen och den kraftigt ökande datamängden i form 
av digitala spår av människors beteende.

Ett av de vanligaste big data-exemplen handlar om den 
amerikanska butikskedjan Walmart, orkaner och Pop-tarts 
(en slags bakverk eller paj som värms i en brödrost). Wal-
mart har med sina 200 miljoner kunder i veckan och 1 mil-
jon kundtransaktioner i timmen onekligen förutsättningar 
för att samla stora datamängder. Som något av en pionjär 
på området sparar man sedan länge alla dessa kundtrans-
aktioner i en databas. Vid en analys av dessa kundtransak-
tioner fann man ett något oväntat samband mellan orkan-
varningar och försäljningen av Pop-tarts. Varje gång det 
utfärdades en orkanvarning så ökade försäljningen av Pop-
tarts i de berörda områdena. Det är för mig inte helt själv-
klart varför man köper något som ska värmas i brödrost 
när man förväntar sig oväder (och rimligtvis strömavbrott) 
men icke desto mindre så ökade försäljningen ytterligare 
när butikerna flyttade dessa bakverk närmare kassorna i 
samband med orkansäsongen. 

Ett annat exempel är filmuthyrningsföretaget Netflix 
som har mer än 30 miljoner kunder världen över som via 
streaming tittar på filmer och tv-serier. Traditionellt har 
Netflix i huvudsak erbjudit filmer och tv-serier som skapats 
av andra men när man planerade en egen tv-serie gjorde 
man en noggrann analys av sina kunders vanor. 

Eftersom Netflix är en streamingtjänst finns mycket sto-
ra mängder data om vad kunderna tittar på, vad de gillar, 
hur trogna de är, hur ofta de tittar med mera. Netflix har 
inte velat avslöja exakt hur analysen gjordes men klart är 
att Kevin Spacey framstod som en oväntat populär skåde-
spelare i Netflix utbud. Likaså var regissören David Fincher 
mer populär än förväntat. Dessutom fann man att tv-serien 
House of Cards som BBC producerat och sänt i början av 
1990-talet var mycket mer populär än andra gamla serier. 

Föga förvånande blev Netflix satsning en nyproduktion 
av House of Cards, regisserad av David Fincher och med 
Kevin Spacey i huvudrollen. Om det är förvånande eller 
inte vågar jag inte uttala mig om men serien som hade pre-
miär i februari 2013 har i alla fall blivit en stor succé.

Svårt att bedöma framtida prestationer
Vad betyder då big data för rekrytering och utveckling 
av medarbetare? I takt med ökad användning av sociala 
nätverk, smarta telefoner, surfplattor, mobila tjänster och 
molntjänster ökar mängden elektroniska spår eller data 
som speglar individers beteende. Denna ökning av tillgäng-
lig data ökar både inför och under anställningen. 

I takt med ökad 
användning av 

sociala nätverk, smarta 
telefoner, surf plattor, 
mobila tjänster och 
molntjänster ökar 
mäng den elektroniska 
spår eller data som 
speglar individers bete-
ende. Denna ökning 
av tillgänglig data ökar 
både inför och under 
anställ ningen.
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ledarskap

Den integritetsmedvetne läsaren funderar förmodligen 
redan här på konsekvenserna för den personliga integrite-
ten, något som alldeles säkert kommer att vara en viktig 
faktor både ur ett etiskt och arbetsgivarperspektiv. Men det 
är förmodligen inte något hinder. I någon mån existerar 
detta problem redan i dag till exempel genom att arbetsgi-
vare äger elektroniska spår i form av anställdas e-post som 
man tekniskt och juridiskt förfogar över. 

Det finns redan exempel på hur man kan använda stora 
datamängder inom talent management. I en intervju i juni 
2013 i The New York Times berättare Googles Vice President 
of People Operations, Laszlo Bock att man på Google för 
några år sedan gjorde en analys av tiotusentals egna rekry-
teringar. Man tittade på hur samtliga personer som träffat 
kandidaterna bedömde och poängsatte dessa och hur dessa 
bedömningar samvarierade med hur de sedan presterade i 
sitt jobb. Man fann inga samband alls förutom hos en enda 
chef som råkade vara en världsledande expert inom sitt om-
råde. Denne chef hade en god prediktion av prestation i sina 
bedömningar. I övrigt var sambanden helt slumpmässiga. 

Laszlo Block berättade också att Google funnit att så kall-
lade tankenötter (brainteasers) inte har något värde alls för 
att förutse en persons prestationsförmåga, möjligen kan det 
få intervjuaren att känna sig smart. Det som, enligt Laszlo 
Block, däremot fungerar är strukturerade beteendefokuse-
rade intervjuer.

Strukturerade beteendefokuserade intervjuer innebär 
dels att man tydligt i förväg definierar vilka områden man 
är intresserade av och ägnar intervjutiden åt att undersöka 
just dessa. Det innebär också att man undviker hypotetiska 
frågeställningar, oavsett om de är tankenötter som till ex-
empel hur många golfbollar det får plats i ett flygplan eller 
vanliga frågor som hur personen i fråga skulle agera som 
ledare i en viss situation. Hypotetiska frågor undersöker i 
bästa fall någons intention och som säkert många känner 
igen sig i så är intention inte speciellt bra för att förutsäga 

framtida beteenden. De flesta av oss har säkert någon gång 
haft en intention att träna mer, äta bättre, sova mer eller 
något annat som sedan inte riktigt blivit så. 

Vad kan då bättre förutsäga ett beteende än intention? 
Jo tidigare uppvisade beteenden. Den som redan tränar re-
gelbundet kommer med mycket större sannolikhet göra det 
även i den närmaste framtiden. Naturligtvis inte alltid men 
i mycket större utsträckning än den som endast uttryckt en 
intention. För framgångsrika rekryteringar bör man därför 
undvika att intervjua kandidater om deras intentioner och 
helt och hållet fokusera på historiskt uppvisade beteenden 
i situationer som i så stor utsträckning som möjligt liknar 
de som kandidaten kommer att möta i jobbet.

Webbläsare och prestationsförmåga 
I en artikel i the Economist från april i år finns ett annat 
spännande exempel. I en studie hittade man ett samband 
mellan vilken webbläsare man använt när man fyllde i sin 
ansökan (online) och prestation i arbetet samt hur länge 
kandidaten stannade. De personer som använt webblä-
sare som inte var standard utan kräver en installation (till 
exempel Chrome eller Firefox) presterade både bättre och 
stannade längre än personer som använt standardläsare. 

Det framgår inte av artikeln vilken typ av positioner det 
varit frågan om men ansökningsförfarandet ger en ledtråd 
om att det förmodligen rör sig om volymrekryteringar och 
någon form av instegsposition. En hypotes är att personer 
som tagit sig tid att installera en ny webbläsare överlag är 
något mer handlingskraftiga eller initiativtagande än per-
soner som använder standardläsare och att detta får genom-
slag på prestationen. En alternativ tolkning skulle kunna 
vara att tekniskt kunnande är en framgångsfaktor i rollerna 
i fråga. 

Jag tycker att exemplet är intressant då det tydliggör att 
det ofta är den information som är lättillgänglig som blir 
analyserad. Att man analyserat valet av webbläsare handlar 
naturligtvis om att den informationen varit lättillgänglig. 

Många internationella organisationer har dragit en in-
tressant slutsats om vad som är mest avgörande för om ut-
landsplacerade chefer lyckas i sina jobb. Till skillnad från 
vad de flesta instinktivt skulle gissa på, som personlighets-
faktorer som till exempel låg emotionell stabilitet (neuroti-
cism) eller hög tolerans mot förändring, så visar de flest 
internationella organisationers erfarenhet att den viktigas-
te faktorn för prestation i en utlandsposition är hur reste-
rande del av familjen trivs socialt och i skola/jobb. Jag har 
aldrig sett något försök att bevisa denna sanning men jag 
skulle inte trilla av stolen om jag en dag fick se en analys 
som visade ett positivt samband mellan hur utlandsplace-
rade chefer lyckas i sitt arbete och antalet nya facebookvän-
ner som deras barn fått i det nya landet. 

Undersök den egna organisationen
I dag samlar de flesta organisationer in data i rekryterings-
processen som det finns en allmänt vedertagen uppfatt-
ning om är kopplad till prestation. I bästa fall finns det 
forskningsstöd för en sådan koppling, till exempel kopp-
lingen mellan prestation och kognitiv förmåga. I andra fall 
är sådant stöd mer tveksamt, till exempel när det gäller 

Så kallade tankenötter 
(brainteasers) har inte 

något värde alls för att förutse 
en persons prestationsförmå-
ga, möjligen kan det få intervju-
aren att känna sig smart. Det 
som, enligt Laszlo Block, däre-
mot fungerar är strukturerade 
beteendefokuserade intervjuer.
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referenser. I bästa fall förlitar man sig på samband identi-
fierade i andra organisationer under någorlunda liknande 
förhållanden. 

Jag tror att detta förhållningssätt behöver ersättas med 
en gedigen kunskap om hur det faktiskt ligger till i den egna 
organisationen. Jag tror att vi i framtiden inte kommer att 
nöja oss med att det visat sig att det finns ett allmänt sam-
band mellan begåvning och prestation utan att vi faktiskt 
kommer att vilja undersöka vilka samband som finns i den 
egna organisationen. Vi kommer att vilja veta vilka person-
lighetsfaktorer, om några, som är kopplade till prestation 
för till exempel en account manager i vår egen organisation 
och om bakgrund, kognitiv kapacitet eller bostadsort har 
en koppling till prestation. För att kunna göra detta behöver 
man naturligtvis göra studier i den egna organisationen. 

Den största svårigheten i den typen av studier i dag är 
bristen på bra prestationsdata för många roller. De flesta 
studier genomförs på säljroller eftersom det är en av få rol-
ler där många organisationer redan i dag sitter på bra pre-
stationsdata i form av till exempel försäljningsresultat, an-
tal kundmöten eller aktiviteter. 

Det som nu håller på att hända är att mängden tillgäng-
lig prestationsdata ökar och därmed möjligheterna att un-
dersöka hur sambanden mellan prestation och till exempel 
rekryteringsdata eller beteende faktiskt ser ut. 

Framtiden är redan här
Vi börjar nu få tillgång till data som speglar människors 
beteende och som inte kräver manuell insamling. Ett tyd-
ligt exempel på detta är Googles och Apples senaste uppda-
teringar av sina mobiltelefonoperativsystem. Till exempel 
möjliggör Googles Android för telefonen att automatiskt 
känna av var användaren bor och arbetar. Det låter kanske 
som science fiction men det är naturligtvis inte så svårt för 
telefonen som ju både har klocka och GPS att dra slutsatsen 
om att den plats man normalt befinner sig på under natten 
är ens bostad och den plats man oftast befinner sig på un-
der arbetstid är ens arbetsplats. 

Telefonen använder sedan denna kunskap för att till ex-
empel ge information om trafikläget och förseningar strax 
innan användaren normalt lämnar jobbet eller hemmet. En 

av mina kollegor blev häromdagen både rädd, förvånad och 
lite glad när hon på sin iPhone efter IOS 7-uppdateringen 
fick ett litet meddelande från telefonen som löd ”Det verkar 
som om att du har mycket att göra i morgon, det finns 16 
schemalagda aktiviteter och den första börjar klockan 8.” 
Inte heller detta är så konstigt då informationen naturligt-
vis fanns i hennes kalender men sättet att använda infor-
mationen är onekligen nytt.

Dessa exempel på användningen av de elektroniska spår 
som våra beteenden i dag skapar väcker fantasin till liv. Jag 
är övertygad om att den arbetsgivare som skulle vilja få 
tidiga signaler om vilka anställda som ligger på gränsen 
till att arbeta för mycket skulle kunna få mycket exakta 
riskfaktorer i form av till exempel tiden den anställde spen-
derar på arbetsplatsen eller på resande fot (data från tele-
fonens plats och tid) i kombination med antal e-postmed-
delanden sända utanför normal arbetstid (data från mejl-
server). 

Jag både tror och hoppas innerligt att vi successivt kom-
mer att börja lägga en något större del av vår tid på att ta 
reda på vad som faktiskt driver prestation i en viss roll och 
sedan använda denna kunskap i både rekrytering och ut-
veckling av våra anställda. 

DAVID SCHAIN
legitimerad psykolog

Sverigechef och partner, Cubiks
 

BIG DATA - STORA DATAMÄNGDER
Big data är digitalt lagrad information av sådan storlek (vanli-
gen terabyte och petabyte), att det är svårt att bearbeta den 
med traditionella databasmetoder. Närbesläktade begrepp är 
very large databases (VLDB), datalager, datamining och infor-
mationsutvinning. Termen big data fick sitt genomslag under 
2009. Ingen svensk översättning har blivit etablerad, men ett 
begrepp som använts är stora datamängder. (Källa: Wikipedia)

För framgångsrika rekry-
teringar bör man undvika 

att intervjua kandidater om 
deras intentioner och helt och 
hållet fokusera på historiskt 
uppvisade beteenden i situa-
tioner som i så stor utsträck-
ning som möjligt liknar de som 
kandidaten kommer att möta i 
jobbet.

ledarskap
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RWE är data som samlas in i 
klinisk praxis och används i 
olika syften, bland annat för 

att testa hypoteser om ett läkemedels 
effekt, säkerhet och användande, men 
även för bredare frågeställningar som 
att följa upp behandlingsriktlinjer och 
behandlingsalgoritmer. Vad gäller lä-
kemedel gör RWE-studier det möjligt 

att följa upp evidensen från kliniska 
prövningar och att säkerställa att till 
exempel effekt och säkerhet är samma 
i klinisk praxis där omständigheterna 
är mindre kontrollerade än i en kli-
nisk studie. 

Läkemedelsindustrins ökade fokus 
på Real world evidence drivs av ut-
vecklingen inom e-hälsa med ett ökat 

utbud av elektronisk data på patient-
nivå, samt ett ökat krav på RWE-upp-
följning från myndigheter (Tandvårds- 
och läkemedelsförmånsverket, TLV) 
och betalare (landsting och regioner i 
Sverige) inom hälso- och sjukvården. 
Så varför är det så svårt för läkemedels-
bolagen att omsätta denna kunskap i 
handling? 

Allt viktigare för läkemedelsindustrin att använda data från klinisk praxis i

MARKET ACCESS STRATEGIER

Att använda sig av data som är baserat på kliniskt användande, så kallad Real 
world evidence (RWE), där man följer patienten i klinisk praxis under längre tid, 
har blivit ett allt viktigare komplement till randomiserade kliniska prövningar. 
I den här artikeln berättar Pernilla Huetson om en internationell undersökning 
som IMS Health genomfört.
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Användandet av RWE begränsas av 
otillräcklig information och enstaka 
fallstudier, vilket har föranlett denna 
studie. Här beskriver vi på ett detalje-
rat sätt dynamiken i RWE utbudet och 
har analyserat över 100 fallstudier, vil-
ka tydliggör den roll RWE har spelat i 
beslutsfattandet vad gäller läkemedel. 

Denna studie beskriver utbud och 
efterfrågan i olika länder och visar att:

-
de läkemedel har ökat i omfattning 
och inlyftande på västerländska 
marknader. Mer än 100 observerade 
fallstudier illustrerar att långtifrån 
alla RWE-studier handlar om bi-
verkningsrapportering.

olika sätt för att utvärdera värdet av 
läkemedel, vilket lett till ett ökat an-
vändande av vissa läkemedel när 
det varit motiverat - kostnadskon-
troll är inte det enda syftet.

när det kommer till RWE är ett pro-
aktivt engagemang från läkemedels-

industrin viktigt. RWE genererad av 
läkemedelsindustrin påverkade över 
25 procent av de studerade besluten.

Svårigheterna att agera
Det ökade trycket på att få ut mer värde 
för pengarna inom hälso- och sjukvår-
den har drivit på RWE:s betydelse för 
utvärdering av läkemedel. I tidigare 
studier har IMS Health uppskattat att 
förbättrad användning av läkemedel 
skulle kunna minska de globala läke-
medelskostnaderna med 300-650 mil-
jarder USD. 

potentialen med RWE så är det svårt 
att omsätta kunskapen till handling. 
Det kan vara svårt att skapa sig en bild 
av de underliggande drivkrafterna 
bakom RWE-utvecklingen med hjälp 
av de enstaka exempel som finns till 
hands. Frågorna kan även betraktas 
från olika perspektiv - industri kontra 
betalare, hälsoekonomi kontra market 
access. Vissa ser RWE i ett snävt per-
spektiv, där RWE enbart används som 

underlag till biverknings- och lagstad-
gade rapporter, medan andra ser en ge-
mensam plattform framför sig med po-
tential att engagera olika beslutsfattare. 

RWE:s infly-
tande på beslut 

angående läkemedel 
har ökat i omfatt-
ning och inlyftande 
på västerländska 
marknader. Mer än 
100 observerade fall-
studier illustrerar 
att långtifrån alla 
RWE-studier hand-
lar om biverknings-
rapportering.
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Även RWE-förespråkare har olika 
fokus, vissa ser möjligheterna medan 
andra fokuserar på att hantera risker-
na. Reaktionerna inom läkemedelsin-
dustrin har från ett internationellt per-
spektiv till stor del präglats av förvir-
ring och organisatorisk förlamning in-
för hur man bäst ska driva RWE-frågor.

Faktabaserade insikter
För att föra debatten framåt har vi 
försökt göra en objektiv studie av ut-
bud och efterfrågan inom RWE-fältet. 
Denna studie fokuserar på licensierade 
läkemedel i allmänhet, i stället för att 
endast fokusera på innovativa produk-
ter, biverkningsrapportering eller kli-

niskt användande som till exempel ut-
värderingar av behandlingsalgoritmer. 

Betalare, experter på hälsoteknolo-
gisk utvärdering, (Health Technology 
Assessment, HTA) och läkemedelsbo-
lag har bidragit med sina insikter och 
perspektiv i över 50 intervjuer.

För att illustrera efterfrågan på 
RWE, identifierade IMS Health över 
100 fallstudier (ej biverkningsrelatera-
de) där RWE har påverkat beslut vad 
gäller läkemedelsanvändning (figur 1, 
RWE fallstudier per land). RWE har på-
verkat ett brett spektrum av områden 
såsom indikation (label), tillgänglighet 
både vid och efter lansering (launch ac-
cess, ongoing access), pris (price) och 
användning (use). Det är framför allt 
betalare som har drivit på denna ut-
veckling, men ungefär 25 procent av 
våra exempel motsvarar RWE framta-
get av läkemedelsindustrin, vilket vi-
sar på att läkemedelsbolagen även bi-
drar till denna utveckling. 

Förutom efterfrågan, har IMS Health 
även undersökt tillgången på real 
world data (RWD). Här har fokus legat 
på användandet av databaser och re-
gister i stället för att ta fram dyr pro-
spektiv data. För att illustrera utbudet 
av RWD gick IMS Health igenom pu-
blicerade RWE-analyser. Utbudet av 
forskningsartiklar som bygger på RWE 
varierar kraftigt mellan olika länder, 
från tusentals artiklar i USA och Stor-
britannien, till endast ett par hundra i 
andra stora länder som Tyskland och 
Frankrike. Detta belyser skillnader i 
hur användbart det strukturerade elek-
troniska RWD är. För att RWD ska vara 
användbart krävs att de data som an-
vänds har bred täckning, att de erbju-
der möjligheten att följa en patient 
longitudinellt samt att de håller hög 
klinisk kvalitet. Även om inte alla ak-
törer är i behov av denna typ av data i 
sitt beslutsfattande, så kan en bred till-
gång till data generera mer forskning 
och kunskap (figur 2, RWE utbud från 
databaser och register). 

Sammanfattningsvis har inget land 
ett perfekt utbud av data; det är fram-
förallt möjligheten att använda RWE-
data som begränsar utbudet i olika 
grad. I tillgångsledda (access) länder 
(ovanför pilen), förbättras utbudet av 
användbarheten. I dessa marknader 
kan även företag som tillhandahåller 
data driva på denna utveckling. I län-

RWE-fallstudier per land. Studien visar att RWE har påverkat ett brett spektrum av områden 
såsom indikation, tillgång, pris och användning.

RWE-utbud från databaser och register. Storleken på bubblan indikerar det totala antalet 
RWE-forskningspublikationer.
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“Läkemedel har ingen verkan 
på patienter som inte tar dem”*

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

* Graham Lewis, Global Pharma Strategy, IMS Health

EN webbadress att komma ihåg.  
Enkelt för alla – patienterna, sjukvården, 

apoteken och läkemedelsbolagen
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I undersökningen är den högst rankade marknaden är Storbritannien, följt av Sverige och 
Nederländerna.
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so- och sjukvården möjliggör länkning 
av olika datakällor. Dock är forskning-
en inte så utbredd som i andra länder, 
detta beror delvis på en flerstegspro-
cess för att få tillgång till data, vilket 
inkluderar etik- och sekretessprövning 
som tar 3-6 månader och delvis på att 
det saknas färdiga länkningar mellan 
olika databaser. Dessa faktorer till trots 
erbjuder Sverige forskningsmöjlighe-
ter som inte finns i andra länder och 
kommer att fortsätta vara en fruktsam 
marknad för RWE-generering. 

Efterfrågan: 3 av 5 möjliga poäng 
I Sverige har de olika beslutsfattarna 
en god förståelse för de relativa styr-
korna och svagheterna med RWE-
data. TLV använder QALY (Quality 
Adjusted Life Years, kvalitetsjusterade 
levnadsår) som ett standardmått och 
både TLV och SBU tar med RWE i häl-
soekonomiska modeller för kostnads-
effektivitet och budgetanalys. Om det 
finns en osäkerhet runt en produkts 
kostnadseffektkvot har TLV också 
börjat använda evidensuppföljning i 
villkoren för ett inträde i läkemedels-
förmånen som stipulerar att företaget 
måste samla RWE under en definierad 
tidsperiod vilket sedan ska redovisas 
till myndigheten. 

Utöver hälsoteknologisk utvärde-
ring (HTA) och förmånsbeslut, så an-
vänds inte RWE i samma utsträckning 
som i andra länder för att exempelvis 
följa upp förskrivning. Om RWE-stu-
dier har publicerats i en forskningstid-
skrift, kan resultatet förmedlas direkt 
till beslutsfattare. Sverige har därför en 
väl utarbetad struktur för tolkning och 
spridning av RWE. 

Tillämpning: 3 av 10 möjliga poäng
Trots att Sverige med europeiska mått 
mätt är stark inom tillämpningen av 

RWE så ligger Sverige efter Storbri-
tannien. Endast elva fallstudier iden-
tifierades, vilket ligger på en genom-
snittsnivå i denna studie och dessutom 
har RWE i Storbritannien en större 
möjlighet att påverka beslut. Från ett 
nationellt perspektiv publicerar beta-
larorganisationer regelbundet och sys-
tematiskt data om förskrivning vilket 
påverkar förskrivningsbeteendet på 
regional nivå, statiner är ett exempel 
på detta. Dock har RWE endast i vissa 
fall använts för att påverka tillgången 

till läkemedel, ett exempel är Atacand 
som fick fortsatt subvention baserat på 
RWE-data från tillverkaren. Generellt 
är tillämpningen av RWE oförutsägbar 
och påverkar inte prissättningen i nå-
gon högre grad. 

… och Danmark på sjunde 
Danmarks sjunde plats beror på en out-
nyttjad potential av danska datakällor, 
både vad gäller population och täck-
ningsgrad. Det danska klimatet präg-
las av otillgängliga datakällor och av-
saknad av strukturer för att ta tillvara 
på RWE i beslutsprocesser inom läke-
medelsområdet. Även om vår kartlägg-
ning identifierade två exempel (inom 
sjukdomsområdena erektil dysfunk-
tion och blodtryck) där RWE använts 
för att säkerställa att betalare endast 
betalade för lyckad behandling, så gav 
de begränsad insikt i hur RWE kommer 
att utvecklas i framtiden. 

Utbud: 3 av 5 möjliga poäng
Danmark har utförliga elektroniska 
dataregister integrerade i sitt hälso- 
och sjukvårdssystem. Eftersom Dan-
mark tidigt (i början av 1990-talet) in-
förde elektroniska journalsystem i sitt 
primärvårdssystem finns det mer än 
tio års historia med nästan 100-pro-

centig täckningsgrad. Dock är regist-
ret begränsat vad gäller struktur och 
kodning av data. I elektroniska jour-
nalsystem är täckningsgraden inom 
specialistvården lägre än inom pri-
märvården, men utökas kontinuerligt 
och förväntas vara på samma nivå som 
primärvården inom en snar framtid. 
Administrativa system fångar in öp-
pen- och slutenvårdsdata samt rap-
porterar till nationella diagnosregister. 

Danmarks forskningsinfrastruktur 
är fokuserad runt nationella register 
(som i övriga nordiska länder) med 
sjukdomsspecifika register som täcker 
majoriteten av befolkningen i olika de-
lar av hälso- och sjukvården. Vissa av 
dessa register tillför en unik aspekt till 
den globala forskningen (till exempel 
tvillingregistret). Som i övriga nord-
iska länder gör registreringen av natio-
nella ID-nummer inom hälso- och sjuk-
vårdsdata det möjligt att länka data 
mellan databaser och register, vilket 
ökar forskningsvärdet. 

Trots dessa styrkor är tillgången ofta 
begränsad till akademiska grupper el-
ler baserat på protokoll via forskarser-
vice på Statens Serum Institut. Infra-
strukturen för att kontinuerligt länka 
olika databaser till varandra är begrän-
sad, dock har vissa universitetssjukhus 
byggt infrastruktur för att möjliggöra 
detta inom deras upptagningsområ-
den. Ett exempel är Århus universitets-
sjukhus som har 1,8 miljoner männis-
kor i sitt område. Totalt sett är Dan-
marks starka forskningspotential be-
gränsad av bristen på systematiska re-
surser och begränsad datatillgång jäm-
fört med andra länder. 

Efterfrågan: 1 av 5 möjliga poäng
Beslutsfattare i Danmark använder 
RWE i låg utsträckning och har låg ac-
ceptans för RWE som beslutsunderlag. 
Det danska centret för hälsoteknolo-
gisk utvärdering, (Danish Centre for 
Health Technology Assessment, DA-
CEHTA) är den danska HTA-organi-
sation som genomför hälsoekonomiska 
analyser av nya teknologier. Dock är 
hälsoekonomisk data frivillig i subven-
tionsansökan till Sundhetsstyrelsen, 
och beslutet baserar sig framför allt på 
pris jämfört med existerande behand-
lingar och budgetpåverkan. Detta står i 
stark kontrast med många andra länder 
där RWE är obligatoriskt i ekonomiska 

Betalare har använt RWE på ett antal 
olika sätt för att utvärdera värdet av 

läkemedel, vilket lett till ett ökat använ-
dande av vissa läkemedel när det varit 
motiverat - kostnadskontroll är inte det 
enda syftet.
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analyser för subventionsansökan. Situationen 
är inte bättre inom prissättningsområdet eller 
vad gäller att identifiera jämförelsealternativ. 
Den danska situationen kan komma att för-
ändras eftersom Danmark snart kommer att 
göra en genomgång av sin tillgångsstrategi och 
prissättningsmodell vilket de gör vart femte år. 

Tillämpning: 1 av 10 möjliga poäng
Danska beslutsfattare har i dagens läge inte 
använt RWE för att ta beslut i någon större 
utsträckning. Bara två fallstudier har identi-
fierats inom ramen av innovativa kontrakt, ett 
läkemedel för blodtryck och ett läkemedel för 
erektil dysfunktion. Dessa verkar ha utformats 
för att säkerställa fortsatt tillgänglighet av pro-
dukterna, men de kan även ha utformats för att 
minska nettopriset i stället, eftersom man en-
dast betalade för lyckade behandlingar.

DEFINITIONER

• Real World Data, RWD. Data som är baserad 
på kliniskt användande och inte inom ramen för 
en klinisk prövning.  

• Real World Evidence, RWE. Tvättad och valide-
rad real world data som följer patienten longitu-
dinellt (under en längre tid) och som kan influera 
kliniska, kommersiella, pris- och accessbeslut.

• Health Technology Assessment, HTA. Utvärde-
ring av metoder och tekniker inom hälso- och 
sjukvården.

• Quality Adjusted Life Years, QALY. Kvalitetsjus-
terade levnadsår. Används för att mäta de hälso-
effekterna som en behandling eller ett läkeme-
del medför. Ett QALY är konstruerat så att ett 
levnadsår multipliceras med en livskvalitetsvikt 
mellan noll och ett, där noll motsvarar död och 
ett motsvarar full hälsa. En fördel med QALY är 
att det fångar både livslängd och livskvalitet i ett 
och samma mått.

• Lanseringsaccess (launch access). RWE an-
vänds för accessbeslut vid lansering av ett nytt 
läkemedel.

• Pågående access (ongoing access). RWE an-
vänds för att stödja accessbeslut efter lansering.

PERNILLA HUETSON
IMS Health

Consultant, Health Economics & Outcomes Research
Real-World Evidence Solutions

Adaptionsbyrån Qre växer!
Jag heter Linda och arbetar som Art Director på Qre. Vi är en  
adaptionsbyrå som är specialiserade på att tolka och anpassa  
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De upphandlingsdirektiv som gäller nu är från 2004 
men infördes i svensk lag först i januari 2008 och 
känns kanske därför inte särskilt gamla för oss i 

Sverige. Men upphandlingsområdet är ett relativt nytt rätts-
område med en snabb utveckling och det har under flera 
års tid höjts röster för att reglerna om offentlig upphand-
ling och att upphandling inom försörjningssektorerna ska 
moderniseras och förenklas. Många medlemsländer upple-
ver att regelverket har blivit krångligt och onödigt betung-
ande för både upphandlande myndigheter, upphandlande 
enheter och leverantörer. Många har till exempel efterfrå-
gat ökade möjligheter till förhandling inom den så kallade 
klassiska sektorn, den sektor som regleras i den svenska 
lagen om offentlig upphandling, LOU, för att möjliggöra 
mer flexibla upphandlingsförfaranden. 

Europeiska kommissionen lade under slutet av 2011 fram 
förslag på tre nya direktiv – ett för den klassiska sektorn, 
ett för försörjningssektorn och ett för tilldelning av tjäns-
tekoncessioner. Några av målen med förslagen var att öka 
effektiviteten i offentliga utgifter för att säkra bästa möjliga 
upphandlingsresultat när det gäller att få valuta för peng-
arna. Framför allt innebär det att man velat förenkla de 
nuvarande reglerna för offentlig upphandling och göra dem 
mer flexibla. Rationaliserade och mer effektiva förfaranden 
ansågs vara till fördel för alla ekonomiska aktörer och skul-
le göra det lättare för små och medelstora företag och an-
budsgivare från andra länder att delta. Förslagen skulle 
också ge upphandlare bättre möjligheter att använda of-
fentlig upphandling till stöd för gemensamma samhälle-
liga mål, till exempel skydda miljön, åstadkomma högre 
resurs- och energieffektivitet, motverka klimatförändring-
ar, främja innovation, sysselsättning och social integration 
samt säkerställa bästa tänkbara villkor för att tillhanda-
hålla sociala tjänster av hög kvalitet.

Kommissionens förslag har förhandlats och reviderats 
av medlemsländerna, Europaparlamentet och Europarådet. 
Den senaste versionen av de nya direktiven kom från Eu-
roparådet den 12 juli 2013.

Upphandlingsförfaranden 
Till att börja med ska man vid upphandling oftare än nu 
kunna använda så kallat förhandlat förfarande och fram-
för allt konkurrenspräglad dialog (artikel 24). Det kan till 
exempel gälla när den upphandlande myndighetens be-
hov inte kan tillgodoses utan anpassningar till färdiga 
lösningar(”the needs of the contracting authority cannot 
be met without adaptation of readily available solutions”), 
eller när upphandlingen inbegriper design- eller innova-
tiva lösningar. 

Konkurrenspräglad dialog ska kunna innefatta förhand-
lingar av anbuden som lämnas till följd av dialogen, vilket 
inte varit fallet tidigare (artikel 27). 

Öppet och selektivt förfarande får, precis som i dag, all-
tid väljas vid upphandlingar över tröskelvärdena och kom-
mer gissningsvis bli de vanligaste upphandlingsförfaran-
dena i framtiden. 

Uteslutningsgrunder och självrättelser 
I nuvarande direktiv föreskrivs att uteslutning av en leve-
rantör ska ske om vissa omständigheter föreligger. Dessa 
grunder (deltagande i kriminell organisation, bestickning, 
bedrägeri, och penningtvätt) har utökats med terrorrelate-
rade handlingar och trafficking (artikel 55, p.1). 

De frivilliga uteslutningsgrunderna har också utökats 
(artikel 55, p.3) och inkluderar nu bland annat situationer 
där den upphandlande myndigheten har tillräckliga bevis 
för att en leverantör velat åstadkomma snedvriden konkur-
rens genom att ingå avtal med en annan leverantör, otill-
börligt försökt påverka beslutsprocessen, skaffat sig konfi-
dentiell information som kan ge otillbörliga fördelar eller 
tillhandahållit viss typ av vilseledande information. 

En leverantör ska också enligt förslaget kunna visa att 
den vidtagit nödvändiga åtgärder, så kallad self cleaning, 
för att kunna anses tillförlitlig som leverantör (artikel 55, 
p.4). Anbudssökanden eller anbudsgivaren ska kunna visa 
att de har ersatt eventuella skador som orsakats av brottet 
eller det allvarliga felet i fråga, att de har klargjort förhål-

NYA DIREKTIV om offentlig upphandling ska    

Europeiska rådet gav i juli i år ut tre nya direktiv som rör offentlig upphandling 
och som också kommer att beröra läkemedelsområdet. De nya direktiven kom-
mer att införas i svensk lag troligen under 2016. I den här artikeln redogör advokat 
Anna Ulfsdotter Forssell och jur kand Sara-Li Olovsson, båda verksamma vid 
advokatfirman Delphi, för de viktigaste ändringarna i de nya direktiven.
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Sannolikt kommer 
de nya direktiven 

införas i svensk lag 
någon gång under 
2016.
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landen och omständigheter på ett uttömmande sätt och ak-
tivt samarbetar med de utredande myndigheterna samt har 
vidtagit lämpliga konkreta tekniska, organisatoriska och 
personliga åtgärder för att förhindra ytterligare brott eller 
allvarliga fel. Åtgärderna ska bedömas i förhållande till all-
varet och de särskilda omständigheterna kring brottet eller 
felet i fråga. 

Medlemsstaterna ska, när denna bestämmelse införs, 
tydligt ange hur en sådan rättelse ska redovisas och ange 
en maximal period som en leverantör kan uteslutas från 
upphandling om åtgärderna inte vidtas. 

Omsättningskrav 
Den upphandlande myndigheten får kräva att leverantörer 
har tillräcklig finansiell och ekonomisk kapacitet och kräva 
att leverantörer har en viss minsta årsomsättning (artikel 
56). Den minsta årliga omsättningen får dock inte överstiga 
ett belopp som är två gånger så högt som det uppskattade 
kontraktsvärdet. Undantaget är dock vissa risker som är 
förknippade med byggentreprenadens, tjänsternas eller va-
rornas art. Dessa exceptionella omständigheter ska anges 
i upphandlingsdokumenten. Om ett kontrakt delas upp i 
flera delar ska bestämmelsen gälla för varje enskild del. 

Den upphandlande myndigheten får fastställa en mins-
ta årsomsättning genom hänvisning till en grupp av delar 
av kontraktet om den anbudsgivare som tilldelas kontrak-
tet tilldelas flera delar som ska utföras samtidigt.

Utvärderingskriterier 
I förslaget ska kontrakt gå till den som lämnat det ekono-
miskt mest fördelaktiga anbudet (artikel 66). Dock förtyd-
ligas att man också ska ta hänsyn till kostnadseffektivitet, 
till exempel livscykelkostnad, och får grunda tilldelning 
av kontrakt på en kvot mellan bästa pris och kvalitet. Det 
anges också att medlemsstaterna får förbjuda att upphand-
lande myndigheterna tillämpar lägsta pris/kostnad som en-
samt tilldelningskriterium i upphandlingar eller begränsar 
denna möjlighet till vissa typer av kontrakt. 

Det är förstås svårt att sia om huruvida medlemsstaterna 
kommer att använda sig av denna öppning att helt förhin-
dra tillämpningen av lägsta pris-upphandlingar, men po-

tentiellt kan denna bestämmelse få genomslag för åtmins-
tone vissa typer av kontrakt som inte lämpar sig för pris-
baserad kontraktstilldelning och på så sätt bidra till att öka 
fokus på kvalitet i upphandlingar. 

Ändring av avtal under dess löptid
Enligt förslaget ska det finnas möjlighet att ändra ett avtal 
under dess löptid så att avtalet i vissa fall får överlåtas till 
en annan leverantör än den som ursprungligen tilldelades 
kontraktet. En av situationerna där detta kan ske är när by-
tet har föreskrivits i upphandlingsdokumenten på ett klart 
och otvetydigt sätt (artikel 72). En annan situation är att 
den nya leverantören helt eller delvis intar den ursprung-
liga leverantörens position till följd av företagsomstruk-
turering, sammanslagning eller förvärv. En förutsättning 
för ett sådant byte är att den nya leverantören uppfyller de 
grundläggande kraven i upphandlingen och att bytet inte 
medför några väsentliga ändringar i kontraktet eller syftar 
till att kringgå upphandlingsreglerna.  

Intressekonflikt 
Medlemsstaterna ska också fastställa regler som effektivt 
ska förebygga, identifiera och omedelbart avhjälpa intresse-
konflikter som uppstår under genomförandet av upphand-
lingsförfarandena (artikel 21). Detta för att undvika sned-
vridning av konkurrensen och garantera lika behandling 
av alla anbudsgivare. 

Begreppet intressekonflikt ska minst omfatta alla situa-
tioner där personal hos den upphandlande myndigheten 
eller dess leverantörer och som är involverade i upphand-
lingen, har ett finansiellt, ekonomiskt eller privat intresse 
som kan påverka dennes oberoende i upphandlingssam-
manhanget. 

ANNA ULFSDOTTER FORSSELL           SARA-LI OLOVSSON
advokat                                jur kand

Båda är verksamma vid advokatfirman Delphi
 
 

Många medlemsländer 
upplever att regelverket 

har blivit krångligt och onödigt 
betungande för både upphand-
lande myndigheter, enheter 
och leverantörer.

INFÖRS I SVERIGE UNDER 2016 
I förslaget ska direktiven införas i medlemsstaterna 24 måna-
der från det att direktivet antas (artikel 92) av Europaparlamen-
tet och Europarådet. Det är den så kallade genomförandefris-
ten. Dock ska enligt förslaget vissa delar som rör elektronisk 
kommunikation vara genomförda först 36 månader (för centrala 
inköpsorgan), alternativt 54 månader (för övriga aktörer), efter 
genomförandefristens utgång.

Den 27 september 2012 gav den svenska regeringen i upp-
drag åt en utredare att ta fram förslag på hur vissa bestämmel-
ser i de nya direktiven bör genomföras i svensk rätt. Uppdraget 
skulle ursprungligen redovisas senast den 1 april 2013 men 
har blivit förlängt till den 1 maj 2014. 

Sannolikt kommer de nya direktiven införas i svensk lag nå-
gon gång under 2016. 
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NÅGRA UPPHANDLINGSBEGREPP
• Klassisk sektor. Upphandling inom den klassiska 
sektorn är upphandling av varor, tjänster och byg-
gentreprenader som görs av upphandlande myn-
digheter. Hit hör all upphandling som görs av lands-
ting och regioner inom läkemedelsområdet.

• Försörjningssektorerna. Upphandling inom för-
sörjningssektorerna är upphandling inom område-
na vatten, energi samt posttjänster och transporter 
som genomförs av upphandlande enheter. Är inte 
aktuellt för läkemedelsområdet. 

• Tjänstekoncessioner. Upphandling av tjänstekon-
cessioner avser ett tjänstekontrakt där (del av) den 
ersättning som leverantören får inom kontraktet ut-
görs av rätten att utnyttja tjänsten, till exempel möj-
lighet att få betalning från de kunder som använder 
tjänsten. Betydande delen av den ekonomiskt ris-
ken ligger i detta fall på leverantören.

• Förhandlat förfarande. Ett upphandlingsförfaran-
de som tillåter att förhandlingar om anbudens inne-
håll får ske innan kontrakt tilldelas. Det är ett un-
dantagsförfarande för den klassiska sektorn men 
kan väljas fritt inom försörjningssektorerna.

• Konkurrenspräglad dialog. Ett upphandlingsförfa-
rande som används för särskilt komplicerade kon-
trakt och som bland annat innefattar en dialogfas 
mellan leverantörer och upphandlande myndighe-
ten med syftet att identifiera och bestämma hur 
den upphandlande myndighetens behov bäst kan 
tillgodoses (se 4 kap. 10 § ff. i LOU).

&

Bland våra kunder fi nns AbbVie, Boehringer Ingelheim, Cederroth, CSL Behring, 
Direkt Chark, Emåmejeriet, Getinge Infection Control, GSK, Hultafors, Högskolorna i Jönköping, 

Kosta Boda, Kvalitetsmässan, Lundbeck, MAQUET, Mölnlycke Health Care, Novartis, 
Orion Pharma, Orrefors, Otsuka, Roche, Semper, SKF, UCB Nordic, Unilever och Wellspect. 

Hur kan en surfplatta lyfta 
din marknadsföring?
Jag heter Martin och arbetar tillsammans med Ellermore 
och Qre som digital specialist. 

Surfplattan är på väg att göra sitt intåg också inom läke-
medels industrin. Den är ett användbart verktyg, inte minst 
för effektiva säljpresentationer. Och du kan integrera den med 
ett CMS för distribution, versionshantering och uppföljning. 
Även appar i mobiltelefoner har blivit ett naturligt och 
praktiskt stöd i vardagen för både läkare och patienter.

Funderar du på hur du bäst kan utnyttja surfplattor, webb 
och mobil i din marknadsföring?

Ring gärna vår VD Carola Ristoff på telefon 0705-699 567, 
så bokar hon upp mig tillsammans med en kollega för att 
förutsättningslöst mötas och diskutera hur du bäst kan 
utveckla din digitala närvaro.

Hoppas vi ses!

Martin Grådal
Digital Specialist

Ellermore AB    Göteborg    Stockholm    www.ellermore.com
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De flesta som har erfarenhet av 
rekrytering vet hur kostsamt 
det kan bli med en felrekry-

tering. Det handlar inte bara om eko-
nomi utan också om tid som gått förlo-
rad och en känsla av misslyckande hos 
alla inblandade parter. Det finns alltså 
stora besparingar att göra på att hitta 
en så träffsäker metod som möjligt för 
att hitta den chef eller medarbetare 
som bäst fyller organisationens behov.

En sådan metod är kompetensbase-
rad rekrytering som innebär att man 
lägger stor vikt vid att använda syste-
matiska metoder för att göra processen 
så effektiv och träffsäker som möjligt. 
Man tar helt enkelt fram ett bra besluts-
underlag som baseras på objektivitet 
och rättvisa. Att rekrytera enbart med 

hjälp av magkänsla eller passion kan 
bli bra om man har tur men det kan 
också bli katastrofalt.

I dag finns det en ISO-standard för 
bedömningstjänster i arbetslivet, ISO 
10667. Genom en sådan standard vill 
man stödja företag som vill kvalitets-
säkra sina rekryteringsprocesser, 
bland annat för att komma från risken 
att magkänslan tar över objektiviteten.

En systematisk rekryteringsprocess 
kan delas in i fem steg:

1. Definiera kompetensbehovet.
2. Attrahera rätt kandidater.
3. Göra urval.
4. Ta referenser.
5. Sammanställa data från de olika  

källorna.

Definiera kompetensbehovet
Kärnan i att arbeta kompetensbaserat 
handlar om att förstå vilken kompe-
tens som behöver tillföras organisatio-
nen samt att definiera kraven. Det gör 
man lämpligen genom en behovsanalys.

Oavsett om det är en ersättningsre-
krytering för någon som slutar eller om 
det är en ny roll med nya uppgifter så 
är det viktigt att utgå från de övergri-
pande målen. På vilket sätt ska den nya 
medarbetaren bidra till dessa? Vad ska 
han eller hon bidra till? Rollen behöver 
definieras tydligt, dess funktion och 
arbetsuppgifter. 

Därefter är det dags att utforma en 
kravprofil. I det här momentet går man 
noggrant igenom vilka krav och för-
väntningar man har på den person som 

Använd systematiska metoder  
för att undvika felrekrytering

Att använda systematiska metoder för att rekrytera en chef eller en medarbetare 
sparar inte bara tid och pengar, man slipper också känslan av misslyckande hos 
alla inblandade parter. Anna Gulliksen, verkställande direktör och seniorkonsult, 
berättar här om kompetensbaserad rekrytering. 
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ska rekryteras. Kravprofilen är basen 
för den fortsatta rekryteringsproces-
sen. Den är grunden för eventuella an-
nonstexter, intervjuplanering och ur-
val av kandidater. En kravprofil kan 
struktureras upp i följande delar:

-
ningar på resultat.

erfarenhet. 

språkkunskap eller kunskap kring 

-
villig, kundorienterad, serviceinriktad, 

-

alla dessa egenskaper är lika viktiga. 

personliga egenskaperna är, underlät-
tar det fortsätta arbetet. 

Ett sätt att fördjupa analysen av pri-
oriterade personliga egenskaper är att 

-

definiera vilka personliga egenskaper, 

viktiga för att kandidaten ska kunna 
leva upp till de definierade kraven. 

-
-
-
-
-

 Samarbetsförmåga

och rådfrågar andra proaktivt.
Relationsförmåga
och behålla relationer i yrkeslivet och 

Strukturerad -

och prioriterar aktiviteter på ett ef-

håller deadlines.
 Stresstålig

över sina känslor i svåra situationer.

att tydliggöra vilka förhållningssätt 
-
-
-

sig och få en tydlig bild av individers 

-

Attrahera rätt kandidater
Nästa steg i rekryteringsprocessen 

kandidater. Var finns de i dag? Hur ska 
-

tresserade? 

-
betsplatsen och gör den unik skapar en 

talangerna. Här finns det en hel del att 
fundera över. 

väldigt snabbt påverka ett företags va-
-
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I dag finns det många rekryterings-
kanaler att välja mellan, till exempel: 

fackpress.

från breda generella till mer nischa-

-

Många företag sköter vissa enklare re-

-

-

rekryteringsverksamhet. Det finns 

-
serat sig på att leta upp lämpliga kan-

-

många ansökningar kanske man i stäl-

första urval.
Många företag använder i dag en 

-
fektivt. 

Göra urval

till exempel en viss typ av universi-
tetsutbildning eller en specifik färdig-

-

individer är ju att man aldrig med 

-
-

vid att lägga ett pussel, där det gäller 

möjligt snarare än att använda flera 

-
ka test ett verktyg, intervjuer ett annat. 

-
-

band går inte. Verkligheten ser helt en-

-

inget samband, då är det i stället slum-

I tabellen nedan finns en samman-
-
-
-
-

-
-

ger det beslutsunderlag man behöver 
för att anställa framtida medarbetare. 

-
ligt från slumpmässigt urval. Dessut-

-
-

nik är klart överlägsen alla andra inter-
vjutekniker.

-

Intervjuareffekter

bedömningen kan man hantera den 
-

effekter:

 Haloeffekt och djävulseffekt.

-

alla våra vardagliga sammanhang. 

Olika urvalsmetoders validitet

1,0 Perfekt förutsägande av personens prestation.

0,65 Assessment Center (en kombination av flera tester).

0,55 Kompetensbaserad intervju.

0,51 Allmän begåvning, färdighetstest.

0,40 Personlighetstest.

0,35 Strukturerade intervjuer.

0,15 Typiska anställningsintervjuer.

0,10 Utbildningskvalifikationer.

0,0 Slumpen.

Att rekrytera enbart med hjälp av 
magkänsla eller passion kan bli bra 

om man har tur men det kan också bli 
katastrofalt.
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Likhetseffekten
-

-

Sinnestillstånd -
-

Att ställa bra intervjufrågor

-

-

-

-

-

-

Intervjuaren

Kandidaten

Intervjuaren
-

Kompetensbaserad intervjuteknik
-

-

-

-

Intervjuaren
-

-

-
-

-

-
-

-
-

-
-

-

Att systematisera bedömningen

-
-
-

-

-
-

Arbetspsykologiska test

-

Att definiera kompetenser är ett sätt 
att tydliggöra vilka förhållningssätt 

och beteenden man vill se hos de sökande. 
Det viktigaste är att de kompetenser man 
väljer inte överlappar varandra och att de 
går att mäta.
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testet till och att det test man använder 
är ett bra test, det vill säga att det har 
hög reliabilitet (tillförlitlighet) och va-
liditet (att man mäter det man vill 
mäta), att det finns en testmanual och 
bra dokumentation. I Sverige är det 
Stiftelsen för Tillämpad Psykologi, STP, 
som granskar test och bedömer kvali-
teten. Dit kan man vända sig om man 
vill veta om ett särskilt test är granskat 
och vilken validitet det har.

Det finns olika typer av test som är 
lämpliga vid rekrytering. Grovt indelat 
kan man dela in dessa i olika kategorier:

 Begåvningstest, kapacitetstest, färdig-
hetstest är test som mäter problem-
lösningsförmåga, generell begåvning, 
kapacitet eller färdigheter. Det finns 
tester som mäter generell begåvning, 
numerisk förmåga, verbal-logisk för-
måga, spatial förmåga och liknande.

Personlighetstest är de allra vanligaste 
testen. Dessa baseras ofta på självskatt-

ningar vilket innebär att kandidaten 
får skatta sin egen personlighet på en 
skala alternativt välja mellan två olika 
alternativ. I dag är de flesta forskare 
eniga om att de test som bäst mäter 
personlighet är de som är konstruerade 
efter fem faktor-teorin.

Motivationsformulär mäter motiva-
tion, intressen, drivkrafter och vär-
deringar. Även dessa baseras på själv-
skattningsformulär där man försöker 
mäta vad som påverkar arbetspresta-
tion i positiv eller negativ riktning.

Assessment Center-metoden bygger på 
att man använder flera källor för att få 
ett så bra beslutsunderlag som möjligt 
och är den metod som bäst kan förutse 
framtida prestation. Ett väl designat 
Assessment Center består av att man 
använder en kombination av ett eller 
flera test för att mäta personlighet eller 
färdighet, kompetensbaserade inter-
vjuer samt simuleringsövningar. Det 
unika med metoden är just dessa simu-

leringsövningar där man simulerar en 
verklig situation och kandidaten i olika 
övningar får lösa problem, prioritera, 
och analysera. Ett Assessment Center 
kan pågå under 12 dagar och det är ofta 
flera personer som bedömer kandida-
ten utifrån definierade kompetenser. 
Metoden är både tids- och resurskrä-
vande, men kandidater som genomgår 
metoden brukar ofta tycka att det är 
utvecklande eftersom de vanligen får 
god och konkret återkoppling. 

Använder man data på rätt sätt och 
vet vad man vill mäta är Assessment 
Center en oslagbar pusselbit i en rekry-
teringsprocess. Men om man ute efter 
att mäta problemlösningsförmåga eller 
personlighet är test som mäter detta 
mer lämpade. Vilka test man än an-
vänder är det viktigt att validera test-
resultatet i en fördjupande intervju, till 
exempel genom att ta reda på hur dessa 
förmågor och färdigheter kan kopplas 
till den aktuella rollen.

Ta referenser
Att ta referenser är något som är myck-
et centralt inför det slutgiltiga beslutet. 
Ju fler källor man samlar information 
från, desto säkrare blir slutsatserna om 
den person man försöker förstå. 

Referenser tas alltid sent i processen 
av hänsyn till att en kandidat inte vill 
använda sina referenter mer än nöd-
vändigt. Även vid referenstagning är 
det viktigt att man går systematiskt 
tillväga. Här gäller i högsta grad tale-
sättet ”Som man frågar får man svar”. 
Specifika frågor ger som regel bättre 
svar en mer allmängiltiga. En referent 
ljuger sällan men kan däremot välja att 
undanhålla viss information om de 
inte får en direkt fråga. Man bör också 
vara uppmärksam med vad referenten 
kan välja att inte berätta. Det är därför 
viktigt att man ställer frågor om de om-
råden och kompetenser som är viktiga 
för tjänsten och om de eventuella frå-
getecken man har för just den kandida-
ten.

Många referenspersoner är kanske 
inte vana att bedöma människor och då 
kan man behöva hjälpa dem på traven. 
Man kan ställa frågor för att kontrol-
lera fakta och fördjupa frågor som kom-
mit upp under tidigare steg i rekryte-
ringen. Man kan ställa öppna frågor 

EXEMPEL PÅ EN KOMPETENSBASERAD INTERVJU 
Här handlar det om att rekrytera en person med goda egenskaper att leda och följa upp. 
Definitionen på denna egenskap eller kompetens kan vara: Delegerar arbete korrekt. 
Pekar ut riktningen åt andra. Motiverar andra och ger dem befogenheter.
De frågor man kan ställa i en intervju är:

• Beskriv ditt sätt att leda.

• Ge exempel på en speciellt svår ledarsituation och hur du hanterade den. På vilket     
sätt var den svår? Vad blev resultatet?

• Hur tror du andra beskriver ditt sätt att leda? Varför?

• Berätta om en situation då du motiverat en medarbetare. Varför? Vad blev resultatet?

• Ge exempel på uppgifter som du delegerar. Hur följer du upp dessa?

Ett annat sätt att fördjupa en intervju är att förbereda några hypotetiska situationer som 
beskriver ett relevant dilemma som är typiskt för rollen. Det är bra att utgå från värde-
ringar och förhållningssätt som är viktiga för organisationen och som därmed kräver ett 
visst beteende. Det kan handla om en situation där det finns olika handlingsalternativ 
och där det inte finns något rätt eller fel. Den intervjuade personen kan till exempel få 
reflektera över hur han/hon skulle prioritera i en viss situation eller hantera ett klagomål 
från en krävande kund. 

Glöm inte bort vad syftet med inter-
vjun är – att ta reda på hur väl kandi-

datens kompetens stämmer med kravpro-
filen. 
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(börja gärna med ord som vad, när, hur, 
vem eller varför) eller använda skalor 
med motsatsord, till exempel utåtrik-
tad–introvert, strategisk–operativ, tyd-
lig–otydlig. Be referenten gärna att ge 
exempel på olika händelser eller bete-
enden de observerat.

Sammanställ alla data
Slutligen handlar det om att samla data 
från de olika källorna och sammanstäl-
la dessa. Bekräftar de olika källorna 
oberoende av varandra eller finns det 
delar som motsäger varandra? Finns 
det saker som framkommer i referen-
stagningen som förstärker ett intryck 
eller finns det motstridiga data? 

Även här är det klokt att använda en 
bedömningsmall som man kopplar till 
kravprofilen. 

-
ven?

-
vänts jämfört med kravprofilen?

kravprofilen?

till?
-

ningen gentemot kravprofil och i 
förhållande till andra eventuella sö-
kande?

-
formation som samlats in?

Var objektiv – men underskatta 
inte magkänslan 
Att använda en kompetensbaserad 
metodik är ett sätt att komma ifrån 
en subjektiv och inte alltid väl under-
byggd bedömning. Däremot ska man 
inte underskatta en magkänsla om 
man sätter den i rätt sammanhang. Det 
går ofta att belägga sin magkänsla med 
fakta på ett objektivt sätt och från flera 
källor. Är man dessutom medveten om 
risken med intervjuareffekten och vä-
ger in den så bidrar det till en mer ob-
jektiv bedömning. 

Magkänslan kan i vissa fall vara för-
enlig med mångårig erfarenhet och en 
utvecklad förmåga att bedöma männis-
kor där man omedvetet använder flera 
källor, samt att man är lyhörd gentemot 
andra individer. I rekryteringar hand-
lar det om individer som ska göra be-
dömningar av andra individer, och 
man kan aldrig få fram en absolut san-
ning. Att det dessutom handlar om att 
bedöma en framtida prestation gör det 
ännu mer komplext och osäkert.

Likna rekryteringsprocessen vid en 
tränare eller coach inom sporten eller 
med en filmregissör. En tränare eller 
coach vet att ju mer noggranna förbe-
redelser man gör desto större är förut-
sättningarna för ett bra resultat. Det 
handlar om kost, teknik, men också om 
mentala faktorer såsom motivation, in-
ställning samt givetvis de individuella 

förutsättningar som finns hos varje in-
divid. En filmregissör har ett manus, 
en budget, foto, ljud och ett antal skå-
despelare där alla delar bidrar till att 
skapa en bra film men ibland behövs 
också en förmåga att få fram en känsla 
eller en dynamik. 

Gör man alla delar rätt och har en 
systematik och medvetenhet i varför 
man gör de olika delarna så bidrar det 
till en större träffsäkerhet och mindre 
risk för eventuella felrekryteringar. 
Det är vad en kompetensbaserad rekry-
teringsprocess kan bidra med.

ANNA GULLIKSEN 
verkställande direktör och seniorkonsult

Gulliksen Consulting
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TVÅ REKRYTERINGSBEGREPP
Headhunting använder man när man är ute efter en specifik kompetens som bara ett 
fåtal personer har, eller inom yrken där man vet att den yrkesgrupp man vill komma i 
kontakt med redan sitter på bra kontrakt på andra företag och man vill ha en annan part 
som säljer in ens företag eller tjänst.

Search används för både rekrytering och headhunting. Egentligen är search det korrekta 
namnet på headhunting, men används ibland som en benämning för att göra en sökning 
i CV-databaser, vilket innebär att man inte får fram dem som inte aktivt söker en tjänst.

Man kan likna en rekryteringspro-
cess vid att lägga ett pussel, där det 

gäller att få många pusselbitar på plats 
och att se till att mäta så många delar som 
möjligt snarare än att använda flera meto-
der för att mäta samma pusselbit.

FEM FAKTOR-TEORIN
Fem faktor-teorin, eller Big Five-teorin, 
är inom psykologin en personlighetsteo-
ri som har sin utgångspunkt i att män-
niskors personligheter har urskiljbara, 
universella drag som inte är kultur- eller 
situationsberoende. Fem faktor-teorin 
särskiljer fem faktorer som styr dessa 
drag, som man studerar och som man 
menar är centrala för personligheten. 
De fem dimensionerna är: öppenhet 
(openness), samvetsgrannhet (cons-
cientiousness), extroversion (extrover-
sion), vänlighet (agreeableness) och 
emotionell stabilitet (neuroticism).

ledarskap
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Den förväntade livslängden har under de senaste 50 
åren ökat dramatiskt, vilket till stor del tillskrivs 
framgångar i medicinsk teknologi. Samtidigt har 

utgifterna för sjukvården ökat betydligt. Historiskt sett 
har det dock varit svårt att kvantifiera förhållandet mellan 
sjukvårdsutgifter och ökad livslängd. 

Syftet med den här studien var att undersöka en indika-
tor för förändring i sjukvården – introduktionen av nya lä-
kemedel – och hur den är relaterad till ökad livslängd och 
till resursanvändning. Introduktionen av nya läkemedel är 
särskilt intressant eftersom de utgör en betydande andel av 
de totala medicinska innovationerna. Vi använde longitu-
dinella data för mortalitet (dödlighet) och för introduktion 
av nya läkemedel och undersökte sambanden mellan om-
fattningen av läkemedelsintroduktion och förändringar i 
livslängd, sjukhusvistelser och vårdutgifter i Sverige under 

Studien visade att sjukdomar med fler introducerade lä-
kemedel (mer innovation) kännetecknades av en större ök-

-
dern med 1,88 år, varav introduktion av nya läkemedel kun-
de förklara lite drygt en tredjedel (31,6 procent). Detta ska 
tolkas som en effekt av läkemedlen och introduktionen i 
samspel med ny kunskap om en sjukdom, som ofta sam-
manfaller med utveckling av nya läkemedel och andra me-
toder för att diagnostisera och behandla sjukdomen. I mo-
dellerna justerade vi för både generella ökningar i livslängd 
och för skillnader i livslängd för olika sjukdomar. Dock sak-

nades data för att justera för introduktion av icke-farmako-
logiska behandlingar som kan ha bidragit till den ökade 
genomsnittliga livslängden. Det kan innebära att effekten 
av läkemedelsintroduktioner i våra modeller kan vara över-
skattade. Å andra sidan visar data från USA inte på något 
klart samband med utveckling av diagnostik och icke-far-
makologisk behandling, vilket talar för att effekten av in-
troducerade läkemedel inte är överskattade. Man bör ändå 
tolka resultaten med försiktighet. 

Den ökade livslängden hade ett samband med antalet nya 
substanser för att behandla en sjukdom, inte med antalet ke-
miska undergrupper som introducerats för att behandla en 
specifik sjukdom. Detta kan tolkas som att om fler alterna-
tiva läkemedel finns att tillgå på ett visst område kan det 
ge en bättre effekt på livslängden. Våra skattningar visade 

-
följdes av en minskad användning av sjukhusvård, antalet 

Kostnadsbesparingar finansierar utgiftsökningar 
Det fanns också indikationer på att nya läkemedel hade 
varit kostnadsbesparande: minskningen av utgifter för 
sjukhusvård som förklaras av introduktion av nya läkeme-
del var större än kostnadsökningar för de nya läkemedlen. 
Förvisso ökade kostnaden för läkemedel med 91USD (cirka 
640 SEK) per capita jämfört med en tänkt situation då nya 
läkemedel inte introducerats, men då hade man inte heller 

Nya läkemedel kan bidra till ökad livslängd och minskad användning av sjuk-
vården. Det visar en studie som Billie Pettersson, forskare och ansvarig för sam-
hällsfrågor på MSD gjort tillsammans med professor Frank Lichtenberg, Columbia 
University. Resultaten från de statistiska analyserna tyder på att introduktionen av 
nya läkemedel - på en övergripande nivå-ökade livslängden med cirka 6 månader 

kostnaderna. Författarna föreslår att man ser över de olika regler och styrsystem 
som i dag kan motverka användning av nya läkemedel.
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Introduktion av 
nya läkemedel 
förlänger liv och 
minskar behovet 
av sjukhusvård
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kom från minskat antal sjukhusdagar relaterat till introduk-
tion av nya läkemedel. 

Innebörden är att denna kostnadsbesparing finansierar 
ökningen i utgifter för nya läkemedel samtidigt som man 
får ökad livslängd. Även om vår studie inte påvisar orsak 
och verkan-samband utan statistiska samband på en över-
gripande nivå tyder den på att introduktionen av nya läke-
medel minskade de direkta (medicinska) kostnaderna sam-
tidigt som de ökade livslängden med cirka 6 månader mel-
lan åren 2000 och 2009. 

En begränsning med studien är att den ger information 
om i vilken grad nya mediciner på en aggregerad nivå bi-
drar till ökad överlevnad, men inte om hur och om vilka 
enskilda läkemedel som ger detta resultat. En annan begräs-
ning är att utfallet som undersöks är relaterat till överlev-
nad, som i och för sig är en vida använd indikator för hälsa, 
men den ger endast information om kvantiteten, inte kva-
liteten av ökad hälsa. Många mediciner ger i huvudsak för-
bättringar i livskvalitet, vilket alltså inte fångas upp i vår 
studie. Hur mycket introduktion av nya läkemedel bidrar 
totalt sett till förbättrad hälsa är troligtvis starkt underskat-
tat i denna studie. 

Läkemedel är en viktig produktionsfaktor i hälso- och 
sjukvården och därför är det av stor betydelse att både nya 
och gamla läkemedel används på ett optimalt sätt. Det finns 

en stor potential att nya läkemedel kan förlänga liv och/el-
ler bidra till att minska användning av andra resurser. An-
vändning av (nya) läkemedel bestäms av polycis och regle-
ringar på olika nivåer: på en makronivå (sjukvårdssystem-
nivå), organisationsnivå, samt på kliniknivå. Det är viktigt 
att utforma dessa polycis så att dessa kan stödja en optimal 
användning av läkemedel – nya och gamla. 

Styrsystemen behöver utvärderas
Styrsystemen, till exempel pris- och subventionssystemet 
på nationell nivå och de styrsystem som återfinns på re-
gional och lokal nivå, är mycket kraftfulla och har därför 
avgörande betydelse för användningen av nya läkemedel. 
Om dessa styrsystem motverkar effektiv och optimal an-
vändning av nya läkemedel, som vissa indikatorer tyder på, 
hämmar det möjligheter för samhället och för patienterna 
att tillgodogöra sig värdet av de nya läkemedlen. 

Under de två senaste decennierna har en rad olika refor-
mer på läkemedelsområdet introducerats, vilka kan ha haft 
en betydande effekt på användning av nya läkemedel, men 
en systematisk och omfattande utvärdering av dessa system 
har ännu inte skett. Dock talar en rad indikatorer för att an-
vändningen av nya läkemedel i Sverige har sjunkit över åren. 

En sådan indikator är att utgifterna för läkemedelsför-
månen har sjunkit de senaste åren, vilket beror på en mängd 
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Faktiskt utfall

Figuren visar att det skattade antalet sjukhusdagar skulle ha ökat om inga nya läkemedel introducerats efter 1992 (blå kurva) jämför med det 
faktiska utfallet (den röda kurvan)).
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faktorer som inte direkt kan hänföras till dessa styrsystem, 
bland annat stora patentutgångar, men också på en reell 
minskning i användning av nya läkemedel. Detta kan vara 
effekten av ett ökat kostnadsfokus inom landstingen som 
en effekt av det decentraliserade kostnadsansvaret som 
överfördes från staten till landstingen 1998. 

En annan faktor som kan ha påverkat tillgängligheten 
till nya läkemedel är det nya pris- och subventionssystemet 
(P&S) som infördes 2002. Av samtliga mediciner, som fick 

finns tillgängliga på de olika marknaderna, var 75 procent 
tillgängliga inom läkemedelsförmånerna i Sverige 2009. 

Pris- och subventionssystemet som tillämpas i dag, och 
som tillkom i samband med upprättandet av Läkemedels-
förmånsnämnden (numera Tandvårds- och läkemedelsför-
månsverket, TLV), förändrade systemet i grunden, med till-
lämpningen av ett värdebaserat prissättningssystem med 
ekonomiska utvärderingar som grund för subventionsbe-
slut. Detta system och hur det tillämpas kan verka restrik-
tivt under vissa förutsättningar, till exempel när det gäller 
att värdera och premiera stegvisa innovationer. Förutom 
att ett restriktivt P&S-system kan verka hämmande för an-
vändning av nya läkemedel kan det på sikt minska incita-
ment för forskning och utveckling och därmed för framtida 
försörjning av innovativa läkemedel. 

Ovan nämnda reformer och styrsystem som tillkommit 
över åren skapar tillsammans förutsättningarna för till-

gänglighet och användning av nya läkemedel. Det är därför 
avgörande för hur väl samhället kan tillgodogöra sig po-
tentialen i nya läkemedel. Därför föreslår vi att den sam-
manlagda effekten av de olika regleringar som införts på 
området och som kan ha effekt på användning av nya lä-
kemedel under de senaste decennierna utreds och att re-
gelsystemen ses över i syfte att skapa förståelse och under-
lag för utformning av styrsystem som kan skapa förutsätt-
ning för en optimal användning av läkemedel.

BILLIE PETTERSSON, PHD
ansvarig för samhällsfrågor

MSD

Läs mer
http://www.sns.se/sites/default/files/the_value_of_phar-
maceutical_innovation_1.pdf

BILLIE PETTERSSON
Artikelförfattaren är ansvarig för samhällsfrågor på läkemedels-
företaget MSD och har varit gästforskare i SNS-forsknings-
program Värdet av nya läkemedel (http://www.sns.se/artikel/
vardet-av-nya-lakemedel). Denna studie har hon gjort i samar-
bete med professor Frank Lichtenberg, Columbia University.

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

tappa fokus när man har många andra åtaganden.
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Gång på gång ser vi dock exempel som vittnar om 
det motsatta förhållningssättet. Ledare som vägrar 
ställa upp på intervjuer. Som springer och gömmer 

sig och duckar för svåra frågor. Makthavare och besluts-
fattare som lägger locket på och tvingar sig själva in i ett 
försvarsläge där utgångspunkten blir att de har gjort fel. 
Chefer som ljuger, döljer sanningen och drar löje över sig 
själva genom en rad papegojliknande, inövade fraser som 
inte besvarar kärnfrågan i kritiken. Så ser det ofta ut i dag.

Inom läkemedelsindustrin och hälso- och sjukvården 
finns det gott om potentiella kriser. Allt från okända biverk-
ningar, felaktig behandling och vilseledande annonskam-
panjer, till datahaveri som lamslår ett helt sjukhus. Inte säl-
lan möts vi av rubriker som ”Patient dog efter it-problem”, 
”Patient anmäler sitt barns dödsfall”, ”Värkmedicin kan ge 
hjärtinfarkt”, ”Läkemedelsjätte undanhöll risker för biverk-
ningar”, och “De tjänar på vanvård av gamla och sjuka”.

Trots mängden av potentiella och faktiska kriser miss-
lyckas många aktörer med sin krishantering. Inte för att de 
saknar krisplaner och rutiner. Inte för att de saknar en po-
licy. Utan för att de lamslås av sitt eget naturliga och mänsk-
liga beteende. 

Du känner säkert igen känslan om du själv varit med om 
en personlig kris (en skilsmässa, besked om sjukdom eller 
dödsfall i familjen). När vi ställs inför en svår och kritisk 
situation vill vi mest av allt gömma oss i ett rum och smäl-
ta det som har hänt. Inte prata med någon, inte synas. Vi 
vill vänta med att kommunicera tills vi tror oss ha all fakta 
på bordet. Vi vill vänta med att fatta beslut och ta tag i det 
som har hänt.

Fyra faser i varje kris
Det ligger i människans natur att dra sig tillbaka i kristider 
och bli mer introvert. Man vill undvika konfrontationer och 

situationer där utfallet eller resultatet är okänt och osäkert. 
Vi vill heller inte formulera det som har hänt i ord, för då 
blir det mer verkligt. 

Forskning visar att personer som utsätts för svåra olyck-
or, allvarliga sjukdomar, närståendes död, svek, förlorat ar-
bete eller andra svåra situationer genomgår en serie olika 
faser av känslor och reaktioner. Johan Cullberg, professor i 
psykiatri, är känd för sin kriskurva som han delar in i fyra 
faser: chockfasen, reaktionsfasen, bearbetningsfasen och 
nyorienteringsfasen.

Den första fasen, chockfasen, varar från något ögonblick 
till några dygn. Personen kan inte ta in det som har hänt 
och håller verkligheten ifrån sig. Det här är människans 
skyddsmekanism. Vi skärmar av oss från det som ter sig 
farligt eller hotande. Vi vill helst av allt gömma oss i ett rum 
och vara osynliga. Förnekelse får oss att överleva en väldigt 

KRISHANTERING – så behåller du   

God krishantering handlar om att erkänna felet, be om ursäkt för det som inträffat, 
åtgärda de omständigheter som ledde till krisen och se till att samma problem inte 
uppstår igen. Det handlar om ett ständigt förbättringsarbete där felaktigheter kor-
rigeras och processer förbättras. Snack måste omvandlas till verkstad. Det skriver 
krishanteraren och författaren Jeanette Fors-Andrée i den här artikeln.

Trots mängden av poten-
tiella och faktiska kri-

ser misslyckas många aktörer 
med sin krishantering. Inte för 
att de saknar krisplaner och 
rutiner. Inte för att de saknar 
en policy. Utan för att de lam-
slås av sitt eget naturliga och 
mänskliga beteende. 
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    din trovärdighet
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påfrestande situation och mobilisera kroppens försvar. Svå-
ra besked bemöts med ”Det kan inte vara möjligt”, ”Nej, det 
måste vara ett skämt” eller ”Allt blir bra igen i morgon”. Allt 
för att inte behöva ta itu med problemet här och nu. Allt för 
att inte behöva acceptera läget. Handlingsförlamning, för-
virring, rädsla, tomhet och kraftlöshet är också vanliga re-
aktioner.

Det är därför inte konstigt att chefer drar sig tillbaka i 
kristider, att de blir introverta och vill vänta med att kon-
frontera och bemöta kritik. Att de går och gömmer sig. Dä-
remot måste man som chef på en organisation inse att man 
har ett ansvar för verksamheten och verksamhetens rykte. 
Och som organisation inom läkemedelsindustrin och hälso- 
och sjukvården är en chef också ansvarig för patienternas 
välmående. Något som måste genomsyra organisationens 
handlingskraft, även i kris.

Vad krävs för att förtroendet inte ska få sig en 
rejäl törn?
Det som krävs är följande: Att äga krisen och sätta bilden. 
Att gräva i sina egna problem. Att erkänna fel och lägga 
alla kort på bordet. Att ta sitt ansvar, åtgärda de problem 
som ledde till kris och arbeta i en riktning som förhindrar 
att samma problem uppstår igen.

Det krävs också att traditionella och konservativa orga-
nisationer ser över sina gammalmodiga förhållningssätt till 
allmänhetens och mediernas reaktioner och motreaktioner. 
Det krävs ett modernt förhållningssätt som erkänner pa-
tientens roll i kriskommunikationen.

I takt med att allt fler – patienter och potentiella patien-
ter – deltar i informationsskapandet och informationssprid-
ningen förändras organisationernas arbete med kriser. Och 
det måste erkännas för att kunna göra rätt ifrån sig. Internet 
och sociala medier har fört oss alla närmare varandra. In-
divider, marknader, leverantörer och kunder förenas under 
ett och samma tak där vem som helst – oberoende av tid 
och rum – kan komma till tals.

Det sociala mediet utmärker sig genom mängden röster; 
det är polyfoniskt. Alla pratar med alla, när som helst och 

var som helst. Vi skapar och utvecklar våra identiteter i re-
lation till andra. Gränserna mellan producent och konsu-
ment suddas ut. Det har blivit möjligt för vem som helst att 
publicera sig och för vem som helst att informera sig. Åsik-
ter sprids snabbare än någonsin. Diskussionstrådar växer 
snabbt och tycks nästan leva sitt eget liv. Kommunikationen 
upphör inte när ett samtal mellan två parter tar slut, nej, då 
kan andra komma in och nya tanketrådar ta vid. Trots 
mängden stämmor hörs dock fortfarande den enskilda 
klangen av varje individuell röst.

Lätt att få masseffekt
Det här innebär att felaktigheter och skandaler lättare av-
slöjas. Organisationerna äger inte längre ensamrätten till 
sina problem. Allt kommer ut i det offentliga och blir all-
mänhetens angelägenhet. Spekulationer sprider sig som 
ringar på vatten, når fler människor och kan därför få större 
konsekvenser. Eftersom spekulationer sprids av människor 
som vi har personliga kopplingar till via bloggar, Twitter, 
LinkedIn eller Facebook, ökar också trovärdigheten för 
informationen. Ett stort missnöje från en patient kan sluta 
med ett mediedrev.

Det blir en masseffekt där det är lätt att hänga på. Kom-
menterar en, kommenterar fler. Det här är också en av på-
verkansforskaren Robert Cialdinis sex principer. Vi vill göra 
likadant som människor som liknar oss. Vi fattar beslut 
utifrån hur de som liknar oss gör. Grupptryckets makt. 
”Många andra människor gör så här, så det måste vara rätt.” 
Det är helt enkelt ett av hjärnans sätt ett spara energi. Det 
som ligger högst på topplistan säljer mest, inte för att det 
egentligen är bäst utan för att flest andra har köpt det.

Kontrollen ligger, i högre grad än någonsin tidigare, inte 
hos den enskilda personen. I stället är det andra som defi-
nierar krisen. Därför behöver man också agera utifrån det-
ta nya scenario för att inte tappa anseendet. Att tiga och 
sticka huvudet i sanden är inget alternativ. Det går aldrig 
att radera ett misstag eller en skandal – man måste hand-
skas med sakfrågan. Aldrig tidigare har organisationens 
immateriella värden och förtroendekapital varit så sköra 
som i dag. Beteenden måste förändras. Handling och kon-
kreta åtgärder, inte tomma ord, behöver prioriteras.

Tio tips för framgångsrik krishantering
Här är tio tips och råd för framgångsrik krishantering ba-
serat på mina erfarenheter på området.

1. Försök inte att dölja eventuella problem och brister. San-
ningen kommer alltid fram och då blir konsekvenserna 
större än om du själv hade berättat ärligt och tagit initiativ 
till kommunikation. Erkänn felet, om du har gjort fel, och 
be om ursäkt för det som inträffat.

2. Rätta till de fel och omständigheter som ledde till krisen 
och se till att samma problem inte uppstår igen. Jobba med 
konkreta åtgärder. Omgivningen vill se att du gör något 
för att återfå förtroende för dig och ditt varumärke. Tänk 
långsiktigt och jobba i förebyggande syfte.

I takt med att allt fler – 
patienter och potentiella 

patienter – deltar i informa-
tionsskapandet och informa-
tionsspridningen förändras 
organisationernas arbete med 
kriser. Och det måste erkännas 
för att kunna göra rätt ifrån sig.
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3. Reagera snabbt på frågor, kommentarer och osäkerhet. 
Låt inte media och spekulationer kommunicera åt dig, då 
finns risken att du hamnar i ett försvarsläge där utgångs-
punkten blir att du har gjort fel. Om du inte har all fakta på 
bordet, säg att du inte vet mer just nu men att du återkom-
mer så snart det finns mer information.

4. Diskutera kriskommunikation och krishantering på led-
ningsnivå. Förankra bland medarbetarna så att alla känner 
sig delaktiga och engagerade i företagets strategier. Gör 
scenarioövningar. Ställ dig frågan ”Vad är det värsta som 
kan hända?” Gör övningen så verklig som möjligt så att den 
känns äkta och relevant.

5. Journalisternas jobb är att hitta intressanta vinklar 
för sina läsare. Tänk på att alltid vara förberedd inför ett 
medieframträdande. Fundera kring vilka budskap du vill 
lyfta fram.

6. Visa respekt och empati för de som drabbas av krisen. 
Här finns inga utrymmen för arrogans. Våga visa känslor.

7. Håll en tydlig linje. Förklara exakt vad som stämmer och 
vad som inte stämmer i andras bild av dig för att inte gräva 
ner dig i en grop. Säger du A, måste du säga B.

8. Involvera och inkludera snarare än exkludera. Låt dina 
ambassadörer hjälpa dig. För att få en större effekt, se till 
att du har skapat goda relationer med dina påverkare långt 
innan en kris inträffar.

9. Bevaka vad som sägs om dig och reagera snabbt på så-
dant som skulle kunna utvecklas till en kris. Ta andras upp-
levelser på allvar. Det räcker med att någon/några upplever 
att det är en kris för att du ska agera.

10. Be om hjälp! Hantera inte din kris själv. Du blir lätt hem-
mablind. Det är viktigt att du rådfrågar andra för att bättre 
förutspå konsekvenserna av ditt eget beteende.

JEANETTE FORS-ANDRÉE
Krishanterare och författare
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Där det finns 
framtidstro, 

innovation och 
glädje, dit går man. 
Orden kommer 
spontant från två 
medarbetare i 
Celgenes svenska 
ledning.
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Det här är företaget som lyckades vända 
sin största svårighet till sin främsta 
framgång. Genom att satsa på talido-
mid, som i Sverige salufördes under 
namnet Neurosedyn, hittade man en ny 
behandling för en svårbehandlad blod-
cancer, multipelt myelom. Med fortsatt 
forskning och utveckling satsar man 
vidare för att nå extraordinära resultat 
både för sina patienter och finansiärer. 

Där det finns framtidstro, innovation och glädje, 
dit går man. Orden kommer spontant från två 
medarbetare i Celgenes svenska ledning. Och så 

lägger de till:
– Varför tror du annars att vi sitter här?
Celgene är det lilla uppstickarföretaget inom bioteknik 

som satsar på forskning och utveckling för att attrahera 
medarbetare som trivs med operativt arbete och ett nära 
förhållande till små och svårbehandlade patientgrupper.

Det är med stolthet i rösten som verkställande direktören 
för den nordiska delen, Wim Souvrijns, förklarar att Celgene 
är ett internationellt läkemedelsföretag som arbetar strate-
giskt med innovation och entreprenörskap. Med flera nya 
preparat på väg att bli godkända och med nya indikationer 
för redan etablerade produkter känner han vind i ryggen 
och planerar som bäst för att utöka sin verksamhet. 

Stockholmskontoret, som är beläget strax norr om Stock-
holm, i Kista Science Tower, samlar större delen av Celgenes 

CELGENE   - uppstickare med 
 vind i ryggen

CELGENES KONTOR OCH MEDARBETARE
Sammanlagt arbetar cirka 4 500 personer på Celgene. Huvud-
kontoret finns i Summit, New Jersey, USA. Det europeiska hu-
vudkontoret finns i Boudry, Neuchâtel, Schweiz och det nord-
iska huvudkontoret finns i Stockholm, i Kista Science Tower.
Dessutom finns det nordiska kontor i Danmark, Finland, och 
Norge. Totalt arbetar cirka 40 personer i de nordiska länderna.
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nordiska medarbetare även om man också har kontor  i 
Danmark, Finland, och Norge. I dag jobbar omkring tjugo 
medarbetare här och man räknar med att snart vara över 
trettio. Företagets huvudkontor finns i New Jersey, USA, 
det europeiska huvudkontoret återfinns i Neuchâtel, 
Schweiz. 

Forskningsintensivt företag
Här i Kista Science Center, högt ovan mark, blickar Stock-
holmskontorets medarbetare ut över en omnejd som glöder 
av höstfärger samtidigt som de kan konstatera att det går 
bra för Celgene. Så sent som i augusti i år godkändes poma-
lidomid under varumärkesnamnet Imnovid av europeiska 
läkemedelsmyndigheten, EMA, för behandling av multi-
pelt myelom (en typ av blodcancer) i Sverige. Det innebär 
att Celgene nu kan erbjuda tre möjliga behandlingar när 
sjukdomen fortskrider. Vilket i sin tur betyder längre och 
bättre överlevnad för patienten. 

Mimmi Ekberg, ny som försäljningschef i Sverige, berät-
tar att man också är på väg in på marknaden för behand-
ling av solida tumörer. 

- Vi väntar på godkännande för att kunna behandla en 
svårartad solid tumör med hjälp av ett av våra godkända 
läkemedel, berättar hon.

Celgene är ett forskningsintensivt företag. Här satsar 
man drygt 30 procent av intäkterna på forskning och ut-
veckling vilket är betydligt över genomsnittet för läkeme-
delsföretag. Man är också mån om att satsa på så kallade 
särläkemedel för små och förhållandevis udda patientgrup-
per även om det till en början kan se ut som mindre bra af-
färer ur ett kortsiktigt företagsekonomiskt perspektiv. 

Förklaringen till den här strategin står att finna i företa-
gets historia där det ökända preparatet talidomid, i Sverige 
känt under varumärkesnamnet Neurosedyn, spelat en helt 
avgörande roll. Det började med en magkänsla hos en fors-
kargrupp i USA. Talidomid, som i mitten av 1990-talet fort-
farande sågs som sinnebilden för en misslyckad och farlig 
medicin med förfärliga biverkningar på växande foster, 
skulle kunna erbjuda ett sätt att möta svårbehandlade sjuk-
domar genom att hämma tillväxten av kapillärer och där-
med blodtillförseln och utvecklingen i maligna tumörer. 

Vände största svårigheten till främsta framgången
Den första sjukdom man inriktade sig på var multipelt my-
elom som vid den tiden saknade effektiv behandling. Mot 
sig hade forskargruppen inte bara USA:s motsvarighet till 
EMA, US Food and Drug Administration, FDA, man hade 
också starka patientgrupper och den uppenbara risken att 
ännu en gång orsaka svåra biverkningar på växande fos-
ter om läkemedlet på något sätt skulle hamna hos gravida 
kvinnor. 

– Det krävdes mod och mycket forskning för att satsa på 
talidomid, sammanfattar Jonas Sandgren, chef för regulato-
riska frågor, läkemedelssäkerhet och företagsfrågor. Det 
behövdes också ett nära och förtroendefullt samarbete med 

Celgene är ett forsk-
ningsintensivt företag. 

Här satsar man drygt 30 pro-
cent av intäkterna på forsk-
ning och utveckling vilket är 
betydligt över genomsnittet 
för läkemedelsföretag.

läkemedelsföretaget
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bland annat olika patientgrupper, hälso- och sjukvårdsper-
sonal, läkemedelsmyndigheter och ett synnerligen välöver-
vakat och genomtänkt program med hög säkerhetsnivå för 
att förhindra graviditeter för att få talidomid godkänt i Eu-
ropa.

– Man kan säga att vi vände vår största svårighet till vår 
främsta tillgång. Men det räcker inte, vi nöjde oss inte bara 
med en bra effekt och säkerhet, det krävdes att resultaten 
var extraordinära. Annars hade ett starkt missbildande pre-
parat som talidomid aldrig blivit godkänt igen, säger Jonas 
Sandgren.

Wim Souvrijns fyller i, och menar att hela företaget strä-
var efter just det, att leverera exceptionella resultat. Han 

framhåller att företaget på så sätt slagit även sina finan-
siella mål. För strategin har varit framgångsrik, Celgene 
växer över världen. Målet att vara ett modigt internationellt 
företag som ligger i forskningsfrontens framkant ligger fast. 
En av de senaste satsningarna just nu gäller därför nano-
teknik. 

Medicin med nanoteknik
Bengt Gustavsson är medicinsk chef i Norden. Han berättar 
om det nya läkemedlet Abraxane som i dag är godkänt i 
Europa för metastaserande bröstcancer.

Med Abraxane har man skapat en ny typ av läkemedel 
som uppför sig på ett annorlunda sätt när det kommer in i 

Jonas Sandgren, chef för bland annat regulatoriska frågor, till vänster, VD Wim Souverijns mitten och Bengt Gustavsson medicinsk chef till 
höger, planerar för att utöka verksamheten i Sverige. Satsning på forskning och utveckling har gett resultat, idag har Celgene flera preparat som 
är på väg att bli godkända och därutöver har de även nya indikationer för redan etablerade produkter på väg ut till marknaden.
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kroppen. Men hjälp av just nanoteknik används humant 
albumin laddat med cytotoxiskt taxol, så att läkemedlet på 
egen hand kan söka sig till tumören. Det ger effekt där man 
tidigare inte hade något behandlingsalternativ samtidigt 
som det minskar biverkningarna för patienten. För patien-
ter med bukspottkörtelcancer, liksom för patienter med 
bröstcancer med dottertumörer, innebär det starkt förbätt-
rade möjligheter för överlevnad.

– Vi har en modig och innovativ forskningsportfölj, kon-
staterar Bengt Gustavsson och nämner även en framtid i 
stamcellsforskning.

De goda resultaten, liksom den innovativa portföljen, 
har gjort Celgene till ett av de läkemedelsföretag som så 
kallade start up-företag gärna samarbetar med. Man upp-
fattas forskningsmässigt att ligga i framkant, vara finan-
siellt starka och sist men inte minst snabba. 

– Och ändå tycker vi ibland inte själva att vi är tillräck-
ligt snabba. Det rör på sig fort i den här världen, säger Wim 
Souvrijns.

Ett exempel är Celgenes nya satsning på behandling av 
psoriasis. Här räknar man med att expandera så snart man 
fått nödvändiga godkännanden.

– Men viktigast är att inte förlora fokus, även när vi ex-
panderar. Det är patienten som ska ha rätt till den bästa 
behandling som finns att få. Det finns ingenting som är 
viktigare än det, påpekar Jonas.

Bästa vården inte alltid självklar
Och just detta, patienters möjlighet att få tillgång till de 
bästa och innovativa behandlingsalternativen, är något som 
samtliga på Celgene återkommer till. För i dag är det inte 
alltid så självklart. Det framstår snarare som en särskild 
svensk utmaning att alla ska ha rätt till lika vård. Olika 
landsting gör olika bedömningar och resultatet är att vår-
den ser olika ut i olika delar av landet. 

Nicolas Verbeke är chef för Celgenes nordiska försäljnings- 
och marknadsorganisation och har vidareutvecklat den 
nordiska verksamheten. Han kom till Stockholm så sent som 
2011. Ganska snart såg Nicolas Verbeke att den svenska mark-
naden präglades av diskussioner kring ekonomiska priori-
teringar inom vården. Därför har hans största utmaning va-
rit att hitta rätt bland olika intressenter för att föra en diskus-
sion kring värdet av att satsa på innovativa läkemedel när 
de innebär ökad överlevnad och förbättrade levnadsomstän-
digheter för nya och gamla patientgrupper. Även när det är 
fråga om stora summor pengar för en behandling. Han kon-
staterar att sjukhuset är under stort tryck för att leva upp till 

Den första sjukdom 
man in riktade sig på var 

multipelt myelom som vid den 
tiden saknade effektiv behand-
ling.

Bengt Gustavsson, medicinsk chef 
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Linda Wiman, 
produktchef
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kraven på kostnadseffektivitet. Nicolas Verbeke menar ock-
så att Sverige borde satsa mer, inte mindre, på forskning och 
utveckling inom bioteknik och medicin. 

– Jag vill att Sverige kommer tillbaka till den forsknings-
mässiga position man hade på 80- och 90-talen, säger han.

Kunskap - snarare än pengar - avgör
En av de första medarbetare Nicolas Verbeke anställde var 
därför Björn Hellström vars uppgift är att ansvara för att 
Celgenes produkter hittar fram till de svenska patienterna 
och den svenska marknaden. Det är med en lätt upprördhet 
i rösten Björn Hellström öppnar diskussionen med att kon-
staterar att det är stor skillnad i tillgängligheten vad gäller 
olika behandlingar. Orsaken är inte bara ekonomiska res-
triktioner, det beror också på bristande kunskap hos både 
patienter, kliniker och politiker. 

– Jämlik vård och tillgänglighet till nya behandlingsme-
toder, det är mina två prioriterade områden, säger han.

Försäljningschefen Mimmi Ekberg konstaterar att det 
ofta är just kunskap hos patienten, snarare än pengar, som 
avgör om en patient får tillgång till avancerad medicinsk 
behandling. Därför är det viktigt att träffa patientgrupper, 
prata med politiker och erbjuda möjlighet för olika intres-
senter att träffa varandra. Björn Hellström påpekar att lä-
kemedel allt oftare vänder sig till små och specifika patient-
grupper. Trots att de är lika kostsamma att utveckla. Det 
innebär nya utmaningar för både läkemedelsföretag, poli-
tiker och sjukvård. 

– Det hedrar Celgene att man satsar så pass mycket på 
särläkemedel, säger Mimmi Ekberg.

Hög svansföring och yrkesstolthet
Till sist vill båda två framhålla fördelarna med att arbeta i 
ett mindre bolag. Visserligen innebär det ofta mer jobb. Här 
måste alla göra allt, det är till exempel Björn Hellström själv, 
och ingen annan, som skickar formulär till Tandvårds- och 
läkemedelsförmånsverket, TLV, för att godkänna priset på 
nya preparat. Just när vi träffas är han ganska trött på att 
formulären inte vill uppföra sig så som han tänkt sig, även 

Målet att vara ett modigt 
internationellt företag 

som ligger i forskningsfron-
tens framkant ligger fast. En 
av de senaste satsningarna just 
nu gäller därför nanoteknik.

Mimmi Ekberg, försäljningschef i Sverige

Jonas Sandgren, chef för regulatoriska frågor, 
läkemedelssäkerhet och företagsfrågor
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om han ändå tycker att det är värt besväret. Här är det lätt 
att vara stolt över det man gör. Bara i år har han anmält två 
indikationsutvidgningar och en nyintroduktion till TLV, 
och han planerar för ytterligare en anmälan. 

– Och inte blir det sämre nästa år.
Det är mycket för att vara ett så pass litet bolag. Med ett 

av Sveriges mest kompetenta gäng är det hög svansföring 
vad gäller yrkesstolthet.

– Vi har en väldigt bra sammansättning på vår personal-
styrka här. Tillsammans representerar vi över hundra års 
erfarenhet av hematologi och onkologi och alla är involve-
rade, säger Björn Hellström.

Mimmi Ekberg instämmer och påminner åter om patien-
terna.

– Vi har fantastiska produkter. Vilka resultat de visar! 
Förr kunde våra patienter vara glada för en överlevnad på 
några få år, nu är överlevanden minst fördubblad för mul-
tipelt myelom. Det är väldigt starka incitament för att jobba 
vidare.

ELISABET BLOMBERG, frilansjournalist
SÖREN ANDERSSON, fotograf

Namn Godkänd för behandling av

Talidomid Multipelt myelom

Revlimid Multipelt myelom

Imnovid Multipelt myelom

Abraxane Metastaserande bröstcancer

Vidaza Myelodysplastiskt syndrom, MDS, (samlingsnamn för blodsjukdomar med störd utmognad och nybildning av 

blodkroppar)

Celgenes läkemedel

Björn Hellström, chef för marknadsfrågor
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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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Arbetet i testmiljön 
kommer att ge en in-

dikation på om samverkan 
med läkemedelsföretagen 
kan ge effekter som är till 
nytta för patienterna i SLL.
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Kan samverkan med olika läkemedels-
företag förbättra patientomhänderta-
gandet och bidra till ökad hälsa för 
patienterna i Stockholms läns landsting 
(SLL)? Frågeställningen är grunden för 
den försöksverksamhet som pågår mel-
lan landstinget och läkemedelsföretag 
under projektnamnet Testmiljön.

I projektet Innovis, som nyligen har avslutats och som hand-
lade om att skapa en process för införande och uppföljning 
av nya läkemedel i SLL, fanns uppdraget att hitta former för 

samverkan med andra organisationer, bland annat läkemedels-
företag. Arbetet i testmiljön kommer att ge en indikation på om 
samverkan med läkemedelsföretagen kan ge effekter som är 
till nytta för patienterna i SLL. 

TESTMILJÖNS TRE FASER
Testmiljön är uppdelad i tre olika faser: förberedelse (oktober−
december 2012), genomförande av tre pilotprojekt (hösten 
2013) och utvärdering av pilotprojekten. 

Den första fasen handlade om att förbereda och etablera 
testmiljön i SLL. Inom landstinget utreddes de juridiska, etiska, 
tekniska och kompetensmässiga förutsättningarna för att ut-
veckla samarbeten mellan landstinget och läkemedelsföretag. 
SLL bildade en styrgrupp med uppgift bland annat att ta hand 
om den första gallringen av samverkansförslag. Därefter tog 
man kontakt med läkemedelsaktörer inom varierande terapi-
områden. Mer än 30 företag har engagerat sig och lämnat in 
totalt mer än 90 förslag. Därtill kommer även samverkansför-
slag från SLL.

Efter den första gallringen av förslagen som styrgruppen gör 
kontaktas respektive expertråd som får samverkansförslagen 

presenterade för sig och anmäler vilka förslag som de finner 
intressanta att gå vidare med. Dialogen fortsätter med företa-
get eller företagen (om flera företag har uppvisat intresse inom 
liknande samverkansområden). 

I den andra fasen, som pågår under hösten 2013, genomförs 
flera olika pilotprojekt inom varierande terapiområden. Målet 
för denna fas är att avtala och framgångsrikt genomföra ett 
antal samarbetsprojekt med varierande inriktningar. Av de tre 
pilotprojekten har nu två kommit så långt att diskussion pågår 
om att finna former och inriktning för att fortsätta in i fas tre. 

I fas tre handlar det om att utvärdera enskilda pilotprojekt och 
se om det är möjligt att utvidga samverkan för att skapa ökad 
patientnytta och stimulera forskning och utveckling.

Ett flertal andra pilotprojekt är också aktuella att starta den 
närmaste tiden. Pilotprojekten finns inom områdena diabetes-
vård, andningsvägar och onkologi. Under våren kan det bli ak-
tuellt med pilotprojekt inom områden som neurologi, smärta 
och återigen onkologi.

FRAMTIDEN
Erfarenheterna så här långt är positiva och de pågående och 
kommande pilotprojekten ger en utökad kunskap om behand-
lingarna inom de terapiområden som är aktuella. Förhoppnings-
vis leder diskussionerna med företagen om det fortsatta arbetet 
inom pilotprojekten till att fördjupade studier kan initieras och 
leda fram till kunskap som kan vara av djupare värde för profes-
sion, företag och patienter. 

Det är ännu för tidigt att utvärdera och bedöma om testmil-
jöns pilotprojekt kommer att leda till ett förbättrat omhänderta-
gande av patienterna. Dessutom finns behov av att finna pilot-
projekt som leder till att ersättningar för läkemedel kan relate-
ras till volym, nytta och säkerhet av behandlingen.

MAGNUS THYBERG OCH SVEN-ÅKE LÖÖV
Läkemedelsenheten, Medicinsk stab,

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,
Stockholms läns landsting

SAMVERKAN MELLAN LANDSTING 
OCH LÄKEMEDELSFÖRETAG FÖR 
ÖKAD PATIENTHÄLSA
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Läkemedelsverket anmälde till 
NBL två instruktionsfilmer för 
receptbelagda från Pfizer som 

fanns på webbplatsen www.medicin-
instruktioner.se och gjorde gällande 
att dessa utgjorde enligt artikel 102 
otillåten marknadsföring riktad mot 
allmänheten. 

I det ena fallet (NBL 972/13) hand-
lade det om en film för Caverject Dual 
där det i slutet av filmen visades en för-
packning med Caverject Dual samt fö-
rekom följande påståenden ”Caverject 
Dual är en effektiv och snabbverkande 
substans som förekommer naturligt i 
kroppen” och ”Men det finns behand-
ling. Caverject Dual är en effektiv så-
dan behandling oavsett bakomliggan-
de orsaker”. 

Det andra fallet (NBL 973/13) avsåg 
en film för Toviaz där logotypen för 
produkten visades genom hela filmen. 
Förpackningar med läkemedlet visa-
des också flera gånger. I filmen före-
kom vidare påståendet att ”Toviaz har 
full effekt efter 2 – 8 veckor”. Detta an-
gavs även i text satt i fet stil.

Instruktionsfilmer av det slag som 
finns på den aktuella webbplatsen har 
aldrig tidigare behandlats av NBL men 
IGM har i ett icke bindande förhands-
besked i ärende W1051 diskuterat före-
teelsen. IGM uttalade att en hemsida 
som innehåller strikt vägledning i frå-
gor om handhavandet av ett hjälpme-
del till ett ordinerat läkemedel, t.ex. 

hur en medicinteknisk produkt ska 
packas upp, monteras, fyllas, använ-
das, rengöras och liknande, kan vara 
tillåten enligt LER under vissa förut-
sättningar. En grundläggande och ab-
solut förutsättning är att det rör sig om 
instruktioner och att informationen 
inte på något sätt utgör marknadsfö-
ring av det läkemedel som eventuellt 
administreras med hjälpmedlet, vilket 
annars skulle strida mot förbudet mot 
marknadsföring av receptbelagt läke-
medel till allmänheten i artikel 102. 
IGM betonade också att det är en för-
utsättning att informationen är neutral, 
rent tekniskt utformad och problemori-
enterad samt att den inte handlar om 
läkemedlet som sådant med eventuella 
förtjänster och produktfördelar.

Efter att ha återgett detta uttalande 
från IGM framhöll NBL att nämnden 
inte har några invändningar mot in-
struktionsfilmer under förutsättning 
att filmerna enbart innehåller strikt 
och neutral vägledning om hur pro-
dukten ska handhas. Nämnden ställde 
sig alltså bakom IGMs principiella ut-
talande att det aktuella slaget av in-
struktionsfilmer i och för sig är fören-
liga med LER. Men nämnden tillade att 
gränsen mellan vad som utgör mark-
nadsföring och vad som är information 
kan vara hårfin och uppmanade därför 
till försiktighet.

NBL uttalade att det i och för sig inte 
finns något hinder för att i instruk-

tionsfilmer av det aktuella slaget visa 
läkemedelsförpackningar för att un-
derlätta för patienten att känna igen sitt 
läkemedel. Men i Pfizers bägge filmer 
hade detta enligt nämnden skett på ett 
sätt så att bilderna av förpackningen 
under avsevärd tid kom att dominera 
filmerna. Vad gäller filmen för Toviaz 
noterade nämnden också att varumär-
ket upprepade gånger i tal och då ofta 
även återgavs i fet stil. Produktlogoty-
pen återgavs även under hela filmen i 
ett hörn av filmrutan. Dessa sätt att 
återge varumärkena och läkemedels-
förpackningarna medförde enligt 
nämnden att filmerna i dessa delar ut-
gjorde marknadsföring av läkemedlen 
i fråga.

Vid bedömningen av de ovan åter-
givna påståendena om läkemedlen i 
respektive film hänvisade NBL till 
IGMs uttalande att en instruktionsfilm 
inte får framhålla förtjänster och pro-
duktfördelar eftersom sådana uttalan-
den riskerar att anses utgöra marknads-
föring. Vad som i filmen för Caverject 
Dual sades om en effektiv och snabb-
verkande substans samt att läkemedlet 
utgör en effektiv behandling oavsett 
orsak utgjorde enligt NBL påstående 
om en särskild produktfördel hos läke-
medlet. Även i denna del utgjorde där-
för filmen marknadsföring av läkemed-
let. Samma bedömning gjordes angå-
ende filmen för Toviaz och formule-
ringen ”…full effekt efter 2 – 8 veckor”.

anmälningsärenden

Instruktionsfilmer ansågs utgöra 
otillåten marknadsföring.
Två filmer med patientinstruktioner för användningen av receptbelagda läkemedel 
har av NBL ansetts utgöra otillåten marknadsföring enligt artikel 102 i Regler för 
läkemedelsinformation i Läkemedelsbranschens etiska regelverk (LER). Nämnden 
har också avgjort några ärenden som innebär en precisering och utveckling av 
praxis enligt artikel 2 (102) .
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I de aktuella delarna ansåg NBL att 
bägge filmerna utgjorde enligt artikel 
102 otillåten marknadsföring av recept-
belagt läkemedel riktad mot allmänhe-
ten.

Instruktionsfilmer av det slag som 
finns på www.medicininstruktioner.se 
torde rätt utformade kunna vara av 
stort värde för patienter. Det är dock 
uppenbart att det finns risk för konflikt 
med förbudet mot att rikta information 
för receptbelagda läkemedel mot all-
mänheten samt även flera andra regler 
i Regler för läkemedelsinformation. 
Det är glädjande att NBL nu har ställt 
sig bakom IGMs förhandsbesked som 
länge varit det enda som sagts om in-
struktionsfilmers förhållande till LER. 
NBL två avgöranden ger ny och värde-
full vägledning om hur filmer av detta 
skall utformas för att inte komma i 
konflikt med bestämmelserna i Regler 
för läkemedelsinformation.

Den centrala ställning som artikel 2 
(102) intar har flera gånger behandlats 
i dessa spalter.  Bestämmelsen innehål-
ler det grundläggande kravet att pro-
duktresumén utgör den sakliga ut-
gångspunkten för informationen för ett 
läkemedel.  I ärenden som rör denna 
fråga framhåller NBL rutinmässigt att 
detta inte utesluter att nya och fördju-
pade erfarenheter av ett läkemedel kan 
få åberopas i läkemedelsinformationen 
innan produktresumén justerats så 
länge de nya uppgifterna om ett läke-
medel håller sig inom den ram som föl-
jer av produktresumén och alltså inte 
går utanför denna. Det finns alltså ett 
utrymme för att i marknadsföringen av 
ett läkemedel åberopa rön och erfaren-
heter från vetenskapliga studier som är 
av godtagbar kvalitet, även om dessa 
inte legat till grund för ett läkemedels 
produktresumé. Det förutsätts dock att 
studierna i åberopade delar faller inom 
den ram som följer av produktresumén. 

Av IGMs och NBLs praxis följer 
emellertid också att vissa slag av egen-
skaper alltid måste ha ett uttryckligt 
och klart stöd i produktresumén. I ti-
digare artiklar har jag framhållit att 
detta gäller uppgifter om att patientens 

livskvalitet förbättras eller bibehålls, 
uppgifter om biotillgänglighet samt upp-
gifter om tid till effekt, särskilt om de 
lämnas i form av preciserade tidsangi-
velser. Till detta kan man nu lägga upp-
gifter som anger måttet på ett läkemedels 
effekt.

NBL 969/13 gällde en annons riktad 
mot allmänheten för Actavis receptfria 
läkemedel Rosazol®, som är indicerat 
för rosacea. I annonsen förekom texten 
”…cirka åtta av tio som använt Rosazol 
upplever en klar förbättring.” Som stöd 
för uppgiften hänvisades till en namn-
given studie. Läkemedelsverket anmäl-
de annonsen till NBL och hävdade att 
påståendet saknade stöd i produktre-
sumén och att det därför stred mot ar-
tikel 102.

Nämnden inledde med nyss angivna 
principuttalande om att det finns ett 
utrymme för att i läkemedelsinforma-
tion ta upp rön och erfarenheter från 
vetenskapliga studier även om dessa 
inte legat till grund för ett läkemedels 
produktresumé. Därefter konstaterade 
dock nämnden att påståendet att åtta 
av tio som använt Rosazol upplever en 
klar förbättring saknade stöd i läke-
medlets produktresumé. Annonsen 
stred därför mot artikel 102.

Ärende NBL 966/13 gällde en annons 
för Novartis nikotintuggummi Nicoti-
nell Peppermint med bl.a. formulering-
en ”Trappa ner med Nicotinell så för-
dubblas dina chanser att bli rökfri”. 
Även här förekom en hänvisning till en 
namngiven studie. I annonsen angavs 
också: ”… verkar inom 5–7 minuter ”. 
Läkemedelsverket, som också i detta 
ärende stod som anmälare, hävdade att 
bägge formuleringarna saknade stöd i 
produktresumén. 

NBL uttalade att man inte kunde 
finna något stöd i produktresumén för 
någon av formuleringarna och kom 
därför till slutsatsen att de stred mot 
artikel 102.

NBLs motivering i bägge fallen är 
helt generell och där finns inte någon 
antydan om några särskilda skäl till att 
de i den anmälda informationen angiv-
na effektmåtten i dessa ärenden behöv-

de stöd i produktresumén. Nämndens 
slutsats måste därför uppfattas som en 
skärpning av praxis enligt artikel 2 
(102). Det utrymme som man säger 
finns att åberopa erfarenheter och rön 
från studier som inte legat till grund 
för ett läkemedels produktresumé har 
i motsvarande mån inskränkts. När 
som i dessa två fall mått på läkemedlets 
effekt saknas i produktresumén har det 
tidigare normalt ansetts vara accepta-
belt att åberopa mått på ett läkemedels 
effekter som framkommit i nya veten-
skapligt godtagbara studier.  I en sådan 
situation, naturligtvis förutsatt att det 
handlar om godkända indikationer, 
har dessa nya data normalt ansetts lig-
ga inom den ram som följer av produkt-
resumén. Om produktresumén däre-
mot innehållit effektmått har bättre så-
dana mått från nyare studier inte kun-
nat användas i läkemedelsinformatio-
nen innan resumén ändrats. På grund 
av NBLs helt generella motivering rö-
rande avsaknad av effektmått i pro-
duktresuméerna i de två nya fallen 
måste man dra slutsatsen att läkeme-
delsinformation får innehålla mått på 
ett läkemedels effekt endast om dessa 
mått finns uttryckligen angivna i läkemed-
lets produktresumé.

TORSTEN BRINK
Jur.kand

Brilex AB
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Den totala försäljningen under 
2013 janmuari – oktober, upp-
gick till 25,5 miljarder kronor. 

I procent har försäljningen januari – 
oktober 2013 (YTD) ökat med 0,1 % . 
Den rullande årliga totalen (moving 
annual total, MAT), november 2012 till 
oktober 2013 uppgick till 30,4 miljar-
der kronor.  

Topp 15 företag
Det är oförändrat på topp fyra över de 
största läkemedelsföretagen i Sverige. 
Pfizer, Orifarm, Novartis och MSD 
behåller sina placeringar. Roche har 
klättrat upp till femte plats och tagit 
sig förbi AstraZeneca som backar till 
en sjätte plats. I övrigt är det små för-
ändringar på topp 15. Teva, Paranova 
och Sanofi Aventis och ligger precis 

utanför topp 15 listan över företagen. 
De femton största företagen står för 

52 % av läkemedelsförsäljningen i Sve-
rige, dvs 13,4 miljarder kronor under 
perioden. 

Topp 15 produkter
Det är oförändrat på topp fyra över de 
läkemedel som inbringat mest försälj-
ning vid mätningarna i juli respektive 
oktober. Humira, Enbrel, Symbicort 
och Remicade behåller sina placering-
ar. Det har varit mycket få förändringar 
bland de 15 storsäljarna. Under perio-
den januari – oktober står de 15 mest 
sålda läkemedlen för 43 % av den totala 
läkemedelsförsäljningen.

Seretide, Avonex och Abilify ham-
nar precis utanför topp 15 listan. 

Topp 15 AT koder 
Den inbördes rankingen mellan de 
olika produktgrupperna i oktober är 
densamma som vid senaste mätning-
en i juli. Produktgruppen tumörer 
och rubbningar i immunsystemet (L) 
behåller förstaplatsen. Försäljningen 
i denna grupp, januari – oktober var 
6,1 miljarder kronor. Produktgruppen 
Nervsystemet (N) ligger kvar som tvåa. 

branschstatistik

Försäljningsstatistik för januari – 
oktober 
Här presenteras färsk försäljningsstatistik för läkemedelsindustrin i Sverige av-
seende perioden januari tom oktober. Apotekens Service AB (ASAB) rapporterar 
all försäljning av humanläkemedel som säljs från apotek. Försäljningen innefattar 
humanläkemedel utom viss direktdistribution av vacciner samt viss försäljning av 
receptfria läkemedel utanför apotek. Försäljningen rapporteras i sålda förpackning-
ar och försäljningspris ut till kund. Alla försäljningsvärden i artikeln är angivna 
i apotekens försäljningspris (AUP). Värdet tar inte hänsyn till upphandlingar och 
förekommande regionala rabatter. Värdena i tabellerna är i tusentals kronor och 
andelar och tillväxt anges i procent.  Anna Wismenius, IMS Health har samman-
ställt 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 1 764 763,3 6,9% -15,8% 2 141 563,1 7,0% -16,9%

ORIFARM 1 543 590,3 6,1% 17,3% 1 814 519,6 6,0% 17,8%

NOVARTIS 1 259 277,9 4,9% 0,9% 1 515 746,9 5,0% 0,9%

MSD SWEDEN 1 126 943,7 4,4% -7,8% 1 340 659,6 4,4% -9,7%

ROCHE 884 245,2 3,5% 2,1% 1 030 820,5 3,4% -4,0%

ASTRAZENECA 709 717,4 2,8% -19,7% 864 881,6 2,8% -20,0%

PHARMACHIM 1 096 697,5 4,3% 21,2% 1 287 070,1 4,2% 23,0%

ABBVIE AB 898 588,7 3,5% 7,5% 1 073 300,6 3,5% 6,2%

MEDARTUUM 855 829,9 3,4% 3,8% 1 015 264,7 3,3% 1,9%

MEDA 636 956,0 2,5% -2,3% 769 567,6 2,5% -2,4%

JANSSEN-CILAG 613 179,3 2,4% -13,8% 748 849,7 2,5% -11,8%

NOVO NORD PHARM 503 376,1 2,0% -20,5% 617 949,8 2,0% -19,3%

BAXTER MEDICAL 558 589,6 2,2% -6,3% 682 560,6 2,2% -5,0%

GLAXOSMKL 493 756,3 1,9% -0,2% 591 758,0 1,9% -2,6%

LILLY 427 990,2 1,7% -7,7% 515 746,8 1,7% -8,3%

Delsumma 13 373 501,5 52,5% -41,5% 16 010 259,2 52,6% -50,2%

TOTAL 25 467 318,8 100,00% 0,12% 30 456 251,5 100,00% -0,69%

(c) 2006, IMS Health or it’s affiliates  all rights reserved  
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HAR DU BEHOV AV TILLFÄLLIG  
FÖRSTÄRKNING OCH STÄLLER HÖGA KRAV?

DÅ KAN VI HJÄLPA DIG!

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

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

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

LEMONAID
strategisk kompetens – operativ effektivitet
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AT kod YTD  Andel  % Growth  MAT  Andel i  % Growth  
   procent YTD      procent  MAT
  YTD   MAT  

L Tumörer och rubbningar i 
immunsystemet  6 089 461,9 23,9% 5,8% 7 219 662,5 23,7% 4,6%

N Nervsystemet 4 446 178,8 17,5% -0,7% 5 339 220,9 17,5% -1,8%

B Blod och blodbildande organ 2 497 475,4 9,8% 2,7% 3 008 242,1 9,9% 3,0%

A Matsmältningsorgan och 
ämnesomsättning  2 416 226,4 9,5% -0,1% 2 903 040,6 9,5% 0,1%

R Andningsorganen 2 264 245,8 8,9% -0,8% 2 710 110,5 8,9% -1,0%

J Infektionssjukdomar 1 814 180,3 7,1% -6,3% 2 199 028,4 7,2% -6,1%

C Hjärta och kretslopp 1 250 522,1 4,9% -17,4% 1 493 049,5 4,9% -20,9%

G Urin- och könsorgan samt 

könshormoner 1 227 082,2 4,8% -1,5% 1 466 260,9 4,8% -1,6%

M Rörelseapparaten 771 303,3 3,0% 5,9% 918 987,2 3,0% 5,1%

H Hormoner, utom könshormoner 
och insulin 696 145,3 2,7% 0,3% 829 038,9 2,7% -0,4%

S Ögon och öron 696 607,1 2,7% 4,0% 823 131,6 2,7% 1,8%

D Hud 625 492,2 2,5% 4,4% 747 527,2 2,5% 4,1%

V Varia 394 280,2 1,5% -4,2% 477 655,2 1,6% -4,7%

P Antiparasitäera, insektsdödande 
och repellerande medel 213 721,1 0,8% 1,7% 245 247,4 0,8% 1,6%

I Immunologiska medel  64 396,6 0,3% 1,1% 76 048,5 0,2% -1,3%

By ATC Code 25 467 318,8 100,0% 0,1% 30 456 251,5 100,0% -0,7%

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

Topp Terapiområden

branschstatistik

Topp 15-produkter

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

HUMIRA 709 277,8 2,8% 9,7% 841 681,2 2,8% 8,1%

ENBREL 609 337,4 2,4% 0,1% 727 341,8 2,4% -1,9%

SYMBICORT 579 120,3 2,3% 2,6% 690 255,6 2,3% 1,9%

REMICADE 557 725,2 2,2% 8,7% 665 359,2 2,2% 8,2%

MABTHERA 300 971,9 1,2% 6,8% 356 171,8 1,2% 5,8%

HERCEPTIN 290 867,2 1,1% -0,5% 340 976,2 1,1% -2,4%

SPIRIVA 265 587,9 1,0% 6,9% 316 632,4 1,0% 7,5%

CONCERTA 237 245,6 0,9% 7,4% 283 812,1 0,9% 8,0%

LYRICA 223 418,6 0,9% 3,2% 266 736,8 0,9% 2,2%

LUCENTIS 209 207,2 0,8% -1,9% 254 300,9 0,8% -0,4%

TYSABRI 199 732,9 0,8% -6,6% 238 071,5 0,8% -6,8%

GLIVEC 192 288,7 0,8% 6,1% 229 340,7 0,8% 6,0%

ALVEDON 184 051,3 0,7% 6,9% 219 580,8 0,7% 6,7%

ADVATE 182 453,8 0,7% -3,4% 218 949,4 0,7% -3,8%

LANTUS 179 195,8 0,7% -3,3% 217 036,6 0,7% -2,1%

Delsumma 4 920 481,6 19,3% 42,6% 5 866 247,0 19,3% 37,0%

TOTAL 25 467 318,8 0,7% 0,1% 30 456 251,5  -0,7%

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



fe Science?

    - Medical 
    - Rx
    - OTC
    - Medicinteknik

PharmaRelations är ett nordiskt snabbt växande konsult- och bemanningsföretag specialiserat inom Life Science och Apotek.

Bioteknik, Animal Health, Egenvård, Dentalvård och Apotek.  

Vi tillhandahåller kompetens av hög kvalitet genom tjänsterna Uthyrning och Rekrytering. Vår drivkraft är att skapa värde för kunder  
och utveckling för medarbetarna inom olika sektorer av branschen. PharmaRelations kunder är företag inom Läkemedel, Medicinteknik, 

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 

 

 

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

Har du energi att tillföra?



Passionate about Healthcare  
Proud of our People

Pharmexx Nordic AB  Luntmakargatan 66, 113 51 Stockholm,  tel växel 08-614 34 00 

Vi på Pharmexx är stolta över våra 
konsulter - välkommen att bli en av 
oss! 

Våra konsulter utgör vår kärnverksamhet. Vi är stolta över våra 
konsulter och strävar efter att nivån på våra Pharmexx-konsulter ska 
vara den bästa i branschen. 

Just nu har vi många förfrågningar och söker konsulter till en 
mängd olika uppdrag. På vår hemsida www.pharmexx.se kan 
du läsa mer om respektive uppdrag och även registrera dig i vår 
kandidatbank för framtida rekryteringar. 

Vill du arbeta i en stimulerande miljö med varierande uppdrag hos 
en stark internationell aktör? Välkommen att kontakta Anton Ekblom 
på 08-614 34 28 eller anton.ekblom@pharmexx.se så berättar han 
mer om hur det är att arbeta som konsult hos oss. Välkommen!  
      

Pharmexx Nordic AB är Nordens ledande konsultföretag med uthyrning av konsulter inom försäljning och marknadsföring i Life Science-sektorn. Vi ägs av det inter-
nationella företaget United Drug och ingår i Ashfield Group som är en ledande internationell uthyrningspartner åt företag inom läkemedel, bioteknik, och medicinteknik i 
23 länder.



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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Pharmajobb.se 
Där hittar du ditt nästa jobb i läkemedelsindustrin. Det 
har verkligen blivit fart på rekryteringen via Pharmajobb.se 
I snitt är det ungefär fem nya tjänster per vecka. Gör som 
1850 andra, förvissa dig om att du får nyhetsbrevet med 
veckans platsannonser. Anmäl dig på www.pharmajobb.se 
eller maila redaktionen@pharmaindustry.se 

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

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

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

www.pharma-industry.se
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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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