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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.
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Dags att ta på ledartröjan 
för Abbvie

Yttrandefriheten om 
medicinska frågor i fara

Region Skåne och företag 
arbetar tillsammans för 
bättre uppföljning

Innovation och 
kreativ förstörelse



...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 easy...

Vi vet. Vi kan! 

Scanna QR-koden med din smartphone för mer info. Ladda ner QR-reader från Appstore eller Androidmarket.

Nu är vi medlem i 
Indigenus, världens 

största nätverk av oberoende 
prisbelönta kreativa byråer inom 

hälso - och sjukvård.
Läs mer på: 

www.indigenus.net
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ledare
Åren går….

För femton år sedan satt jag och Patrik, min kära kompanjon, och smidde 
planer på McDonalds vid Telefonplan. Vi jobbade då båda på Astra Pain 
Control och McDonalds låg strategiskt på bådas väg hem från Södertälje. 
Där lades grunden till det som i dag är Pharma Industry Publishing AB. 
Bolaget som i september i år firar 15-årsjubileum. 
 15 år är en hisnande lång tid men ändå känns det som att det gått väldigt 
snabbt. Mycket på grund av att läkemedelsindustrin alltid varit en händelserik 
och fartfylld bransch. Det finns heller inget som tyder på att detta förhållande 
kommer att ändras. Även vårt bolag har förändrats, från att bara publicera 
Pharma Industry till att också ordna utbildningar och publicera tidskrifterna 
Onkologi i Sverige och Neurologi i Sverige. 
 Dessvärre har man ju även själv åldrats en smula. Senor går av, leder värker 
och det som förr var kristallklart i huvudet måste arrangeras i att-göra-listor 
för att säkerställa att inget glöms bort. Men vi strävar på precis som övriga i 
branschen att anpassa oss till de nya marknadsförutsättningar som gäller. 
 En sak är dock sig lik, människor blir sjuka och behöver innovativa 
läkemedel för att på ett så effektivt, biverkningsfritt och kostnadseffektivt sätt 
som möjligt bli friska. Det är det som är vår branschs mission och det är där 
vi ska finna gnistan när vi går till jobbet en februarimorgon. Att vi alla har en 
viktig roll i detta att fylla. 

Niclas Ahlberg
Chefredaktör

Apropå utbildning, missa inte årets HE-utbildning 14-16 maj på Yasuragi….:-)



4   pharma industry nr 2 –13

Karin EriKsson 
Konsult Klinisk Forskning

KjEll lEgErnaEs
Strategikonsult
Stradvise

lars-ÅKE lEvin 
Professor Hälsoekonomi  
Linköpings Universitet

gunilla andErsson
HR-konsult
Almitra

Åsa HolmgrEn 
Head og Regulatory Affairs
Orexo

PEr HEdlund
Marknadsstrateg
HCO Hedlund & Co AB

VD/Ansvarig utgivare:  Niclas Ahlberg  

Redaktionschef:  Patrik Gustavsson 

Grafisk form:  Nina Roegind

Redigering:  Judit Lukács 

Tryck/Repro:  Trydells Tryckeri, Laholm 

Papper inlaga: Artic Silk 115 g

Papper omslag:  Artic Silk 200 g. 

Pharma Industry kommer ut med fyra nummer per år och publiceras av Pharma Industry Publishing AB. 

Tyra Lundgrens väg 6, 134 40 Gustavsberg, Telefon 08-570 10 520 Fax 08-570 10 521

 e-mail redaktionen@pharma-industry.se  

www.pharma-industry.se 

Citera oss gärna, men ange källan – Pharma Industry. 

Innehållet i artiklarna överensstämmer inte nödvändigtvis med redaktionens åsikter. 

ISSN 1403-7416©  Pharma Industry Publishing AB 2005

Pharma Industry är RS-kontrollerad
Upplaga 6 500 exemplardistribution

mats olsson
Framtidsstrateg
Kairos future



annons_Mimerex_A4_3.indd   1annons_Mimerex_A4_3.indd   1annons_Mimerex_A4_3.indd   1annons_Mimerex_A4_3.indd   1annons_Mimerex_A4_3.indd   1annons_Mimerex_A4_3.indd   1annons_Mimerex_A4_3.indd   1annons_Mimerex_A4_3.indd   1annons_Mimerex_A4_3.indd   1annons_Mimerex_A4_3.indd   1annons_Mimerex_A4_3.indd   1annons_Mimerex_A4_3.indd   1annons_Mimerex_A4_3.indd   1annons_Mimerex_A4_3.indd   1annons_Mimerex_A4_3.indd   1annons_Mimerex_A4_3.indd   1annons_Mimerex_A4_3.indd   1annons_Mimerex_A4_3.indd   1annons_Mimerex_A4_3.indd   1annons_Mimerex_A4_3.indd   1annons_Mimerex_A4_3.indd   1annons_Mimerex_A4_3.indd   1annons_Mimerex_A4_3.indd   1annons_Mimerex_A4_3.indd   1annons_Mimerex_A4_3.indd   1annons_Mimerex_A4_3.indd   1annons_Mimerex_A4_3.indd   1annons_Mimerex_A4_3.indd   1 2013-01-25   16:222013-01-25   16:222013-01-25   16:222013-01-25   16:222013-01-25   16:222013-01-25   16:222013-01-25   16:222013-01-25   16:222013-01-25   16:222013-01-25   16:222013-01-25   16:222013-01-25   16:222013-01-25   16:222013-01-25   16:222013-01-25   16:222013-01-25   16:222013-01-25   16:222013-01-25   16:22



6   pharma industry nr 2 –13

Ledare 3    

Redaktionsråd 4    

Notiser & Pressklipp 8    

FoU
Ny teknologi förenklar mätning 
av biomolekyler i lösning 14
Stefan Wennmalm

Politik i indUstrin
Hur kan Sverige åter bli en världs
ledande forskningsnation? 18
Cecilia Kennerfalk

läkemedelsFöretaget
Dags att ta på ledartröjan 
för AbbVie 22
Elisabet Blomberg

ledarskaP
Innovation och kreativ 
förstörelse 30
Jörgen Eriksson och Anders Fogelström

Vi var ju överens – eller hur? 
Kommunikationens viktiga roll 
i projekt 34
Elisabeth Kamél

läkemedel i miljön
Membrandestillering av 
läkemedelsrester ny teknik 
för rening 40
Andrew Martin

jUridik
Yttrandefriheten om medicinska 
frågor i fara 46
Torsten Brink

Gränsen mellan livsmedel 
och läkemedel – en uppdatering 50
Erik Ficks och Oskar Ljungholm

Försäljning
Använd språkmönster som 
motiverar kunden 54
Nina Ivers och Britt-Marie Ahrnell

Region Skåne och företag arbetar 
tillsammans för bättre uppföljning 58
Sten Erik Jensen

BiFall och avslag i tlv 62
Niclas Ahlberg

Försäljningsstatistik 
Q1 2013 66
Anna Wismenius

anmälningsärenden
Viktiga avgöranden från NBL 
under vintern 70
Torsten Brink

Platsannonser 73

innehåll



Besöksadress: Sveavägen 151
Postadress: Cegedim AB, Box 21043, 100 31 STOCKHOLM
Tel: +46 8 555 21 400 Fax: +46 8 555 21 499
info@cegedim.se // www.cegedim.se

Cegedim lanserar DocnetTM 
Grön revolution för lönsam kommunikation

Tala med läkarna
direkt via DocnetTM

utan att passera
papperskorgen 

Framgång nås inte längre med 
massreklam, utan via anpass-
ning till kundernas vardag. 

Tempot är högre, alternativen 
fler. Många söker i blindo.

Nu kan du sluta söka.
Tack vare den nya plattformen  
Docnet kan du nå alla personer  
i läkardatabasen Onekey. 

Slipp resurskrävande printreklam. 
Kommunicera via kundernas inkorg 
i Docnet; inbjudningar, produktinfo, 
fortbildningar, patientstöd, nya rön.
En smartare och grönare värld.

Låt Docnet göra din professionella  
vardag enklare, grönare och smartare.  

Kontakta Peter Norrgård,  
Regional Director CRM

DocnetTM

Den felande länken för lönsam kommunikation.

Alla
läkare

SLUTNA NÄTVERK
& ÖPPNA FORUM

Events
Nya rön
DM, info
Pat. stöd

Industrin
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Akutläkare från Colombia blir chef för Novartis Onkologi

German Chamorro är ny chef för Novartis Onkologi i Sverige. Han har mer än 
20 års erfarenhet av läkemedelsindustrin och kommer närmast från ett ledande 
uppdrag inom onkologiområdet i Venezuela. German Chamorro, som är utbildad 
akutläkare, ser som ett av sina viktiga uppdrag att bidra i arbetet för att minska 
regionala skillnader inom svensk cancervård och förbättra förutsättningarna för 
kliniska prövningar.

Novartis Onkologi har verksamhet i 50 länder. Det globala huvudkontoret lig-
ger i New Jersey där German Chamorro tidigare haft affärsutvecklingsuppdrag. 
Han har även arbetat i Ecuador och Colombia där han startade sin medicinska 
karriär som akutläkare vid ett av de stora militärsjukhusen. Nu har han flyttat från 
Venezuela till Sverige och har som mål att snabbt lära sig svenska. Han tillträder 
sitt nya uppdrag i ett optimistiskt skede då Novartis inleder ett omfattande pröv-
ningsprogram där målet är att bota patienter med kronisk myeloisk leukemi. 

(Källa: Novartis)

Ny verkställande direktör på Takeda 
Linn Mandahl Skepp tillträdde som verkställan-
de direktör för Takeda Pharma Sverige i mars. 
Hon kommer närmast från en tjänst som affärs-
områdeschef på MSD. Takeda Pharma bildades 
för drygt ett år sedan då Nycomed och Takeda 
gick samman och skapade ett globalt läkeme-
delsföretag med stark lokal närvaro i Sverige.

Linn Mandahl Skepp har en gedigen ledar-, 
strategi- och marknadserfarenhet från läkeme-
delsbranschen och kommer närmast från MSD, 
där hon bland annat varit produktchef, säljchef, 
marknadsdirektör och nu senast affärsområdes-
chef inom immunologi och sjukhus/specialistpro-
dukter. Linn Mandahl Skepp är apotekare i grun-
den och har en Master of Science i farmaci från 
Uppsala universitet. 

(Källa: Takeda)

Ny Sverigechef för Bristol-Myers Squibb 

I april tillträdde Per Engervall som ny chef för 
den svenska organisationen inom Bristol-Myers 
Squibb. Han kommer närmast från befattning-
en som medicinsk direktör för företagets medi-
cinska verksamhet i Norden och Centraleuro-
pa. Per Engervall är docent vid Karolinska Insti-
tutet och har mångårig erfarenhet från vården 
som hematolog och invärtesmedicinare. Han 
kommer att vara baserad på Bristol-Myers 
Squibbs nordiska huvudkontor i Solna. 

(Källa: BMS)

Ny konsult på 
Narva
Kommunikationsby-
rån Narva förstärker 
medicin- och hälso-
teamet med ytterliga-
re en seniorkonsult, 
Paula Asarnoj. Hon 
kommer senast från 
en tjänst som resear-
cher på Nyhetsmor-
gon i TV4 och har ti-
d igare arbetat för 
SVT, Utbildningsradi-
on och Sveriges Ra-
dio P4. Paula Asarnoj 

är en flitigt anlitad moderator, och har också ar-
betat som kommunikationsansvarig för Profy-
laxGruppen samt genomgått utbildningen Med-
icin för journalister på Karolinska Institutet.

Narva blev nyligen den första kommunika-
tionsbyrå som antagits i branschorganisationen 
SwedenBIO. 

(Källa: Narva)

notiser och pressklipp



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

deras kunnande och engagemang.

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

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

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

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

Pharmexx Nordic har ett brett utbud av tjänster: 

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

 Health Management Services - skräddarsydda projekt utifrån sjukvårdens behov  

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

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

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

 

Pharmexx Nordic - global aktör med lokal  
förankring

      Passionate 
      about Healthcare 

   -
      Proud of our People

Annons PI nr_1_2013.indd   1 2013-01-25   14:11:35
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Ny global chef för Dentsply Implants

Lars Henrikson har utsetts till Group President – fö-
retagets högsta post och kommer att leda den globa-
la verksamheten av företaget. Dentsply Implants har 
2 200 medarbetare, 18 dotterbolag, och verksamhe-
ter i Mölndal i Sverige, Mannheim och Hanau i Tysk-
land, Leuven och Hasselt i Belgien, och Waltham, 
Massachusets, i USA.

Lars Henrikson har under det senaste året arbetat 
som Group Vice President och tar över rollen som 
högsta chef efter Jim Mosch, som i sin tur går vidare 
till en tjänst på moderbolaget Dentsply International. 
Tidigare var Lars Henrikson ansvarig för bland annat 
marknadsföring, forskning och utveckling. Sedan 
Dentsply Internationals förvärv av Astra Tech har han 
varit en av nyckelpersonerna i ledningsgruppen med 
ansvar för integrationsprocessen och den strategiska 
utvecklingen av Dentsply Implants. Lars Henrikson 
har arbetat på Astra Tech i över nio år och var aktiv i 
den strategiska utvecklingen av den dentala implan-
tatverksamheten. Han tog sin tandläkarexamen på 
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet 
1980.

(Källa:Dentsply)

Anette Jansson – ny kommunikationskonsult 
på Heart Communication

Anette Jansson 
är ny kommunika-
t ionskonsul t på 
Heart Communi-
cation. Hon kom-
mer närmast från 
rollen som regio-
nal försäljnings-
chef med ansvar 
för market access 
på AstraZeneca. 
Anet te kommer 
at t b idra t i l l  en 
fortsatt utveckling 
av nya t jäns ter 
inom marknads-
kommun ika t i on 
på Heart. 

notiser och pressklipp

Dramatisk minskning av försäljningen av originalläkemedel 

– De senaste siffrorna för läkemedelsförsäljningen visar att en allt mindre del 
av försäljningen tillfaller de företag som forskar fram nya läkemedelsbehand-
lingar, säger Anders Blanck, verkställande direktör i Läkemedelsindustrifören-
ingen, LIF. Det är ohållbart om Sverige verkligen vill vara ett land som värnar 
om forskning och strävar efter att ha en livskraftig life science-sektor.

Förra året minskade läkemedelskostnaderna i Sverige för första gången. 
Den trenden fortsätter, det visar siffrorna för det första kvartalet 2013. Den to-
tala försäljningen den senaste tolvmånadersperioden minskade med 827 miljo-
ner kronor (minus 2,7 procent).

– Det mest dramatiska tappet är för originalläkemedel som inte är parallell-
importerade, säger Anders Blanck. De senaste tolv månaderna har minskning-
en varit 2,2 miljarder kronor. Det innebär en minskning på 12,4 procent. Hur 
man än ser på det så är detta dramatiska siffror.

− Att läkemedelsförsäljningen minskar på detta påtagliga sätt, samtidigt 
som allt mer av försäljningen tillfaller de som parallellimporterar läkemedel, är 
en stor utmaning för de forskande läkemedelsföretagen. Att därutöver en stor 
statlig utredning har lagt ett konkret förslag om ytterligare besparingar genom 
att införa så kallad internationell referensprissättning pressar branschen ex-
tremt hårt. Detta går stick i stäv med regeringens ambition att stödja innovation 
inom life science-området, säger Anders Blanck. 

(Källa: LIF)
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notiser och pressklipp

MSD lansera app inom IVF

För att öka möjligheten till en graviditet vid IVF-behandling (in vitro 
fertilisering/assisterad befruktning) är det viktigt att de olika läkemed-
len tas vid rätt tid och i rätt dos vilket kan upplevas som krångligt. För 
att hjälpa kvinnor som använder MSDs läkemedel som en del i IVF-
behandlingen har MSD tagit fram en app med funktioner som hjälper 
till att hålla koll på hur och när de olika läkemedlen ska tas.

I appen finns funktioner som t ex: Kalenderfunktion för att an-
teckna de olika stegen i behandlingen, påminnelser om när medici-
ner ska tas, påminnelse om tider bokade på klinik, en instruktions-
film samt information om de olika besöken på kliniken. Patienter som 
får MSDs läkemedel Puregon förskrivet får tillgång till appen som 
kan användas för samtliga läkemedel som används under IVF-be-
handlingen. Appen heter Puregon, är gratis och laddas ner från 
AppStore eller Google play. Inloggning sker via den kod som finns 
på bipacksedeln för Puregon. (Källa: MSD)

EU-projekt ska öka forskares tillgång till biobanker

Många har nytta av resultaten av stora europeiska hälsostudier, 
men det är inte alltid lätt för forskarna att samarbeta över lands-
gränser. Nu startar BBMRI-LPC, ett EU-projekt som under fyra 
år ska arbeta för att öka forskarnas tillgång till prover och data. 

Forskare vid Uppsala universitet har en nyckelroll i projektet. 
På senare år har det blivit allt vanligare att biomedicinsk forsk-
ning drivs i stora internationella samarbeten. Genom att arbeta 
tillsammans får forskarna tillgång både till andras expertis och 
till större mängd prover. Det ger bättre forskningsresultat, som i 
sin tur leder till förbättrad hälso- och sjukvård. 

Uppsala universitet har en nyckelroll i projektet. Centrum för 
forsknings- & bioetik (CRB) är involverade i ett arbetspaket som 
arbetar med att hitta lösningar för rättvis tillgång till prover och 
data över landsgränserna. Där kommer professor Mats Hans-
son arbeta med frågor som rör etiska riktlinjer och lagstiftning 
tillsammans med en grupp forskare i juridik och bioetik. BBMRI-
LPC (Biobanking and Biomolecular Research Infrastructure) fi-
nansieras av EU:s sjunde ramprogram och samordnas från Fin-
land och Nederländerna. Projektet har 30 partners från 17 län-
der och löper över fyra år. Projektet har fått 8 millioner Euro för 
att göra de största europeiska biobankerna mer tillgängliga för 
forskare från både akademi och industri. Läs mer på projektets 
hemsida http://www.bbmri-lpc.org

Museinätverk ska öka medicinhistorisk kunskap

Nu har ett nätverk bildats för de medicinhistoriska museerna 
och samlingarna i Sverige. Nätverket ska bli en samlande kraft 
för kunskap om medicinhistoria.

I Sverige finns ett flertal medicinhistoriska museer och sam-
lingar. Nätverket kommer att verka som ett forum för kunskaps-
utbyte kring medicinhistoriska föremål. Vid första mötet på Med-
icinhistoriska museet i Göteborg deltog representanter från mu-
seer och samlingar rörande veterinärmedicin, tandläkarhistoria, 
apotekshistoria, psykiatrihistoria och allmän medicinhistoria allti-
från Umeå i norr till Lund i söder.  Medicinhistoriska museer och 
samlingar visar hur människor och djur har hanterat sjukdom 
och lidande på sin väg genom livet och hur utbildning och forsk-
ning under senare tid i grunden har förändrat våra livsvillkor och 
möjligheter att uppnå ett långt och bra liv. En ökad kunskap om 
vårt medicinhistoriska kulturarv rör inte bara det som idag finns i 
museets samlingar. Den dramatiskt snabba förändring som för 
närvarande pågår i hälso- och sjukvården i Sverige, inklusive 
nedläggning av apotek och utflyttning av läkemedelsindustri, har 
medfört ett ökande behov av att på ett professionellt sätt ta 
hand om värdefulla föremål och dokumentation, som annars 
kommer att kastas, förstöras och försvinna i glömska. Nätverket 
kommer att starta en grupp på Riksförbundet Sveriges Museers 
hemsida inom kort. 
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För både läkemedelsindustrin och grundforskningen 
är det nödvändigt att kunna mäta biomolekylers el-
ler nanopartiklars interaktioner i lösning. De tekniker 

som finns i dag för detta kan indelas i två grupper: de som 
analyserar partiklarna som de är och de som kräver att par-
tiklarna är kopplade till markörer. Fördelen med markörfria 
tekniker är att man inte behöver preparera provet, nackde-
len är att de saknar den specificitet som markörer ger. Vid 
KTH i Stockholm har man nu utvecklat en markörfri teknik 
som kan kombineras med markörbaserade mätningar i ett 
och samma instrument. 

Tekniken kallas Scattering Interference Correlation Spec-
troscopy, SICS, och mäter ljusspridningssignaler från par-
tiklarna själva, samtidigt som fluorescenssignaler kan mä-
tas från markörer på partiklarna. Detta är unikt och gör att 
andelen partiklar i ett prov som bär en fluorescensmarkör 
kan mätas med hög noggrannhet, och att attraktionskraften 
(affiniteten) mellan en fluorescensmärkt mindre molekyl, 
ligand, och en större partikel kan uppskattas från en enda 
mätning.

Biomolekyler och biopartiklar som till exempel proteiner, 
DNA-molekyler, virus och vesiklar (en avgränsad del av en 
cell), utövar sin funktion genom att interagera med varandra 
eller med mindre biomolekyler. En vanlig metod för att upp-
täcka partiklars interaktioner i lösning är att mäta deras 
storlek. Eftersom två sammankopplade partiklar utgör en 
ny, större partikel indikerar en ökning av den genomsnitt-
liga partikelstorleken i ett prov att partiklarna interagerar. 
Partikelstorleken i lösning uppskattas utifrån partiklarnas 

Att kunna mäta biomolekylers 
eller nanopartiklars interaktio-
ner i lösning är nödvändigt både 
inom läkemedelsutveckling och 
inom grundforskning. Nu har man 
utvecklat en ny teknik vid KTH 
i Stockholm som både förenklar 
dessa mätningar och samtidigt ger 
mer information, genom att kom-
binera de två tekniker som hittills 
använts i ett och samma instru-
ment. Stefan Wennmalm, forskare 
på KTH, berättar hur det fungerar.

rörlighet, den så kallade diffusionskoefficienten, genom att 
större partiklar rör sig långsammare än de små och alltså 
har en lägre diffusionskoefficient. 

Befintliga tekniker 
Det finns flera etablerade tekniker för att mäta nanopar-
tiklars diffusionskoefficient i lösning. Av de markörfria 
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Ny teknologi förenklar mätning av 
biomolekyler i lösning

teknikerna är dynamisk laserljusspridning, DLS, som kom på 
70-talet den mest etablerade (referens 1). I DLS får lösningen 
med partiklar genomlysas av en laserstråle och det spridda 
ljuset från partiklarna mäts. Variationer i det uppmätta lju-
set analyseras och ger genom diffusionskoefficienten ett 
mått på partiklarnas storlek. DLS ger dock ingen informa-
tion om partikelkoncentrationen. 

Att DLS är markörfri ger begränsningar, framför allt när 
biomolekylers interaktioner ska studeras, eftersom det då 
inte räcker med ett mått på den genomsnittliga partikelstor-
leken.

En liknande men markörbaserad teknik är fluorescenskor-
relations-spektroskopi, FCS (referens 2). Även FCS grundlades 
i början av 70-talet, men slog igenom på allvar först i början 
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av 90-talet tack vare förbättrad bakgrundsreducering och 
känsligare detektorer. I FCS är fluorescerande markörer 
kopplade till partiklarna och på likande sätt som i DLS 
”simmar” partiklarna genom en laserstråle. Men i stället 
för att sprida laserljuset ger de upphov till en kortvarig flu-
orescenssignal som mäts och analyseras.

Jämfört med DLS har FCS två fördelar: Den ena är att 
FCS ger information inte bara om partikelstorleken utan 
även om partiklarnas koncentration. Den andra är att fluo-
rescensmarkeringen ger specificitet, det vill säga, endast de 
markerade partiklarna ger en signal. Detta gör det möjligt 
att specifikt studera en viss typ av partiklar, även i närvaro 
av andra, omärkta partiklar. FCS-tekniken skiljer alltså mel-
lan märkta och omärkta partiklar, medan DLS mäter alla 
partiklar i provet.

En kombination av två tekniker
Kombinationen av markörfri och markörbaserad analys i ett 
och samma instrument skulle ge flera fördelar, men detta 
är inte möjligt med DLS och FCS. 

På avdelningen för Experimentell Biomolekylär Fysik vid 
KTH i Stockholm har man dock utvecklat en ny teknik för 
analys av nanopartiklar, kallad Scattering Interference Cor-
relation Spectroscopy, SICS. I den här tekniken skapas en 
definierad mätvolym på samma sätt som i FCS, men i stället 
för fluorescens är det partiklarnas ljusspridning i samarbete 
med det transmitterade laserljuset som mäts (referens 3). 

Tack vare den definierade mätvolymen i SICS kan man 
inte bara mäta storleken utan även koncentrationen hos de 
omärkta partiklarna i ett prov. Dessutom, och kanske ännu 
viktigare, gör denna mätvolym att SICS enkelt kan kombi-
neras med FCS, så att mätvolymerna för de två teknikerna 
överlappar i samma volym i provet. En SICS-FCS-mätning 
kommer alltså samtidigt ge information både om den to-
tala koncentrationen av partiklar i provet och om koncen-
trationen av markörbärande partiklar, vilket direkt ger in-
formation om andelen partiklar i provet som är markörbä-
rande. Denna information är av stor betydelse vid många 
typer av fluorescensmätningar, men eftersom ljussprid-
nings- och fluorescensmätningar tidigare inte kunnat kom-
bineras på detta sätt har forskare hittills varit utlämnade 
till att hoppas att alla, eller åtminstone de flesta av deras 
partiklar eller biomolekyler är fluorescensmarkerade.

Dessutom blir processen enklare. Befintliga metoder krä-
ver mätningar i cirka tio olika prover för att bestämma att-
raktionskraften mellan två typer av biomolekyler, medan 
SICS-FCS gör det utifrån en mätning i ett enda prov.

Målet - mätning av normalstora molekyler
SICS har hittills demonstrerats på nanopartiklar ner till 20 
nanometer, nm, i diameter och planen är att med ganska 
liten ansträngning kunna öka känsligheten så att även nor-
malstora proteinmolekyler kan mätas, cirka 5 nm diameter. 
Redan det befintliga instrumentet är dock eftertraktat som 
hjälpmedel vid utveckling av nanopartiklar för flera olika 
användningsområden. Till exempel inom så kallad targe-
ted drug delivery utvecklas nanopartiklar som specifikt 
binder till och levererar läkemedlet just till de celltyper 
som ska behandlas. 

Vid institutionen för farmaceutisk teknik vid Regens-
burgs universitet i Tyskland utvecklas sådana nanopartik-
lar för leverans av läkemedel bland annat till en viss celltyp 
i njurar, och med SICS-metoden kan forskarna mäta andelen 
nanopartiklar med ett visst protein på sin yta. Andra typer 
av nanopartiklar kan rena vatten, sådana utvecklas vid av-
delningen för Miljö-mikrobiologi vid KTH i Stockholm. Par-
tiklarna har långa polymerer bundna till ytan som samlar 
upp oönskade föroreningar i vattnet och SICS-metoden hjäl-
per forskargruppen att mäta både storleken och koncentra-
tionen av nanopartiklar med olika typer av polymerer 
bundna till ytan.

Inom läkemedelsutveckling är det en utmaning när hy-
drofoba läkemedelskandidater (som inte löses upp i vatten) 
ska tillföras intravenöst. En möjlighet då är att kapsla in 

De tekniker som finns i 
dag för detta kan indelas 

i två grupper: de som analyse-
rar partiklarna som de är och 
de som kräver att partiklarna 
är kopplade till markörer.

SICS-tEknIkEn I korthEt
Scattering Interference Correlation Spectroscopy, SICS, är 
en ny markörfri metod som analyserar nanopartiklar och troli-
gen inom kort även biomolekyler i lösning. Till skillnad från den 
brett etablerade metoden dynamisk laserljusspridning, DLS, 
som endast mäter partikelstorlek, mäter SICS även partiklar-
nas koncentration och kan enkelt kombineras med fluorescens-
korrelations-spektroskopi, FCS, för samtidig analys av omärkta 
och fluorescensmärkta partiklar. Detta gör det möjligt att mäta 
andelen partiklar i ett prov som bär en fluorescensmarkör och 
samtidigt få fram attraktionskraften mellan molekylerna, från 
en enda mätning. 
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dem i så kallade miceller, cirka 40-70 nm i diameter, för att 
öka deras löslighet. Optimering av denna inkapsling kräver 
noggrann analys av miceller som innehåller/inte innehåller 
läkemedel, vilket är svårt med befintliga metoder men som 
enkelt kan göras med SICS-FCS.

När SICS troligen inom kort även kan mäta normalstora 
proteinmolekyler bör den också kunna ge fördelar inom så 
kallad high-throughput screening, HTS, vid läkemedelsut-
veckling. 

FCS-metoden, som beskrevs ovan och som SICS är nära 
besläktad med, utgjorde 1993 grunden för starten av det 
tyska företaget Evotec AG. Företaget som har cirka 600 an-
ställda (2011) erbjuder integrerade tjänster inom läkeme-
delsframställning, och FCS är fortfarande en grundläggan-
de del i deras teknik för HTS. 

Kombinationen SICS-FCS kan förenkla mätningar inom 
en rad områden såsom analys av influensavirus, utveckling 
av nanopartiklar av olika slag, och när man behöver en 
snabb uppskattning av attraktionskraften mellan biomole-
kyler.

RefeRenseR
1. V. Villari and n. Micali, J. Pharm. sci. (2008), 97, 1703−1730, 
“Light scattering as spectroscopic Tool for the study of Disperse 
systems useful in Pharmaceutical sciences”.

2. e. elson, Biophys. J. (2011), 101, 2855−2870, “fluorescence 
Correlation spectroscopy: Past, Present, future”.

3. s. Wennmalm and J. Widengren, J. Am. Chem. soc. (2012), 
134, 19516−19519, “Interferometry and fluorescence Detection for 
simultaneous Analysis of Labeled and Unlabeled nanoparticles in 
solution”.

En SICS-FCS-mätning 
kommer alltså sam tidigt 

ge information både om den 
totala koncentrationen av par-
tiklar i provet och om koncen-
trationen av markörbärande 
partiklar, vilket direkt ger infor-
mation om andelen partiklar i 
provet som är markörbärande.
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ledarskap

Hur kan Sverige åter bli en      världsledande forskningsnation?

politik i industrin
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Under många år var läkemedelsindustrin i Sverige 
starkt nationellt präglad. Förutom goda exportin-
komster har branschen skapat stort värde genom 

ett antal innovationer som betytt mycket för människors 
livskvalitet. Men Sverige har tappat position. Snabbväx-
ande ekonomier i världen erbjuder nya förutsättningar för 
att nå framgångsrika forskningsmiljöer. En utveckling som 
ytterligare skärper konkurrensen om att få tillgång till de 
bästa forskartalangerna och om läkemedelsföretagens in-
vesteringar. 

- Förändringen i omvärlden ställer den svenska forsk-
ningspolitiken inför nya utmaningar, säger Aina Törnblom, 
sakkunnig inom forskning och utveckling på LIF. För att 
Sverige åter ska blir en världsledande forskningsnation 
krävs en uttalad politisk vilja att utveckla en långsiktig stra-
tegisk satsning. Hur den strategiska satsningen ska se ut 
vill vi vara med och påverka och det är därför vi har tagit 
fram ett nytt forskningspolitiskt program.

Det går att vända den nedåtgående trenden
I det nya forskningspolitiska programmet ”Medicinsk 
forskning för bättre vårdkvalitet, jämlikvård och fler jobb” 
betonas vikten av att utveckla det allmänna forskningskli-
matet, att främja forskning och innovation samt att skapa 
goda förutsättningar för den kliniska forskningen och för 
kvalitetsuppföljning i vården. 

Sverige måste också bli bättre på att ta tillvara och ut-
veckla de fördelar som landet redan har. Vi har en välutbil-
dad befolkning, en lång tradition av medicinsk forskning 
och en väl utbyggd hälso- och sjukvård, för att nämna någ-
ra exempel. Sverige har dessutom välreglerade biobanker 
och välfungerande myndigheter såsom Läkemedelsverket 
och etikprövningsnämnder. Men det räcker inte. Sjukvården 
måste också ges tid och utrymme att delta i forskning, ett 
utrymme som blivit allt mindre i takt med ett ökat fokus på 

vårdproduktion. Det krävs därför en attitydförändring där 
forskningen ses som en integrerad del av vården och att det 
finns ett tydligt forskningsuppdrag från sjukhus- och lands-
tingsledningar. 

Trots otaliga uttalanden från både forskare och politiska 
beslutsfattare om vikten av att bibehålla klinisk forskning 
i landet har det närmast skett en halvering av de industri-
sponsrade läkemedelsprövningarna i Sverige sedan 2004. 
LIF pekar i programmet på flera åtgärder som skulle kunna 
vända trenden och innebära förändringar på relativt kort 
sikt. Ett konkret förslag är att redovisa klinisk forskning 
och kliniska prövningar inom ramen för Sveriges Kommu-
ner och Landstings, SKL:s, och Socialstyrelsens Öppna jäm-
förelser. 

Ett annat förslag är att införa så kallade akademiska 
vårdcentraler genom att skapa ett nationellt register över 
vårdcentraler och kliniker som har infrastruktur, kunskap 
och erfarenhet att delta i kliniska läkemedelsprövningar. 
En sådan åtgärd skulle få avgörande betydelse för hur 
snabbt företagen kan hitta vårdgivare som kan delta i in-
ternationella prövningsprogram.

Hur kan Sverige åter bli en      världsledande forskningsnation?

Sverige tappar position och initiativ inom läkemedelsforskningen. För att vända 
utvecklingen krävs en uttalad politisk vilja till förändring och en långsiktig gemen-
sam strategisk satsning för att nå bättre behandlingsresultat. Så skriver Läkeme-
delsindustriföreningen, LIF, i ett nytt forskningspolitiskt program som nu sprids 
till landets beslutsfattare. 

För att Sverige åter 
ska blir en världsledan-

de forskningsnation krävs en 
ut talad politisk vilja att utveckla 
en långsiktig strategisk sats-
ning.
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Sverige har förutsättningarna
I dagens debatter och diskussioner råder en samstämmig-
het kring forskningens betydelse för hälso- och sjukvårdens 
utveckling. Dessutom eftersträvar och argumenterar lan-
dets politiker för att erbjuda befolkningen en högkvalitativ 
sjukvård. Samtidigt kan vi notera att svensk sjukvård blivit 
allt sämre på att använda nya läkemedel. En brittisk under-
sökning från 2010 visade till exempel att Sverige hamnade 
på näst sista plats bland 14 undersökta länder när man jäm-
förde hur snabbt nya läkemedel kommit patienterna till del.

- Oviljan att använda nya läkemedel slår mot både pa-
tienterna och läkemedelsbolagens forskning i Sverige. Ett 
viktigt kriterium när företagen bestämmer sig för var de 
ska förlägga sina studier är intresset för innovation i olika 
länder och hur de olika systemen för att betala för innova-
tioner ser ut, berättar Aina Törnblom. 

LIF anser att Sverige har förutsättningarna för att vara 
ett föregångsland när det gäller att tidigt erbjuda patienter 
nya läkemedel i vården och att ambitionen måste vara en 
tidig introduktion, samtidigt som resultaten av behandling-
en systematiskt utvärderas. Ett närmare samarbete måste 
också utvecklas mellan den forskande läkemedelsindustrin, 
politiken och hälso- och sjukvården. Ett konkret förslag i 

rapporten är att ett nationellt forskningspolitiskt råd inrät-
tas efter dansk modell. 

För det är naturligtvis så att den forskande läkemedels-
industrin inte ensam kan arbeta för att Sverige åter ska bli 
en världsledande forskningsnation. Det krävs samverkan 
med många andra aktörer så att vi gemensamt fastställer 
en långsiktig strategisk satsning för att nå bättre vårdresul-
tat, jämlikvård och fler jobb. 

CeCilia KennerfalK
Kommunikationschef

läkemedelsindustriföreningen

 

LIF:S ForSknIngSpoLItISka program 
Det forskningspolitiska programmet har titeln ”Medicinsk forsk-
ning för bättre vårdkvalitet, jämlikvård och fler jobb” och gavs ut 
mars 2013. Det går att beställa på LIF:s webbsida, www.lif.se.  
Att ta fram olika rapporter och program för branschens stånd-
punkter och förslag är ett viktigt led i LIF:s opinionsarbete. 
Materialet får gärna användas av våra medlemmar i olika akti-
viteter och vid olika möten.

Ett annat förslag är att 
införa så kallade akade-

miska vårdcentraler.

Aina Törnblom
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Dags att ta på ledartröjan för AbbVie

Mycket är sig likt. Ändå är allt annorlunda. Med nytt namn, fokus på forskning och 
full fart framåt växer det nystartade biopharmaföretaget Abbvie. På börsen går kur-
sen upp, företaget anställer och flera nya substanser är på väg ut på marknaden. Men 
målet är det samma som tidigare - patienternas liv och hälsa. Och för ledning och 
personal har det blivit dags att se sig själva med nya ögon. Nu ska ledartröjan på.

Den första januari i år delades 
det gamla hälso- och sjuk-
vårdsföretaget Abbott i två 

delar. Abbott behöll medicintekniken 
och de etablerade produkterna där 
patenten har gått ut. Det nya företaget 
Abbvie fick forskning och utveckling 
samt alla mediciner som har patent-
rätt. På så sätt har båda företagen fått 
möjlighet att koncentrera sina resurser 
där de behövs bäst. För Abbvies del har 
det bland annat inneburit ett rejält lyft 
på börsen.

Samtidigt är mycket sig likt, perso-
nalen är i huvudsak densamma, före-

taget sitter kvar i samma lokaler i Solna 
utanför Stockholm, arbetar med sin 
vanliga produktportfölj och organise-
rar sig som tidigare. 

– Vår stora utmaning just nu är att ut-
veckla läkemedelsverksamheten vidare 
och att bli kända under det nya namnet 
Abbvie. I hela världen, säger verkstäl-
lande direktören Jan Arne Jakobsen.

Delar av företagsledningen tar emot 
i sitt innovativa rum. Det är förutom 
Jan Arne Jakobsen, Lars Thomander 
som är medicinsk direktör och Anna 
Brodowsky som är direktör med ansvar 
för externa samarbeten och samhälls-

politiska frågor. I rummet hänger barn-
teckningar i glas och ram på väggarna. 
Det är resultatet av ett tidigare projekt 
där det gällde att visualisera ord som 
modig, nyfiken och lekfull.

– Barn är ju nyfikna och har ett öp-
pet sinne, så vi tänkte att vi kunde lära 
av dem. Det ska vara gränslöst här för 
att vi ska kunna töja på gränserna, sä-
ger Anna Brodowsky.

Stolar och bord är valda så att de ska 
kunna användas multifunktionellt, det 
är ljust och luftigt. Här ska det vara 
möjligt att tänka nytt, stort och annor-
lunda. Rummet utformades för snart 
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två år sedan då man fortfarande var ett 
och samma företag men används i dag 
av både Abbvie och Abbott. För Abbott 
sitter också kvar i huset. De har bara 
flyttat ihop en trappa ner.

– Splitten är inte så stor för oss, det är 
samma pipeline och samma människor. 
Det är bara att vi sitter i två etager nu-
mera, säger Jan Arne Jakobsen på sin 
speciella svenska med norsk brytning.

Både bredd och djup i forsk-
ningsportföljen
Abbvie är ett internationellt företag 
och finns i 130 länder med huvudkon-
tor i Chicago. I den svenska lednings-
gruppen samsas norsk verkställande 
direktör med italiensk ekonomichef, 
brittisk personalchef, två amerika-
ner och övriga svenska direktörer. 
Jan Arne Jakobsen framhåller att fyra 
medarbetare under de senaste tolv må-
naderna fått uppdrag i utlandet. Sam-
tidigt har man tagit emot kompetens 
och medarbetare från andra länder där 
Abbvie också är etablerat.

– Vi anstränger oss för att Abbvie 
ska bygga vidare på den företagskultur 

som Abbott stod för - ”a great place to 
work”, säger han.

I grunden för verksamheten finns 
produktportföljen och den så kallade pi-
pelinen (forskningsportföljen) där nya 
substanser är presenterade i olika sta-
dier av utveckling. Det är inte utan stolt-
het som Lars Thomander berättar om 
den forskning som han är ansvarig för.

– Vi har både bredd och djup, förkla-
rar han.

Det är ett resultat av en medveten 
strategi. I dag har Abbvie många nya 
aktiva substanser och preparat i olika 
stadier av utveckling och lansering.

– Vi har tredubblat antalet molekyler 
under de senaste åren. Det är substan-
ser som vi nu arbetar vidare med, säger 
Lars Thomander.

Ett tjugotal av dessa substanser är i 
fas två- eller fas tre-studier och i Sve-
rige har man i dag cirka trettio pågå-
ende kliniska prövningar.

– Ur det perspektivet är det många 
som bevakar oss, konstaterar Lars Tho-
mander.

Abbvies forskning och utveckling är 
främst koncentrerad till olika inflam-

Fakta om aBBVie
Företaget var fram till 1 januari 2013 
en del av läkemedelsföretaget Abbott 
som har utvecklat läkemedel i mer än 
125 år. Abbott har funnits i Sverige se-
dan 1946 med ett svenskt kontor i Sol-
na och 130 medarbetare. Huvudkonto-
ret finns i Chicago, USA, globalt finns 
21 000 medarbetare i 130 länder.
Abbot har 15 center för forskning, ut-
veckling och tillverkning och har tre-
dubblat antalet nya substanser de se-
naste åren. För närvarande finns drygt 
tjugo substanser i fas två och fas tre 
samt cirka trettio pågående kliniska 
prövningar i Sverige.
Alla medarbetare är uppdelade i funk-
tioner som samverkar i varumärkes-
team: 
Medical Affairs/Regulatory
Market Access
External Affairs
Customer Excellence
Commercial, Finance
Human Resources
Compliance/Legal

Anna Hallbäck
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matoriska sjukdomar men sträcker sig 
även över många andra områden med 
stora vårdbehov. Hit hör onkologi, kro-
niska njursjukdomar, multipel skleros, 
alzheimer och schizofreni. En produkt 
som lovar mycket och som nu befinner 
sig i fas tre-studier är ett nytt preparat 
mot hepatit C.

– Vi har en kombination av fyra mo-
lekyler som visar lovande effekt. Tre 
nya molekyler tillsammans med ytter-
ligare en som är känd sen tidigare, be-
rättar Lars Thomander.

Behandlingen tar bara tolv veckor 
att jämföra med dagens betydligt läng-
re behandling med inteferon. En be-
handling som dessutom inte är särskilt 
effektiv och har många kända biverk-
ningar. 

Engagemanget hos Lars Thomander, 
Jan Arne Jakobsen och Anna Brodow-
sky är inte att ta miste på. Entusiastiskt 
förklarar de att med den nya medicinen 
blev 99 procent av de patienter som var 
obehandlade friska, och av de patienter 
som tidigare hade behandlats blev 93 
procent friska.

– Det innebär att patienterna blir bo-
tade i stället för att utveckla svår lever-
sjukdom. Det är fantastiskt!

Tack vare den så kallade Aviatorstu-
dien kan utvecklingsprocessen nu av-
ancera ytterligare. Ett stort medicinskt 
framsteg som fyller ett viktigt medi-
cinskt behov för både patienter och 
samhälle.

Gagna patienter och anhöriga
Abbvie är långt ifrån ett företag som 
enbart fokuserar på molekyler och sub-
stanser. Målet – patienternas liv och 
hälsa – innebär i allt högre utsträck-
ning fokus på att utveckla nya förhåll-
ningssätt i vården, skapa nya behand-
lingsrutiner och resultat samt hitta nya 
samarbeten som kan gagna patienter 
och anhöriga. 

Därför lägger Abbvie ner mycket ar-
bete på gemensamma projekt med 
forskningscentra, patientorganisatio-
ner, olika samhällsfunktioner och kli-
niker på olika universitetssjukhus. Syf-
tet med projekten är alltid att skapa 
bättre förutsättningar för patienter och 
anhöriga som drabbas av sjukdom. 
Samtidigt bidrar arbetet till vinster i så-
väl samhälle som hälso- och sjukvår-
den så att den kan bli både hållbar och 
långsiktig.

läkemedelsföretaget
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Anna Brodowsky berättar om det ar-
bete som man exempelvis lagt ner till-
sammans med Karolinska sjukhuset 
med den så kallade Innovationsplattfor-
men, som är ett samarbetsprojekt inom 
telemedicin. När medicinen Duodopa 
ska titreras behöver patienterna nog-
grann övervakning vilket tidigare alltid 
innebar längre sjukhusvistelse. Men 
många patienter kan bli stressade i en 
ny miljö vilket kan förvärra symptomen 
och innebära svårigheter att ställa in 

medicinen. I framtiden ska det bli möj-
ligt att stanna hemma och ändå ha fort-
löpande kontakt med sjukhuset och 
därmed säkra rätt dosering av sin med-
icin. 

– Utgångspunkten är behovet hos 
den som ska ha behandlingen men 
samtidigt lösgör det resurser för vår-
den, säger hon.

Man arbetar också med opinions-
bildning och för att höja kompetensen 
hos patienter och anhöriga.

AbbVies främstA läkemedel
Humira 
Duodopa
Sevorane
Procren
Synagis
Kaletra
Norvir
Zemplar
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– Vi talar om patient awareness - pa-
tientmedvetenhet. För en väl påläst och 
kunnig patient kan vara mer delaktig i 
vården, säger Lars Thomander.

Anna Brodowsky berättar om pro-
jektet med Parkinsonguiden, en infor-
mationsportal, och den Parkinsonskola 
som invigdes så sent som den 11 april i 
år. Skolan är kopplad till guiden. Abb-
vie är ett av de företag som tillsam-
mans med neurologer, sjuksköterskor, 
patienter och anhöriga deltar i arbetet 
för att de som drabbas av Parkinson 
lättare ska få tillgång till kvalitetssäk-

Om Humira 
Humira godkändes 2003 och är det 
största läkemedlet globalt och i Sveri-
ge. Runt om i världen får cirka 670 000 
patienter behandling med Humira, av 
dessa finns drygt 7 000 i Sverige.
Mer än 23 000 patienter har deltagit i 
kliniska studier med Humira som ock-
så är det biologiska läkemedel som har 
störst indikationsbredd.

Lars Thomander, medicinsk direktör
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rad och samlad information samt ut-
bildning av särskilda Parkinsonsjuk-
sköterskor. 

– En oinformerad patient har svåra-
re att göra sig hörd och svårare att ta en 
aktiv roll kring sin sjukdom och be-
handling. Det handlar om patientmakt, 
konstaterar Anna Brodowsky.

Ett annat exempel är ett samarbets-
projekt med Mag- och tarmförbundet 
för att öka kunskapen om och effekter-
na av den inflammatoriska magsjukdo-
men IBD (Inflammatory Bowel Di-
sease), Crohns sjukdom och ulcerös ko-

Jan Arne Jakobsen, 
VD

Anna Brodowsky,
External Affairs Director
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lit. En ung studerande med IBD har ”lå-
nat ut” sin sjukdom under en dag till 
kända personer. Genom att skicka sms 
vid varje toalettbesök eller på annat 
som avbröt vardagen på grund av sjuk-
domen fick kändisarna ny kunskap och 
möjlighet att reflektera över vad det be-
tyder att ha en kronisk sjukdom. 

Utmaningar att arbeta vidare med
Trots att Abbvie är ett forskningsinten-
sivt och innovativt biopharmaföretag 
är det i dag endast 30 av cirka 130 an-
ställda som arbetar på den mediciniska 
divisionen i Sverige, sex medarbetare i 
Solna arbetar direkt med klinisk forsk-
ning. Det finns ett tjugotal läkemedels-
konsulenter men antalet har sjunkit de 
senaste åren. Övriga arbetar med an-
dra aspekter som ett modernt läkeme-
delsföretag måste kunna hantera. Det 
gäller sådant som samhällskontakter, 
påverkansarbete, finansiering och oli-
ka legala frågor liksom personal- och 
kompetensfrågor. Alla 130 medarbeta-
re har olika funktioner och samarbetar 
i multifunktionella varumärkesteam. 

– Det är ganska komplext, ska vi 
kunna jobba effektivt i ett projekt mås-
te vi ha tillgång till alla kompetenser, 
förklarar Jan Arne Jakobsen på frågan 
om hur personalresurserna fördelar sig 
på olika avdelningar. För att ta bort si-
lotänkandet arbetar vi med utgångs-
punkt i den externa världen.

Ett viktigt område är också att attra-
hera de bästa talangerna så att de vill 
vara med och bidra till verksamhet och 
utveckling.

Jan Arne Jakobsen, Lars Thomander 
och Anna Brodowsky verkar överens 
om att det mesta av det som fyller deras 
arbetsvardag trots allt är lyxproblem. 
Abbvie växer och anställer. Visserligen 

är konkurrensen stenhård och det finns 
många företag som slåss på samma 
marknad. Men, det är också stora olös-
ta områden som ett innovationsföretag 
som Abbvie kan arbeta vidare med. 

Bland utmaningarna nämner de ett 
behov av större samhällsengagemang 
för forskning och utveckling inom 
medicinområdet där Sverige av tradi-
tion haft stora framgångar. Den klinis-
ka forskningen har minskat, vilket 
innebär att nya innovativa läkemedel 
inte tas i bruk tidigt nog. Ytterst hand-
lar det om patienters liv och hälsa, men 
det handlar också om arbetstillfällen 
och samhällsekonomi.

– Det är inte nödvändigtvis något fel 
på de olika systemen men det finns 
många system och samhällsaktörer 
som inte korresponderar. Det drabbar 
patienterna, säger Anna Brodowsky.

Därför engagerar sig Abbvie i sam-
arbeten inom läkemedelsindustrin och 
arbetar tillsammans med branschorga-
nisationen Läkemedelsindustrifören-
ingen, LIF, de forskande läkemedelsfö-
retagen.

Alla tre är optimister och menar att 
företaget har alla förutsättningar att 
lyckas. 

– Vi bär vårt öde i våra egna händer. 
Lars Thomander påpekar att Abbvie 

startar i en tid när företaget vuxit, inte 
minst inom läkemedelsdelen.

– Kanske är det vår största utma-
ning. Att vi växer och är framgångsri-
ka. Det handlar om att prioritera och 
att våga se sig på sig själv med nya 
ögon. Det är dags att ta på sig ledartrö-
jan. Vi är nog lite ovana vid den posi-
tionen.

ElisabEt blombErg
Foto: sörEn andErsson 

Nio NUvaraNde iNdikatioNer 
för HUmira
Reumatoid artrit.
Psoriasis artrit.
Psoriasis.
Ankyloserande spondylit, också kallad 
Bechterews sjukdom.
Icke-radiografisk axial SpA, spondy-
lartrit. 
JIA, Juvenil Ideopatisk Artrit.
Crohns sjukdom.
Pediatrisk Crohns sjukdom.
Ulcurös colit.

tre iNdikatioNer i kliNisk 
prövNiNg för HUmira
Uveit – inflammation i ögat.
Hidradenitiis suppurativa – inflammation 
i svettkörteln.
Perifer spondylartrit – inflammatorisk 
ledsjukdom.

sjUkdomsområdeN i forsk-
NiNgsportföljeN
immunologiska sjukdomar: uveit, 
hidradenitiis suppurativa, perifer spon-
dylartrit, Hepatit C.
onkologi: multipelt myelom, kronisk 
lymfatisk leukemi, bröstcancer.
Neurologi: MS (multipel skleros), Alz-
heimers sjukdom, Parkinsons sjukdom 
och schizofreni.
Kroniska njursjukdomar.
kvinnosjukdomar: endometrios, 
myom.
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”Innovation är kreativ förstö-
relse, där entreprenörer kombi-
nerar befintlig kunskap på nya 
sätt”. Så sade ekonomen Joseph 
A Schumpeter redan för 75 år 
sedan. Men finns det en inno-
vativ modell? Jörgen Eriksson, 
och Anders Fogelström, båda 
verksamma vid Bearing Consul-
ting, resonerar kring begreppet 
innovation.
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Det är svårt att definiera en kreativ organisation el-
ler att definiera en generell modell för den. Det är 
dock enklare att beskriva konkreta exempel, till ex-

empel Apple och Google. Om det funnes en entydig struk-
tur, skulle anpassning till den för övrigt döda all innovativ 
kraft - eftersom innovation innebär nytänkande. Det är som 
benchmarking. Det hjälper inte att vara lika bra som alla 
andra. Man måste vara bättre om man ska vinna i konkur-
rensen. En sak är dock säker: kreativa organisationer skapar 
överraskande kombinationer mellan till synes motsatta och 
kanske uteslutande alternativ. 

Det är faktiskt enklare att beskriva en stagnerande orga-
nisation. Den är stor, långsam, välmående, på en gång rädd 
och självgod. 

Bilindustrin – ett exempel på ständig innovation
Vi lever numera i en värld av hyperkonkurrens och att ar-
beta i företag har på alla nivåer blivit synonymt med att 
tvingas till ständig innovation. Produktlivscykeln rusar 
från unik ny produkt till överkapacitet på marknaden. 
Globala, informerade och trendkänsliga konsumenter gör 
tummen upp och lika raskt ner. 

Bilindustrin är ett talande exempel. Utbudet av bilmodel-
ler växer. Priserna sjunker, vilket förstås är bra för bilkö-
parna. Lagstiftning skärper kraven. Bilen förvandlas från 
standardiserad industriprodukt till skräddarsydd mobil 
underhållningsmaskin. 

Detta pressar en tungrodd bilindustris förändringska-
pacitet. Med ryggen mot väggen blir plötsligt mycket ge-
nomförbart. Det svåra är att alla konkurrenter kommer med 
liknande förbättringar så kapplöpningen fortsätter. Se hur 
alla mobiltillverkare ständigt utvecklar sina produkter, pa-
radoxalt nog för att bli allt mer lika. 

För bilindustrin är det inte slut med utmaningar. Tvärt-
om. Vi nalkas slutet på en hundraårig epok och en ny kom-
mer, som alltid, mer brutalt än beräknat. Vi bevittnar ett 
paradigmskifte. Det är en strukturell och inte konjunkturell 
nedgång i efterfrågan på mogna bilmarknader. Visst finns 
en ökande asiatisk marknad i Kina, men nya spelregler kan 
grusa allas parallella drömmar om ohämmad expansion.

Bilen går från ett ägande av en känsloladdad statussym-
bol (dagens ungdomar drömmer om annat än en bil) till en 
rationell förflyttningtjänst i konkurrens med mer miljövän-
liga alternativ och med nya sätt att se på hur man kommer 
från en plats till en annan. 

Överleva genom att tänka nytt 
Att bli marginellt bättre räcker inte i en sådan situation. 
Man kan enbart överleva genom att ändra spelplanen och 
radikalt tänka nytt. Vilket för en organisation känns som 
självmord – man konkurrerar ut sitt eget mödosamt ska-
pade utbud och gör existerande anläggningar värdelösa. 
Men - man måste våga släppa in okontrollerbara element.

Google arbetar intensivt med utveckling av den förar-
lösa bilen. Volvo arbetar med en koppling mellan detta och 
lastbilsledda ”bil-tåg”. Det tycks vara försäkringsfrågor och 
inte teknik, som hindrar de lösningarnas spridning. IBM 
arbetar med trafikoptimering som ska utnyttja existerande 
vägnät bättre. Elbilar utvecklas. I Paris kan man korttids-
hyra små elbilar som finns parkerade över hela staden. Bilen 
som tjänst i stället för ägande. Kollektivtrafiken väntar ännu 
på nya revolutionerande grepp.

Kan den klassiska bilindustrin själv finna radikalt nya 
lösningar, eller kommer de omvälvande innovationerna 
nödvändigtvis utifrån?

Innovation och kreativ förstörelse

En sak är dock säkert: 
kreativa organisationer 

skapar överraskande kombi-
nationer mellan till synes mot-
satta och kanske uteslutande 
alternativ. 
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Stora organisationer blir med nödvändighet mer trögrör-
liga – även om de kan skapa små mer oberoende arbetsgrup-
per och enheter inom sig. En organisation har också ett or-
ganiskt liv med början, kraftfullt liv och avtynande. 

Det spekuleras nu om Apple framöver kommer att tappa 
mark, när de sedan 2010 inte kommit med någon radikalt ny 
produkt utan bara lönsamt vidareutvecklar de etablerade. 
Kan man för övrigt i evighet komma med radikala föränd-
ringar från ett företag och inom ett definierat område? 

Svenska storföretag som Atlas Copco, SKF, Ericsson och 
Sandvik visar att man kan vara effektiv under lång tid även 
i mogna branscher genom att vara uppmärksam på mark-
nadens förändringar och genom att kontinuerligt och i tid 
anpassa sig. 

Paradoxer och försoning av motsatser
Den nederländske forskaren Fons Trompenaars påvisar i sin 
bok ”Innovating in a Global Crisis” från 2011 att kreativa 
organisationer inte ska välja mellan till exempel antingen 
centraliserad organisation eller decentraliserad. Man bör i 
stället kreativt skapa nya lösningar, som kombinerar förde-
lar med båda renodlade lösningarna. Och då inte som en 
ljummen kompromiss! Han kallar denna metod ”reconci-
liation of dilemmas”. Processen för att finna lösningar är i 
sig ett verktyg för kreativitet. 

Om man nu inte kan finna en entydig modell för hur en 
kreativ organisation ska se ut kan man ändå peka på vilka 
områden som det är avgörande att arbeta med:

• Personligheter. 
Det krävs en spänning mellan personligheter i en kreativ 
organisation – de kreativa galningarna, de gnetande för-
bättrarna, de realistiska, kunniga teknikerna och de syste-
matiska organisatörerna. Och dessa personligheter ska få 
spelrum i en flexibel men fungerande organisatorisk ram. 

• Toppstyrning eller delegering.
Moden växlar. Steve Jobs framgångar har pånyttfött tron 
på centralisering och detaljstyrning. Det finns ingen uni-
versellt fungerande modell mellan diktatorer som mikro-
styr lösa artistiska nätverk. Sedan måste hela organisatio-
nen inriktas på att följa med och att på varje nivå genom-
föra och förbättra vad som genererats på andra ställen.  

Innovation måste stimuleras uppifrån från styrelse och 
verkställande direktör – men den måste också genomsyra 
en hel organisation. Annars blir idéerna bara idéer och ny-
tänkandet snabbt kvävt. Alla små och stora beslut i orga-
nisationen bör fattas utifrån behovet att utvecklas vidare. 

• Kundstyrd eller teknikstyrd utveckling. 
Efter ingenjörernas långa herravälde följde marknads-
föringens krigsrop, att kundernas efterfrågan och inte 
teknikernas utveckling skulle styra företagets nya 
produkter och tjänster. I dag har pendeln slagit till-
baka och man ser att ett företag som bara följer vad da-
gens kunder önskar inte kan skapa innovation. Kun-
den vill ha ”tunnare mobiler, snabbare och billigare”. 
Teknisk kompetens och en förmåga att se vad kunderna 
iframtiden kan tänkas föredra är modellen.  

• Trivas eller vara missnöjd.
En organisation där man inte trivs kan inte generera ska-
pande. Men någonstans måste det alltid finnas missnöje 
med det existerande. Drömmar om annat och en ener-

Kort om innovation 

• Utan ständig radikal innovation dör näringslivet – och sam-
hället. Det har alltid varit så. Skillnaden nu är att det märks 
mer då allt går så mycket snabbare och i större skala i det 
globaliserade samhället. 

• Det finns ingen entydig framgångsmodell för innovation.
• Innovation startar i ledningen.
• Ha atypiska medlemmar, grupper och kompletterande kom-

petenser och personligheter.
• Man måste ifrågasätta sin existerande modell och inte frukta 

att konkurrera med sina nuvarande produkter – innan det 
blir för sent.

• Hela organisationen måste acceptera och stöda innovation. 
• Hellre intelligent teknikdriven utveckling, än att följa kundens 

nuvarande önskemål om mer och billigare.
• I första och sista hand är det en fråga om mänsklig öppen-

het och kommunikation.

JosePh a schumPeter
Österrikisk-amerikansk nationalekonom, 1883–1950. Profes-
sor vid Harvard University från 1932. Schumpeter är mest känd 
för sin bok ”Capitalism, Socialism and Democracy” (1942). 
Det mest kända kapitlet i boken handlar om kreativ förstörelse. 
Där beskriver han hur kapitalismens tendens till oligopol och 
monopol – och därigenom stagnation – motverkas genom en-
treprenörernas nytänkande.

ledarskap

Det är faktiskt enklare 
att beskriva en stagner

ande organisation. Den är stor, 
långsam, välmående, på en 
gång rädd och självgod. 

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 
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gisk nyfikenhet. I den socialdarwinistiska principen lig-
ger också att de flesta innovativa försök misslyckas. Men 
utan de misslyckandena kommer inte samhället vidare.  
En kreativ miljö sitter inte i första hand i lustiga möbler, 
färgglada väggar och bra mat. Det sitter i mänskliga rela-
tioner och anpassade strukturer.

Nya produkter men stabila jobb
Paradoxen i innovation är att som konsumenter önskar de 
flesta förändring och omväxling, men som anställda öns-

kar majoriteten stabilitet och ingen risk. Låga priser som 
konsument och höga löner som anställd.

Innovation leder till Schumpeters kreativa destruktion 
– och den skapar en kontinuerlig omstrukturering, som 
kanske accepteras om än motvilligt i vissa kulturer som 
den svenska, men som bekämpas frenetiskt i de flesta – som 
den franska. Schumpeter menar att monopolen bryts upp 
och denna förstörelse får systemet att leva vidare.

Jörgen eriksson
partner och grundare, Bearing Consulting

Anders Fogelström
direktör, Bearing Consulting

För bilindustrin är det 
inte slut med utmaningar. 
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Det här med kommunikation är 
inte enkelt, det vet vi ju innerst 
inne. Ändå väljer många att 

lägga ytterst lite tid på att stämma av 
om vi verkligen menar samma sak när 
vi uttrycker våra förväntningar av ett 
projekt. Kunden beskriver kraven i ett 
format och leverantören besvarar dem 
i ett annat. Sen kommer kommentaren: 
”Men jag beskrev ju tydligt vilka krav 
vi hade. Hur kunde det blir så här fel?”

Vi uppfattar saker olika, något som 

vi är medvetna om, men inte alltid gör 
något åt. Om vi skulle låta två personer 
skriva protokoll från ett projektmöte 
skulle vi med stor sannolikhet få två 
helt olika beskrivningar av vad som ut-
rättades på mötet. Intressant eller hur? 

Människorna - inte tekniken - avgör 
projektet
Vi har blivit bättre på att arbeta i pro-
jektform, absolut. Och många av de 
saker som forskarna och analytikerna 

framhåller har hjälpt oss att lyckas 
bättre med projekten. Men vi biter oss 
själva i svansen när vi förminskar be-
tydelsen av projektledarens insats och 
till exempel kräver att projektledaren 
ska leda flera projekt parallellt eller att 
kostnaden för att leda projektet måste 
minskas. För inget projekt blir mer ef-
fektivt av att vi kommunicerar mindre 
och tar mer för givet. 

De flesta projektledare är skickliga 
på att ta hand om de tekniska utma-

Vi var ju överens - eller hur?

Trots att de flesta projektbeställare är medvetna om att det är viktigt hur vi framför 
vårt budskap lägger man ofta inte tillräckligt med tid för att leda och kommunicera 
i projekten. Det är en av de största anledningarna till att många projektrapporter 
innehåller budskap om att projekten inte levererar vad de ska eller blir mycket för-
senade. Det skriver Elisabeth Kamél, internationellt certifierad projektledare på 
Projektkliniken, i denna artikel.

ledarskap

Vill du veta mer om oss eller är du 
intresserad av ett jobb som projektledare?
Läs mer om tjänsten på pharmaindustry.se

För mer information kontakta Marie Ekelund
08-545 811 51 eller marie@ipct.se

PR & Medierelationer • Utbildningar • Reklam impactcom.se
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Om kommunikationens viktiga 
roll i varje projekt

Vi var ju överens - eller hur?

ningarna och lösa olika projektuppgif-
ter. Ofta är projektledaren expert inom 
det område som projektet arbetar med, 
vilket innebär att fokus ligger på den 
tekniska lösningen. Med ett sådant fo-
kus blir det inte lika mycket krut på 
människorna i projektets omgivning. 

Det är inte så bra, för det som avgör om 
projektet blir lyckosamt är sällan om 
tekniken var rätt, utan om vi har män-
niskorna med oss eller inte. 

Det är lätt att tro att uppgiften som 
projektledare bara handlar om att ge-
nomföra och leverera, att det räcker 

med att fokusera på att få fram resulta-
tet och att allt därmed är löst. Men vi 
arbetar med människor och det är 
människorna runt omkring oss som 
ska göra jobbet.

Det vi satsar genom att göra rätt från 
början, det vinner vi på att det blir min-

Vill du veta mer om oss eller är du 
intresserad av ett jobb som projektledare?
Läs mer om tjänsten på pharmaindustry.se

För mer information kontakta Marie Ekelund
08-545 811 51 eller marie@ipct.se

PR & Medierelationer • Utbildningar • Reklam impactcom.se

Pharma Industry_annons_130419.indd   1 2013-04-19   10.56
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dre fel att hantera i slutet. Den tid vi 
investerar för att kommunicera bättre 
med varandra, leder till att vi verkligen 
vet vart vi ska, att vi i detalj är överens 
om vad som ska göras och inte bara tror 
att vi är överens. Det leder också till att 
vi förstår att vi människor påverkar 
varandra, ibland på ett sätt som vi kan-
ske hört förut och ibland på ett sätt som 
vi inte hade en aning om och heller inte 
förstår varför vi gör så. Vi behöver tid 
att leda andra och vi behöver tid att ut-
veckla vårt sätt att leda oss själva, att 
förstå varför vi reagerar som vi gör och 
varför andra reagerar som de gör på det 
vi gör. I kommunikationen mellan 
människor finns svaren, i återkopp-
lingen från andra finns fler svar. 

Arbeta med relationerna till bestäl-
lare och projektgrupp
Alla projekt är ganska lika i grunden, 
även om de ser olika ut i olika bran-
scher. Beställaren tillsätter en projekt-
ledare för att utföra en given uppgift. 
Man väljer projektformen för att linje-
organisationen inte är tillräcklig och 
tillsätter en särskild organisation för 
just detta ändamål. Uppgiften kräver 
att kompetenser från olika verksamhe-
ter samarbetar för att gemensamt skapa 
en lösning på projektets uppgift. 

För att projektet ska få bra förutsätt-
ningar inför genomförandet, krävs det 
att man arbetar med relationerna, spe-
ciellt till beställaren och projektgrup-
pen. Goda relationer är den bästa grun-
den för väl fungerande kommunikation.

Att skapa goda relationer kräver tid. 
På samma sätt som att det straffar sig 
att slarva med planeringen i ett projekt, 
så skapar det mycket merarbete om 
man inte ger utrymme för att skapa 
goda relationer i början av ett projekt. 
Det handlar helt enkelt om förtroende. 
Beställaren ska ha förtroende för pro-
jektledaren och anse denne kapabel och 
kompetent nog att klara sin uppgift och 
projektledaren ska ha förtroende för 
medlemmarna i projektet.

Organisatoriskt får projektledaren 
mandat att bestämma över projektet 
och dess medlemmar och beställaren 
mandat att besluta om projektets stra-
tegiska och ekonomiska förutsättning-
ar. När projektledaren eller beställaren 
blir överordnad sina kollegor påverkar 
det relationerna. Det är inte alltid man 
är villig att riskera dem. Det vet vi när 

det gäller att tillsätta nya linjechefer, vi 
försöker ofta tillsätta ledaren för en ny 
grupp från en annan grupp. Den här 
utmaningen för projekten kräver att 
man kommunicerar om rollerna, att 
man pratar om vilka konsekvenser det 
kan få och att man kommer överens om 
hur man ska hantera det. Både bestäl-
laren och projektledaren behöver ha 
skinn på näsan. De behöver våga föra 
fram de budskap som behövs, reflek-
tera över hur de lyckades och våga för-
ändra när det krävs. 

Inventera projektets intressenter
En av de vanligaste synpunkterna när 
projekt går fel brukar vara att ”vi fick 
aldrig veta något, plötsligt stod vi in-
för faktum”. Dessa synpunkter handlar 
om att man inte lagt tid på att kartlägga 
dem som berörs av projektet, intres-
senterna som påverkar eller påverkas 
av projektets resultat. Avsaknaden av 
delaktighet leder till felaktiga förvänt-
ningar. Om man i stället lägger tid på 
att arbeta med förankring och avstäm-
ning med intressenterna ökar förståel-
sen och upplevelsen för intressenterna 
blir mer positiv. Sannolikheten för ett 
lyckat projekt ökar påtagligt. Här är 
ett exempel på hur otydliga förutsätt-

ningar kan förändra ett projektarbete:
Per drev ett projekt som handlade 

om att kartlägga krav på ett nytt stöd-
system med relativt komplicerade be-
räkningar som skulle användas av ett 
företags kemiingenjörer. Det fanns re-
dan ett manuellt förfarande för att göra 
beräkningarna, men stödet behövde 
göras mer automatiskt så att mer infor-
mation hämtades upp i starten av be-
räkningarna och fler uppgifter automa-
tiskt kunde föras vidare till andra sys-
tem. Man ville minska det manuella 
arbetet och minska risken för fel vid 
överföringar mellan systemen. Tidiga-
re använde man sig av en kalkyl i Excel 
och det kalkylarket var också underlag 
för kravarbetet. I huvudsak var Pers 
uppdrag att ersätta kalkylarket, ett till 
synes ganska enkelt uppdrag. 

Vid första anblicken tänkte Per att 
intervjua och följa en ingenjör i de olika 
arbetsmomenten och därefter hålla av-
stämningsmöte med ett par andra re-
presentanter för att säkerställa att lös-
ningen skulle fungera. Det som inte 
framgick tydligt från starten var att in-
genjörerna på företaget arbetade olika 
och hanterade beräkningarna på olika 
sätt beroende på vilken avdelning de 
arbetade för. 

Inget projekt blir mer effektivt 
av att vi kommunicerar mindre 

och tar mer för givet.

ledarskap
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Det ledde till att Per fick utöka sin 
insats och hantera sju avdelningars ke-
miingenjör som sju olika intressenter 
som han fick intervjua och hålla möten 
och workshops med. Omfattningen, 
och särskilt komplexiteten av arbetet, 
ökade radikalt. 

Konsekvenserna blev förstås stora, 
arbetet tog betydligt längre tid än be-
räknat. Förutom att ta hänsyn till hur 
olika man arbetade på avdelningarna 
handlade det också om att ingenjörer-
nas behov måste jämkas för att inte 
motstridiga eller alldeles för komplexa 
krav skulle ställas. Pers lärdom var hur 
lätt det är att förminska uppgiften och 
att förbise komplexiteten som uppstår 
i och med att många fler intressenter 
tillkommer.

Kommunikationsplan
I alla projekt bör det finnas en kom-
munikationsplan som tas fram när 
projektet planeras. Att bearbeta in-
tressenterna så tidigt som möjligt ger 
bättre möjligheter att bedöma projek-
tet utifrån de ledningsmässiga utma-
ningarna, till exempel hur projektets 
omgivning ser ut och vad mottagarna 
eller användarna har för uppfattning. 

Grunden för kommunikationspla-
nen är kartläggningen av intressenter-
na. Planen ska innehålla de kommuni-
kationsinsatser som behövs för att pro-
jektet ska kunna leverera enligt upp-
satta mål. I planen beskrivs varför, vad, 
i vilken form, hur ofta och vem som är 
ansvarig för respektive insats. Bilden 
här intill ger en uppfattning om hur en 
enkel kommunikationsplan kan se ut. 

Med mer kunskap om vilken bety-
delse kommunikationen har i projektet, 
hur den påverkar resultatet och hur 
projektledaren kan hantera detta kom-
mer betydligt fler projekt att leverera 
rätt saker i rätt tid. 

Läs mer
Läs mer om ämnet i Elisabeth Ka-
méls bok: Projektkommunikation - så 
får du den att fungera! TUK förlag, 
2012, ISBN10: 918641920X, ISBN13: 
9789186419202.

ElisabEth Kamél
iPma-certifierad senior 

projektledare
Projektkliniken

Så här kan en enkel kommunikationsplan för ett projekt se ut.

Goda relationer är den bästa grunden 
för väl fungerande kommunikation.

 



Då väntar en belöning på 50 000 kr
verksamheter – inte bara i klinisk verksamhet, utan också på andra om-
råden relaterade till läkemedelssäkerhet, till exempel myndigheter och 
forskningsinstitutioner.

Alla kan nominera till Guldpillret 2013. Nomineringstiden startar den 
24 april och avslutas den 16 september. Nomineringen sker via ett 
webbformulär på dagensmedicin.se/guldpillret.

Guldpillret 2013 delas ut på Apoteksdagen som arrangeras av Dagens 
Apotek och Dagens Medicin den 23 oktober. Vinnaren får ett utbild-
ningsstipendium på 50 000 kronor och ett hederspris.

kUnnig JUrY UtSer priStagare
Pristagarna utses av en kunnig jury med företrädare för sjukvård, farma-
kologi, forskning och patientintressen. I juryn ingår:

Ylva Böttiger, ordförande i Läkaresällskapets kommitté för läkemedels-
frågor, Thomas Lönngren, tidigare chef European Medicines Agency, nu 
verksam som konsult, Inger Ros, ordförande Hjärt-/Lungsjukas riksför-
bund, Anders Rane, professor i klinisk farmakologi, Karolinska institutet, 
Sineva Ribeiro, ordförande i Vårdförbundet, Eva Sjökvist-Saers, ordföran-
de i Apotekarsocieteten samt Mikael Nestius, chefredaktör, Dagens Medi-
cin och Dagens Apotek och Anders Öhlén, vd, Läkemedelsförsäkringen.

Har du ett recept på säkrare 
läkemedelsanvändning?

DAGENS

välkommen meD Din nominering!
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nU Startar nomineringStiDen
För UtmärkelSen gUlDpillret 2013
Priset ska stimulera anställda i sjukvården, apotekssektorn och forskar-
världen att hitta recept för en bättre läkemedelsanvändning och färre lä-
kemedelsskador. Bakom utmärkelsen står Läkemedelsförsäkringen och 
tidningarna Dagens Medicin och Dagens Apotek. Guldpillret instiftades 
2010 och förra årets pristagare var nätverket ”Äldre och läkemedel” som 
drivs av läkemedelsenheten vid landstinget i Uppsala län, för Phase-20, 
ett instrument för skattning av läkemedelsrelaterade symptom hos äldre.

eXempel på initiativ Som kan belönaS:
> Utveckling av nya arbetssätt och metoder som ökar kvaliteten 

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

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

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

Personer från alla yrkesgrupper inom sjukvården och apotekssektorn 
kan få priset. De kan belönas för insatser och initiativ inom alla typer av 
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Det är svårt att bli av med läkemedelsrester, både de rester som släpps ut i samband 
med tillverkning och de rester som utsöndras från människor och så småningom 
hamnar i avloppsvattnet. Andrew Martin, professor i energiteknik på KTH, berät-
tar här om en ny och lovande teknik – membrandestillering, MD.

MeMbrandestillering 
av läkeMedelsrester  
– ny teknik för rening av avloppsvatten
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Vägen till dagens allt mer in-
dustrialiserade och urbanise-
rade samhälle har varit fylld 

av otroliga framgångar för människor. 
Kraftigt utökad hälsovård i kombina-
tion med en mångfald av olika läke-
medel förbättrar, förlänger och räddar 
miljontals liv världen runt, varje dag. 
Läkemedlets roll i samhället blir större 

och större, och för att säkerställa nöd-
vändiga framgångar under de kom-
mande decennierna är det nödvändigt 
att titta mer på hållbarhetsaspekterna 
– framför allt hur tillverkning, distri-
bution och användning av läkemedel 
påverkar naturresurser. Jämfört med 
andra industrier har läkemedelsbrans-
chen en särskild utmaning eftersom 

ekosystem kan vara mycket känsliga 
även för utsläpp i låga koncentrationer. 

Problematiken med läkemedlen i 
miljön har uppmärksammats i huvud-
sak bara under 2000-talet. Skräckexem-
plet exponerades för cirka 5 år sedan 
när forskare slog larm om utsläpp i Hy-
derabad i Indien, det reningsverket 
som tog hand om avloppsvatten från 
cirka 90 läkemedelsfabriker. Där släpp-
te man varje dag ut 45 kg ciprofloxacin1. 
Även i Sverige, som har strikta bestäm-
melser och kontroll av utsläpp av läke-
medel och andra farliga substanser, 
finns det svårigheter med att hantera 
läkemedlen i miljön. Till exempel har 
man mätt höga halter av östrogen hos 
fiskar som simmat i renat avloppsvat-
ten, halter som i sin tur orsakat tvekö-
nighet hos fiskarna1. En färsk under-

sökning visade att abborrar i Fyrisån 
visade ökat asocialt och riskbenäget 
beteende, ett beteende som orsakats av 
höga halter av oxazepam i vattnet2.

Det behövs en rad olika åtgärder för 
att få bukt med utsläpp av läkemedel i 
naturen. I Pharma Industry 3/2012 pre-
senterade Bengt Mattson ett företags-
perspektiv där miljöklassificering och 
god tillverkningssed (Good Manufac-
turing Practice) i samklang med myn-
digheternas och miljöforskarnas arbete 
betonas som nycklar till framställning 
av gröna läkemedel. Program för att 
samla in överflödigt läkemedel är nöd-
vändigt och behöver införas i hela värl-
den. Men även om dessa typer av ut-
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över flödigt läkeme
del är nödvändigt 
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i hela världen. Men 
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av utsläpp minskas 
radikalt kvarstår ett 
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hanterar man läke
medelsrester som 
utsöndras från män
niskor och som så 
småningom hamnar i 
avlopp sreningsverk?
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släpp minskas radikalt kvarstår ett svå-
rare problem: hur hanterar man läke-
medelsrester som utsöndras från män-
niskor och som så småningom hamnar 
i avloppsreningsverk?

Svårt att bli av med läkemedels-
rester 
Enligt Svenskt Vatten3 har Sverige över 
2 000 kommunala avloppsreningsverk 
som i genomsnitt behandlar varje 
dygn cirka 4 120 miljoner kubikmeter 
per sanitärt spillvatten, dagvatten och 
dräneringsvatten. En stor majoritet 
av befolkningen – 7,7 miljoner män-
niskor – är anslutna till ett avloppsre-
ningsverk. Tekniken varierar mellan 
biologisk-kemisk med kväverening 
(36 procent), biologisk-kemisk (58 pro-
cent) och kemisk eller biologisk rening 
(6 procent). Utveckling går mer mot 
biologisk rening med mindre kemika-
lianvändning, bland annat för att öka 
återföring av näring (slam) till marken. 
När det gäller läkemedelsrester upp-
står svårigheter för ämnen som inte är 
biologiskt nedbrytbara, om inte dessa 
ämnen spräcks i ett annat steg och den 
fettlösliga modersubstansen återbil-
das4. Antibiotika och uppbyggande 
av resistens i både reningsverken och 
nedströms är ett bekymmer, även om 
resistensen ännu inte har påvisats. 

I andra industriländer har avlopps-
reningsverk samma utformning som i 
Sverige, även om man på de varmare 

breddgraderna använder sig av UV- el-
ler ozonbehandling i ett extra renings-
steg. Trots dessa extra steg har det rap-
porterats om utsläpp av läkemedelsres-
ter från avloppsreningsverk. En ny stu-
die5 undersökte reningsverkens ut-
släpp i Frankrike och Spanien mellan 
2006 och 2007. Studien omfattade 127 
substanser varav 32 olika läkemedel: 
betablockerare, antibiotika, antidepres-
santer, icke-sterioda inflammations-
hämmande preparat, blodfettssänkare 
och astmamedicin. Borttagning av un-
dersökta läkemedelsresterna varierade, 
men många läkemedel – acebutolol, 
atenolol, sotalol, roxithromycin, sulfa-
methxazole, diclofenac, theophylline 
– fanns kvar i renat avloppsvattnet ef-
ter flerstegsbehandling.

Det finns olika processteg som kan 
tänkas komplettera dagens renings-
verk för att få bort läkemedelsresterna 
från renat avloppsvatten:

• Separationsprocesser: kolaktive-
rad slam (AC), membran bioreaktorer 
(MBR), filtrering (nanofiltering, NF, 
och ultrafiltrering, UF), genomsläpp-
lighet (osmos) (omvänd osmos, RO, och 
framåt osmos, FO), destillering.

• Nedbrytningsprocesser: fotolys (ka-
talytiskt och icke-katalytisk), oxidation.

Dessa processteg har sina fördelar 
och nackdelar – några är lovande tek-
niker för att avskilja eller ta bort vissa 
substanser – men inga har kunnat på-
visa tillfredsställande prestanda för ett 
brett spektrum läkemedelsrester. En ny 
teknik – membrandestillering (MD) – kan 
eventuellt spela en viktig roll i sam-
manhanget.

Membrandestillering - MD
Membrandestillering är en termisk 
process som använder sig av ett mikro-
poröst, hydrofobiskt (vattenavvisande) 
membran. Strömmen från vilken vatt-
net ska avskiljas värms upp till cirka 
50-90o C och leds till den ena sidan av 
membranet. Vattnet (och eventuella 
flyktiga ämnen) förångas och tränger 
genom membranets porer, medan väts-
kan hålls bort. Därefter passeras ångan 
genom en tunn luftspalt innan ångan 
kondenseras på en kylplatta. (Se figur 
1.) Denna metod heter Air Gap MD, 
men det finns också andra metoder, till 
exempel Direct Contact MD, där ångan 
kondenseras direkt i en kall renvatten-
ström. Egenskaperna hos MD-tekniken 
är följande6: 
1. Fullständig teoretisk separering av 

joner, makromolekyler, kolloider, 
celler och andra icke-flyktiga äm-
nen.

2. Lägre driftstemperaturer än konven-
tionella destilleringsmetoder.

3. Lägre arbetstryck än konventionella 
tryckdrivna membranprocesser.

4. Låga mekaniska påfrestningar tack 
vare en mycket låg tryckskillnad 
över membranet. 

Eftersom MD-tekniken drivs av rela-
tivt låga temperaturer kan metoden 
dra nytta av spillvärme, solvärme eller 
andra värmekällor.

MD-tekniken uppfanns på 1960-ta-
let och har sedan dess utvecklats på 
olika sätt. I dag finns det fem företag 
som fokuserar på kommersialisering 
av MD-tekniken, inklusive det Stock-
holmsbaserade Scarab Development 
AB. 

Tidig forskning kring MD
Scarabs MD-teknik utvecklades under 
1980-talet i samarbete med bland andra 
ABB och Electrolux. Under 1990-talet 
fokuserade Scarab på tillämpningar 
inom halvledarindustrin, där tekni-

Figur 1. Förenklad skiss över Air Gap MD. 
Membran destillering är en termisk pro-
cess som använder sig av ett mikroporöst, 
hydrofobiskt (vattenavvisande) membran. 
Strömmen från vilken vattnet ska avskiljas 
värms upp till cirka 50-90o C och leds till den 
ena sidan av membranet. Vattnet (och even-
tuella flyktiga ämnen) förångas och tränger 
genom membranets porer, medan vätskan 
hålls bort. Därefter passeras ångan genom 
en tunn luftspalt innan ångan kondenseras 
på en kylplatta. (Källa: Scarab Development 
AB).

Jämfört med 
andra industri-

er har läkemedels-
branschen en sär-
skild utmaning efter-
som ekosystem kan 
vara mycket känsliga 
även för utsläpp i 
låga koncentrationer. 
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ken utvärderades av Sandia National 
Laboratories i USA. Författaren har 
samarbetat med Scarab och dess dot-
terbolag/licenstagare (Xzero AB, HVR 
AB) sedan 2002, och genomfört en rad 
nya undersökningar under det senaste 
decenniet som resulterat i betydande 
framsteg för tekniken.

Chuanfeng Liu och Andrew Martin7 ge-
nomförde en preliminär undersökning 
av MD-teknik för ultraren vattenpro-
duktion i halvledarindustrin, integre-
rat med distribuerad kraftvärme. Led-
ningsförmågan (konduktiviteten) av 
produktvattnet hos en kommersiell 
MD-prototyp låg omkring 1,5 μS/cm 
(mikro-Semens per centimeter) och lös-
ta ämnen (TDS) låg under detektions-
gränsen (4 μg/l, mikrogram per liter). 
Båda dessa värden indikerar en myck-
et hög renhetsgrad som är lämpade för 
halvledarindustrin. Kostnadsberäk-
ningar visar att tillgängliga MD-tekni-
ker är två till tre gånger dyrare än om-
vänd osmos (RO). 

Under 2004 beställde Föreningen 
Värmeforsk en förstudie för att under-
söka MD-tekniken i kraftvärme8, och 
en pilotanläggning sattes i drift hos Id-
bäcken kraftvärmeverk i Nyköping un-
der 2006−20079. Denna anläggning be-
stod av fem moduler med en kapacitet 
på cirka 2,5 kubikmeter rent vatten per 
dygn. Resultaten visade att MD-tekni-
ken var mycket tillfredsställande när 
det gällde vattenkvalitet: med stads-
vatten som källa låg produktvattenkva-
liteten omkring 1,5 μS/cm och kisel- 
och natriumnivåerna under detektions-
gränser (5−10 μg/l). Ett kort försök med 
rökgaskondensat som källa genomför-
des och också visade lovande resultat, 
trots att man fick problem med utfäll-
ningar under kontinuerlig drift. Också 
här var kostnaden jämfört med RO cir-
ka två gånger dyrare.

KTH och Scarab har tillsammans 
med andra partners deltagit i ett EU-pro-
jekt inom EU, FP6-projektet -MEDESOL- 
mellan 2006 och 2010. Projektet handlade 
om flerstegs MD-teknik för soldriven 
avsaltning. Tre Scarab-moduler koppla-
des till en pilotanläggning hos Platafor-
ma Solar de Almeria i Spanien. 

Framgångsrik forskning vid 
Sjöstadsverket
Hösten 2012 startades ett nytt projekt 
mellan KTH, Xzero och IVL där en 
10-modulers pilotanläggning (nomi-
nell kapacitet cirka 5 m3/dygn renat 
vatten) installerades vid Sjöstadsver-
ket i Hammarby sjöstad i Stockholm, 
en demonstrationslabb för framtidens 
VA-teknik. (Se bild 1.) Ett av målen är 
att undersöka MD-teknikens prestanda 
som separationsprocess för läkeme-
delsrester i renat avloppsvatten från 
närliggande Henriksdal reningsverk. 
Fjärrvärme används som värmekälla 
(temperaturer omkring 55o C) och en 
delström renat avloppsvatten kyler ned 
MD-modulerna (temperaturer omkring 
15o C). Nästan 40 olika läkemedel och 
aktiva substanser undersöktes, och vat-
tenanalyser gjordes av Svenska Miljö-
institutet, IVL, med HPLC-metoden, 
som är mycket noggrann även för ul-
tralåga koncentrationer. Resultaten 
har hittills varit utmärka när det gäl-
ler separationsverkningsgraden. Här är 
några exempel (lista över samtliga tes-
tade substanser och dess värde i renat 
avloppsvattnet finns i tabell 1):

• Diclofenac: inflammationshäm-
made substans som eventuellt ingår i 
kommande vattendirektiv från EU. Ni-
våer under detektionsgränsen i MD-
produktvattnet (3 ng/l). NF, RO och FO 
har visat liknande resultat10-11, medan 
AC och MBR inte klarade en hundra-
procentig separationsverknings-
grad12-13.

• Oxazepam: lugnande medel som 
undersöktes i Fyrisån (se ovan). Nivåer 
under detektionsgränsen i MD-pro-
duktvattnet (1 ng/l).

• Hundraprocentig separationsverk-
ningsgrad (med andra ord under de-
tektionsgränsen) för i princip alla pre-
parat. Vid vissa försök visade setralin, 
metoprolol, och citalopram nivåer strax 
över detektionsgränsen, fast med på 
bara 1−3 ng/l.

Vid sidan av detta än så länge fram-
gångsrika projekt pågår andra akti-
viteter:

• Utveckling av MD-tekniken för vat-
tenrening integrerad med soldrivna 
småskaliga system för tappvarmvatten 
och mindre uppvärmningsändamål. 

Bild 1. MD-anläggningen vid Sjöstadsverket i Hammarby sjöstad, Stockholm. I förgrunden 
syns två-tre moduler, på en av dom ligger det två skiftnycklar, I bakgrunden finns fem moduler. 
(Foto: Andrew Martin.) 
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• Ett SIDA-projekt för utveckling av 
biogaseldat energikombinat för lands-
bygdsutveckling i Bangladesh. MD-
tekniken ingår som en viktig del i 
kombinatet för försörjning av rent vat-
ten (arsenik är ett omfattande problem 
och MD-tekniken är en beprövad sepa-
rationsmetod). 

Framtidsutsikter
Testerna fortsätter vid Sjöstadsverket 
för att bekräfta de lovande resultaten. 
Följdfrågorna gäller MD-teknikens 

drifts- och investeringskostnader, 
framför allt i förhållande till mängden 
vatten att behandla (Henriksdal re-
ningsverks kapacitet är 250 000 kubik-
meter per dygn). Den specifika värme-
förbrukningen har uppmätts till cirka 
500 kWh/m3, som vid första blick är en 
stor siffra. Men det finns två aspekter 
som bör beaktas. Värmekällan är fjärr-
värmereturlinjen, och temperaturen är 
på en nivå som annars kan vara svår att 
utnyttja. Dessutom kan MD-tekniken 
integreras termisk för att återvinna 

värmen. I fjärrvärmesammanhanget 
kunde man i princip använda matar-
linjen som värmekälla och returlinjen 
som värmesänkan, en konfiguration 
som undersöktes i Värmeforsk-studien, 
där värmeförbrukningen uppskattades 
till omkring 10 kWh/m3 14. Vid gäl-
lande elförbrukning är MD-tekniken 
att föredra jämfört med RO eftersom 
låga trycknivåer innebär en elförbruk-
ning på cirka 0,5 kWh/m3 14. På investe-
ringssidan har man fokuserat på att ut-
veckla moduler med hög andel billiga 
komponenter (plast) samt olika sätt att 
förbättra modulens prestanda.

Eftersom MD-tekniken är en sepa-
rationsprocess finns läkemedelsrester-
na kvar i koncentratet, därmed behövs 
andra processer för att neutralisera för-
oreningarna. Vid Sjöstadsverket har 
man med MD-anläggningen kunnat 
koncentrera upp renat avloppsvattnet 
tio gånger utan avkall på prestandan, 
som eventuellt tyder på MD-teknikens 
fördelar jämfört med andra separa-
tionsprocesser. Men just nu är det 
oklart om MD-tekniken och de andra 
ovan nämnda processerna på ett kost-
nadseffektivt sätt kan klara av så stora 
vattenmängder.

Frågeställningar finns kvar om vil-
ken eller vilka metoder som är mest 
lämpade att komplettera dagens av-
loppsreningsverk för att få bukt med 
läkemedelsresterna, men MD-tekni-
kens lovande resultat innebär skäl till 
fortsatta undersökningar.

Andrew MArtin
Professor i energiteknik

Avdelningen för kraft och värmeteknologi, 
KtH

 

LäkemedeL som uppmättes i HenriksdaL reningsverkets rena avLoppsvatten

Följande preparat var möjliga att hitta i det renade avloppsvattnet (ungefärlig 
mängd nanogram per liter ): 

almodipine 20

atenolol 150-500

bisoprolol 40−100

caffeine 200

carbamazepine 300-600

ciprofloxacin 20−100

citalopram 150-450

diclofenac 500

furosemide 600−1 000

hydrocholothiazide 600−1 100

ibuprofen 100

ketoprofen 50−100

metoprolol 1 000−3 500

naproxen 50

oxazepam 150−300

paracetemol 20-50

propranolol 50−200

ranitidine 100−300

sertraline 10

sulfamethoxazole 100−200

terbutaline 10

tetracycline 50

trimetoprim 30

warfarin 10

preparat som antingen inte är möjliga att hitta i det renade avloppsvattnet eller 
som ligger på en så låg nivå att de inte går att mäta(<1−100 ng/l): 

Doxycycline, enalapril, estradiol, estriol, estrone, ethinylestradiol, ramipril, finasteride, 
ketoconazole, norethindrone, norfloxacin, progesterone och simvastatin. 

Tabell 1

tack
Författaren tackar följande kollegor för 
medverkan i denna artikel samt samar-
betsprojektet vid Sjöstadsverket: Aapo 
Sääsk (Scarab), Miriam Åslin (Xzero), 
Daniel Woldemariam (KTH), Uwe Fort-
kamp (IVL), Magnus Klingspor (IVL).
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Bakgrunden är ett pressmeddelande rö-
rande det receptbelagda läkemedlet 
Pradaxa som Boehringer Ingelheim lagt 

ut på en hemsida som uttryckligen vände sig 
till journalister och nyhetsmedia och inte till 
sjukvårdspersonal eller allmänhet.  Läkeme-
delsverket ansåg att publiceringen stred mot 
läkemedelslagens förbud mot att rikta reklam 
för receptbelagda läkemedel till allmänheten. 
Verket utfärdat ett vitesförbud mot informa-
tionen i fråga. Myndighetens argumentering 
för att det skulle handla om marknadsföring 
av receptbelagda läkemedel till allmänheten 
gick stick i stäv med hittills rådande praxis från 
IGM/NBL i fråga om vad som utgör kommersi-
ell läkemedelsinformation, dvs reklam/mark-
nadsföring, och vad som är icke-kommersiell 
information skyddad av grundlagarnas regler 
om yttrande- och informationsfrihet. Därför 
överklagade företaget vitesförbudet till För-
valtningsrätten. Argumenten för och emot att 
pressmeddelandet skulle utgöra kommersiell 
information och marknadsföring diskuterade 
jag i en artikel i nr 5/11 av PI.

I artikeln hävdade jag att Läkemedelsverkets 
argumentering för att det skulle handla om 
marknadsföring av receptbelagt läkemedel rik-
tad till allmänheten av flera skäl var felaktig. 
Jag uttryckte också en förmodan att verkets vi-
tesförbud skulle komma att upphävas av För-
valtningsrätten. Men tyvärr har alltså nu det 
olyckliga inträffat att domstolen avslagit Bo-
ehringer Ingelheims överklagande. Men inte 

Yttrandefriheten om 
medicinska frågor i fara

Efter ett avgörande i Förvaltningsrätten 
i Uppsala har man anledning att känna 
stark oro för yttrandefriheten i medi-
cinska frågor. Förvaltningsrätten gjorde 
nämligen samma bedömning som Läke-
medelsverket avseende ett pressmedde-
lande från Boehringer Ingelheim riktat 
till medicinjournalister och avslog före-
tagets överklagande av ett vitesförbud 
från verket att sprida pressmeddelandet.
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juridik

heller Förvaltningsrättens argumentering för att publice-
ringen av pressmeddelandet skulle bryta mot förbudet att 
rikta reklam för receptbelagda läkemedel till allmänheten 
är övertygande. Domstolen gör i sin argumentering väsent-
ligen samma misstag som Läkemedelsverket.  

Förvaltningsrätten framhåller att syftet med informatio-
nen är en grundläggande faktor vid bedömningen av om 
marknadsföring föreligger eller inte. Man betonar dock ock-
så att frågan om spridning av viss information har ett re-
klamsyfte eller inte får avgöras utifrån alla omständigheter 
i det enskilda fallet. Emellertid behandlas i domen andra 
omständigheter, som kan tala för att det handlar om annat 
än marknadsföring, på ett i mitt tycke mycket styvmoderligt 
sätt som gör att dessa i praktiken kommer att väga alltför lätt. 

Att ett pressmeddelande av det aktuella slaget har ett 
visst avsättningsfrämjande syfte är oundvikligt. Emellertid 
kan detsamma sägas om varje form av information från ett 
företag rörande befintliga eller kommande produkter, in-
begripet studier och forskningsrapporter som tveklöst är 
yttrandefrihetsrättsligt skyddade. 

Liksom Läkemedelsverket konstaterar förvaltningsrätten 
att Boehringer Ingelheims pressmeddelande inte är ett or-
dagrant eller fullständigt återgivande av den av Läkeme-
delsverket godkända bipacksedeln eller SPCn för Pradaxa. 
Sådan information får lämnas av företaget utan hinder av 
reklamförbudet. Redan genom att pressmeddelandet inte 
motsvarar dessa dokument anser domstolen att det bara 
kan finnas ett reklamsyfte med pressmeddelandet. Resone-
manget är ohållbart eftersom det enligt grundlagens regler 
om yttrandefrihet och inte minst förbudet mot myndighets-
censur måste finnas andra tillåtna sätt för ett företag att 
kommunicera med omvärlden än med av myndighet fast-
ställd och godkänd information. Detta skulle nämligen bli 
resultatet om domen står sig och den konflikten med grund-
lagsbestämmelserna berörs inte alls i domen.

Domstolen säger att ytterligare faktorer att beakta när 
man avgör om reklam/marknadsföring föreligger eller inte 
är mottagarkretsen samt de tekniska egenskaperna för det 
medium genom vilket informationen sprids. När det gäller 
det senare konstaterar domstolen att Boehringer Ingelheims 
pressmeddelande publicerades via en sk pull-tjänst som 
innebär att man för att kunna ta del av informationen aktivt 
måste söka efter denna och att den som inte är intresserad 
av informationen inte ofrivilligt kan ta del av den. Domsto-
len uttalar att det på grund av detta inte finns någon pre-
sumtion för att pressmeddelandet spritts i reklamsyfte, vil-
ket det dock hade gjort om det istället handlat om en sk 
push-tjänst. Därefter konstaterar man endast att trots att 
det handlar om en pull-tjänst inte finns något hinder mot 
att ändå klassa pressmeddelandet som marknadsföring. 
Man gör alltså i praktiken ingen närmare bedömning av 
vad publiceringen via en pull-tjänst innebär i det aktuella 
fallet. Denna avsaknad av analys visar på påtagligt bris-
tande kunskaper om och förståelse för förhållanden som 
påverkar hur företag marknadsför sina produkter respek-
tive kommunicerar med omvärlden inbegripet journalister.

Än märkligare blir det i fortsättningen när domstolen 
trots att man som framgått framhållit att mottagarkretsen 
har betydelse för om reklam/marknadsföring föreligger fak-

tiskt inte alls behandlar detta i denna del av beslutet. Direkt 
efter uttalandet rörande pull-tjänster säger nämligen dom-
stolen, utan varje kommentar om mottagarkretsen, att press-
meddelandet efter en samlad bedömning utgör marknads-
föring. Såsom domstolen behandlar de olika omständighe-
terna har man i praktiken inte gjort en sådan samlad bedöm-
ning av alla omständigheter som man själv sagt är avgö-
rande för om marknadsföring föreligger eller inte. Istället är 
det så gott som enbart det avsättningsfrämjande syfte som 
man anser ligga bakom pressmeddelandet som blir avgö-
rande. Detta sätt att behandla frågan är enligt min mening 
inte förenligt med vare sig EU-rätten eller svensk rätt.

Frågan om mottagarkretsen, dvs media och särskilt med-
icinjournalister, behandlas dock när domstolen går över till 
att avgöra om den marknadsföring man alltså anser före-
ligga är riktad till allmänheten. Därvid konstaterar man att 
det enligt läkemedelslagen bara finns två grupper som är 
mottagare av läkemedelsföretags marknadsföring, dvs häl-
so- och sjukvårdspersonal respektive allmänhet. Därefter 
framhåller man att syftet med förbudet mot reklam för re-
ceptbelagda läkemedel till allmänheten är att värna folk-
hälsan och att journalister inte kan förutsättas ha den med-
icinska eller farmaceutiska kunskap som förskrivare eller 
farmaceuter har. Därför måste enligt domstolen journalister 
anses höra till allmänheten och information riktad till dem 
omfattas av reklamförbudet avseende receptbelagda läke-
medel.

Domstolen gör här samma misstag som Läkemedelsver-
ket och utgår från att information från ett läkemedelsföretag 
i läkemedelslagens mening endast kan ha förskrivare eller 
allmänhet som mottagare. Denna uppfattning innebär en 
feltolkning av både läkemedelslagens reklambestämmelser 
och den bakomliggande EU-rätten. Dessa regler utesluter 
inte att det finns fler mottagare av information från läke-
medelsföretag. Till exempel journalister och att information 
till sådana inte omfattas av läkemedelslagens reklambe-
stämmelser.

Hade domstolen, som man först ställer i utsikt men sedan 
inte gör, redan vid bedömningen av pressmeddelandets 
syfte vägt in att pressmeddelandet var riktat till media och 
journalister hade man sannolikt kommit till slutsatsen att 
journalister i sin yrkesroll inte kan ses som konsument av 
läkemedel. Det är naturligtvis allmänheten i egenskapen 
konsument av läkemedel som förbudet mot reklam för re-
ceptbelagda läkemedel avser att skydda. I sin yrkesroll intar 
journalister en oberoende ställning i förhållande till företag 
vars information de tar del av. Utgångspunkten när man 
bedömer hur påtagligt reklamsyfte ett företags information 
till den mottagarkretsen har, måste vara att företaget inte 
kan utöva något direkt inflytande över om och på vilket sätt 
sådan information kan komma att utnyttjas av journalister 
i publicistiskt syfte. Det kommersiella syftet med informa-
tion som riktas mot journalister kan inte som Förvaltnings-
rätten gör jämställas med reklamsyftet hos information som 
riktas mot förskrivare och/eller allmänheten i egenskapen 
av konsument av läkemedel. 

Domstolens resonemang om att journalister inte kan för-
utsättas ha den medicinska eller farmaceutiska kunskap 
som förskrivare eller farmaceuter har innebär närmast en 

Samverkan för bättre omhänder- 
tagande av KOL-patienter 
Företag och vård i lyckat samarbetsprojekt.  
Läs mer på www.life-time.se

Ska vi utnyttja att andra länder 
har ekonomiska svårigheter?
Internationella referensprissystem,  
en solidaritetsfråga.
Läs mer på www.life-time.se

Läkare och forskare hand i hand 
med industrin räddade livet på 
aidspatienter
En artikelserie om hiv/aids.
Läs mer på www.life-time.se

Aktuellt Samverkan

Opinion Kunskapsstyrning

Aktuellt Forskning och utveckling

Prenumerera kostnadsfritt på  
läkemedelsbranschens nyhetsbrev!
LIFe-time.se lyfter få, men centrala ämnesområden inom hälso- och sjukvården och består av  
ett nyhetsbrev med tillhörande e-tidning och debattseminarier. 

LIFe-time.se ger bakgrund, perspektiv och fördjupning och gör tydlig skillnad på redaktionellt 
innehåll och debattartiklar. Målet är framåtsyftande och kunskapsbaserade diskussioner mellan 
vårdens olika aktörer, från hela landet. 

LIFe-time.se ges ut av LIF, branschorganisationen för 
forskande läkemedelsföretag verksamma i Sverige. 
LIF företräder ca 80 företag vilka står som tillverkare 
av ca 80 % av alla läkemedel som säljs i Sverige.

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

Läs av koden och kom till prenumerationssidan.

LIF201304:2



   pharma industry nr 2 –13   49

inkompetensförklaring av journalister i deras yrkesroll. I 
praktiken leder resonemanget till att läkemedelslagens re-
klambestämmelse läggs till grund för att hindra journalis-
ter från att ta del av företags information för att sedan efter 
egen värdering och redigering och/eller omarbetning an-
vända för vidarepublicering. Journalisters grundlagsenliga 
rätt att få del av information från företagen begränsas på 
ett genomgripande sätt. Läkemedelsverkets och Förvalt-
ningsrättens tolkning av läkemedelslagens reklamförbud 
leder i praktiken till censur i strid mot grundlagen. 

Läkemedelsverkets och Förvaltningsrättens ståndpunkt 
och de resonemang som leder fram till denna är inte fören-
ligt med praxis från IGM/NBL i likartade frågor. Om Läke-
medelsverkets och Förvaltningsrättens uppfattning skulle 
komma att stå sig i en laga kraft vunnen dom måste enligt 
min mening denna omfattande och välutvecklade praxis 
rörande gränsen mellan kommersiell information och ytt-
randefrihetsrättsligt skyddad icke-kommersiell information 
ändras. Glädjande nog har emellertid IGM/NBL hittills inte 
låtit sig påverkas av Läkemedelsverkets och Förvaltnings-
rättens olyckliga beslut rörande Boehringer Ingelheims 
pressmeddelande. NBL har nyligen avgett ett vägledande 
uttalande rörande publicering av kongressrapporter på fö-

retags hemsidor som är väl förenligt med nämndens egen 
praxis (se artikel med referat från IGM o NBL på s. 70). Med 
Läkemedelverkets uppfattning rörande räckvidden av lä-
kemedelslagens reklamförbud, skulle dock sannolikt sådan 
publicering, som NBL beskriver som acceptabel, anses stri-
da mot förbudet. 

Sista ordet är inte ännu sagt i detta ärende. Boehringer 
Ingelheim har med stöd av LIF överklagat Förvaltningsrät-
tens dom till Kammarrätten. Troligen är man beredd att om 
det blir nödvändigt driva ärendet även till högsta instans 
– Högsta Förvaltningsrätten. Det är egentligen där en så här 
principiellt mycket viktig fråga bör avgöras. Det finns allt-
så anledning att i dessa spalter återkomma till ärendets fort-
satta utveckling. 

TorsTen Brink
Jur. kand.
Brilex AB
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ledarskap 

I Pharma Industry nr 4/2011 skrev Erik Ficks och Oskar 
Ljungholm en artikel om Läkemedelsverkets kortfattade 
vägledning om gränsdragningen mellan livsmedel och 

läkemedel. Vägledningen kom till som en följd av arbetet 
med att inom EU skapa en förteckning över godkända häl-
sopåståenden. 

Under 2012 har arbetet på EU-nivå resulterat i en ny för-
ordning (EG nr 432/2012) med en lista över godkända häl-
sopåståenden för livsmedel. Syftet - att öka EU-harmonise-
ringen och kontrollen över att påståenden i kommersiella 
meddelanden, det vill säga märkning, reklam och annan 
konsumentinformation - har därmed till viss del uppfyllts. 

Gränsdragningen mellan livsmedel och läkemedel är av 
förståeliga skäl av stor vikt. Hur en produkt klassificeras 
får direkt effekt på vilka regler som ska tillämpas och vil-
ken tillståndsplikt som gäller. I dag närmar sig allt fler pro-
dukter denna gräns, sannolikt för att efterfrågan (och däri-
genom även utbudet) på livsmedel med påstådda hälsosam-
ma effekter ökar. 

Innehåller produkter substanser med farmakologisk, im-
munologisk eller metabolisk effekt klassificeras de i regel 
som läkemedel. Även påståenden om att en produkt före-
bygger och/eller behandlar en sjukdom eller symtom (vilket 
är ett medicinskt påstående) kan grunda en läkemedelsklas-
sificering.

Det är Läkemedelsverket som bedriver tillsyn över att 
läkemedelslagen efterlevs. Det finns ett flertal exempel från 
senare tid på hur Läkemedelsverket ingripit mot olika pro-
dukter. 

Sedan maj 2012 finns det en ny EU-
förordning som innehåller en lista på 222 
godkända hälsopåståenden. Det är ett stort 
steg framåt för att undanröja oklarheter 
och underlätta gränsdragningsfrågor, 
skriver Erik Ficks och Oskar Ljungholm, 
båda på Roschier Advokatbyrå.

Innehåller 
produkter sub

stanser med farma
kologisk, immunolo
gisk eller metabolisk 
effekt klassificeras de 
i regel som läke medel.

juridik
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Gränsen mellan livsmedel 
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Läkemedelssubstanser i både  
kosttillskott och bantningspreparat
Under hösten 2012 skedde detta i förhållande till kosttill-
skott. Läkemedelsverket granskade det deklarerade inne-
hållet i ett stort antal träningsprodukter och om de påträf-
fade ett aktivt ämne så gjorde man en närmare granskning. 
Resultatet blev att hela 17 produkter klassificerades som 
läkemedel, varefter de togs bort från marknaden. 

I november 2012 gick Läkemedelsverket ut med informa-
tion om att varannan så kallad naturlig bantningsprodukt 
innehöll läkemedel. Läkemedelsverket hade analyserat 43 
produkter och funnit att 21 av dem innehöll substanser som 
gjorde att produkten klassificerades som läkemedel, däri-
bland sibutramin, orlistat, sildenafil, fluoxetin och yohim-
bin. Uppseendeväckande är att för 18 av de 21 aktuella pro-
dukterna framgick dessa substanser inte av det deklarerade 
innehållet. De granskade produkterna kunde beställas via 
webbplatser och urvalet var begränsat till postförsändelser 
som kom till Arlanda från länder utanför EU. 

Både kosttillskott och så kallade naturliga bantningspro-
dukter lyder under den nya EU-förordningen med godkän-
da hälsopåståenden. Att ett innehåll av aktiva substanser 
kan leda till en klassificering som läkemedel, med långtgå-
ende konsekvenser, framgår av exemplen ovan. 

Även om man inte klassificerar en produkt som läkeme-
del, kan hälsopåståenden få besvärande följder för en livs-
medelsaktör genom att i sig vara olagliga. Så är numera 
fallet om påståendet inte finns redovisat (eller är under 
prövning) i bilagan till den nya förordningen som innehål-
ler en förteckning över de hittills 222 hälsopåståenden som 
godkändts. 

222 godkända hälsopåståenden
För att ett hälsopåstående ska tillåtas måste det vara veten-
skapligt styrkt. De förslag på hälsopåståenden som skicka-
des in i arbetet med att skapa en förteckning över godkända 
hälsopåståenden vidarebefordrades till den Europeiska 
myndigheten för livsmedelssäkerhet (European Food Sa-
fety Authority, EFSA). 

EFSA:s uppgift var att granska förslagens vetenskapliga 
underbyggnad. Beslutet om huruvida ett hälsopåstående 
skulle godkännas och därmed införas i förteckningen eller 
inte togs slutligen av EU-kommissionen, givetvis med be-
aktande av den bedömning EFSA gjort. 

Den nya förordningen publicerades den 25 maj 2012 och 
innehåller den första förteckningen över godkända hälsop-
åståenden (totalt 222 stycken). EFSA har sedan 2008 veten-
skapligt utvärderat över 2 700 hälsopåståenden. Främst om-
fattas godkända påståenden i förhållande till vitaminer, 
mineraler, fettsyror och specifika fibrer.

Ett hälsopåstående är varje påstående som anger, låter 
förstå eller antyder att det finns ett samband mellan en ka-
tegori av livsmedel, ett livsmedel eller någon av dess be-
ståndsdelar och hälsa. Hälsopåståenden indelas i två kate-
gorier. Den första kategorin beskriver eller hänvisar till ett 
ämnes betydelse för kroppens tillväxt, utveckling och funk-
tion, psykologiska och beteendemässiga funktioner eller 
bantning och viktkontroll. Den andra kategorin tar upp 
minskad sjukdomsrisk samt barns utveckling och hälsa. 

De hälsopåståenden som nu prövats hänförs till den för-
sta kategorin och kallas generella hälsopåståenden. Dessa 
kan användas av alla aktörer (under förutsättning att till-
hörande villkor efterföljs). 

Livsmedelsföretag och andra berörda har haft ett drygt 
halvår på sig att anpassa sig till de nya bestämmelserna. 
Men sedan den 14 december 2012 gäller de nya reglerna fullt 
ut. Det innebär att hälsopåståenden som inte godkänts och 
därmed återfinns i förordningens förteckningen (eller är 
under prövning) är förbjudna och får inte användas i kom-
mersiella meddelanden. Livsmedelsverket har även annon-
serat att man under 2013, tillsammans med kommunerna, 
ska påbörja en fördjupad kontroll av att regleringen efter-
följs. 

Den absolut största delen av de förslag som EFSA gran-
skat godkändes inte. Även dessa har publicerats på EU-
kommissionens hemsida som icke-godkända hälsopåståen-
den, tillsammans med en kortare redogörelse för grunden 
till bedömningen. 

Om en aktör skulle vilja använda ett nytt hälsopåstå-
ende för en viss substans som varken finns med i förteck-
ningen över godkända hälsopåståenden eller har publice-
rats som ett icke-godkänt hälsopåstående, måste man först 
göra en ansökan om ett godkännande. 

Bra för alla med tydligt regelverk
I vår förra artikel skrev vi om Läkemedelsverkets vägled-
ning för gränsdragning mellan hälsopåståenden för livs-
medel och medicinska påståenden och ansåg att det var ett 
lovvärt initiativ i en betydande gråzon. Vi skrev också att 
det dåvarande arbetet med att på EU-nivå skapa en enhetlig 
förteckning över godkända hälsopåståenden för livsmedel 
till viss del kunde innebära ett undvikande av gränsdrag-
ningsproblematiken. 

Det är givetvis för tidigt att uttala sig om effekterna av 
den nya förordningen, men regelverket måste ändå ses som 
ett steg framåt för att undanröja oklarheter och underlätta 
gränsdragningsfrågor.

I förhållande till ett stort antal produkter och dess be-
ståndsdelar finns nu ett regelverk som på ett tydligt sätt 
redogör för vilka påståenden som bedömts inneha en till-
räckligt vetenskaplig grund för att få användas. Detta bor-
de ha en positiv effekt, inte enbart för konsumenterna utan 
även för marknadsaktörerna som fått ett tydligare regelverk 
att förhålla sig till. Därutöver får regleringen ses som ett 
värnande av betydelsen av en läkemedelsklassificering och 
de viktiga krav som gäller för dessa produkter. 

Det nya regelverket till trots kommer balansakten mel-
lan livsmedel och läkemedel med all säkerhet att fortgå. 
Nya påståenden kommer aktualiseras och en riktig hante-
ring av produkter i gråzonen kommer fortsatt vara av störs-
ta vikt. 

Erik Ficks
advokat

juridik

Oskar LjunghOLm
biträdande jurist

roschier advokatbyrå
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Denna artikel fokuserar på försäljning och två språk-
mönster men verktyget kan användas i många 
olika sammanhang där man vill förstå, förutse el-

ler påverka någon annans beteende. Det kan till exempel 
handla om: 

• organisationsförändringar – hur man ska kommunicera 
med medarbetarna om de förändringar som är på gång 
för att få fler med på tåget, 

• anställningsintervju – matchar personens drivkrafter 
tjänsten, 

• konflikthantering – kommunicerar parterna på olika sätt 
som lett till en konflikt,

• högpresterande team – hur man drar nytta av de olikhe-
ter och styrkor som finns i teamet,

• marknadsföring – vilka språkmönster triggar en viss mål-
grupp,

• var och en – vilka mönster man själv använder. 

Vad man ska lyssna efter i ett samtal 
Att ställa frågor är viktigt och bra. Det vet alla som möter 
kunder. Men så kommer ett svar och då är det viktigt att 

lyssna. Det vet också alla. Men vad är det man ska lägga 
märke till, vad ska man vara uppmärksam på?

När det gäller försäljning ska man framför allt lyssna 
efter vad som motiverar kunder, vad som får dem att bli 
intresserade av och vilja köpa en produkt eller en tjänst. Det 
vet man ju inte mycket om i förväg - men man kan ställa 
frågor och lyssna. För i svaren finns mönster som avslöjar 
mycket om människors drivkrafter och motiv. Och förmå-
gan att höra vad motparten vill höra kan tränas upp. 

Höra och härma språkmönster
Språkmönster använder alla och i alla sammanhang, så fort 
man säger något, lyssnar till något eller läser något. Det är 
helt enkelt hjärnans sätt att förenkla och systematisera all 
information den får in. Hjärnan hittar snabbt genvägar för 
förståelse, tanke och beslut. Den generaliserar, förvränger 
och utesluter merparten av alla miljoner bites den har att 
hantera och skapar sin egen bild av verkligheten som är 
mer eller mindre sann. 

Alla språkmönster är beroende av sammanhanget. Kunden 
– och säljaren - kan ha ett språkmönster när man pratar om 
jobbet och ett annat när man berättar om sin senaste semester. 

AnVänd språkmönster 
som motiVerAr kunden 

– magiskt, enkelt och roligt
Det är allt svårare för läkemedelsbranschens representanter att träffa sina kunder, 
så det gäller att optimera den tid man får tillsammans med kunden, vare sig det 
gäller en hel grupp eller en enskild kund. Ett sätt att få en djupare förståelse för 
kunderna - och därmed ökad chans att få större genomslagskraft i budskapet och 
undvika missförstånd - är att lära sig lyssna efter och använda de språkmönster 
som motiverar kunden. Det är enkelt att lära, roligt och magiskt. Nina Ivers, 
apotekare och motivationscoach samt Britt-Marie Ahrnell, konsult och författare 
berättar hur man gör.
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Att vara på väg till eller på väg från 
Ordet motivation kommer ursprungligen från det latinska 
ordet movare som står för rörelse, och förändring. Så en 
grundläggande del i motivation handlar om riktning. Vill 
vi till något eller bort från något? Ser vi något framför oss 
att sträva efter och vinna? Eller ser vi något kring oss vi vill 
lämna och undvika? I reklamspråk kallas detta ibland för 
att söka efter kundens ”gain and pain”. 

Inom sjukvården handlar dessa motiv om att komma bort 
från sjukdom, lidande och död. En kund som är motiverad 
av detta kryddar sitt språk med ord som slippa, bli av med, 
vill inte, undvika, minska, lösa och liknande. Ofta älskar 
dessa kunder att lösa problem som uppstått, de vill und-
vika risker och förhindra att de uppstår. Bland säljare är det 
många gånger tvärtom. De motiveras ofta av mål som vill 
tillföra något och kryddar sitt språk med ord som åstad-
komma, skapa, öka, vinna, uppnå och liknande.

Men vad händer när den som vill slippa biverkningar 
och minska antalet sjukdagar möter en säljare som pratar 
om vad kunden vinner och uppnår med ett visst läkemedel? 
Kanske tycker kunden att det bara låter fånigt säljande och 
retar sig på att säljaren använder ett annat språkmönster. 
Eller så försöker han att uppfostra säljaren och lära ut sitt 
eget sätt att uttrycka sig. Efteråt säger han kanske att per-
sonkemin inte stämde. 

Det kan också hända - vilket är visat i forskning - att 
kunden inte alls hör vad som sägs. Att kundens hjärna re-
dan har rationaliserat bort, uteslutit och stängt av för ord 
som inte passar in i det valda mönstret. 

Till och från är två sidor av samma mynt men vilken sida 
vill kunden att säljaren använder? Och hur bra är säljaren 
på att anpassa sitt språk och sina argument? 

Hämtar kunden stöd i sig själv eller i andra? 
Ett annat språkmönster rör källa och var vi finner stöd för 
våra beslut. Det stödet kan vara antingen internt eller ex-
ternt.

Om man använder sig av ett internt stöd går man in i sig 
själv och känner efter, man litar på sin egen erfarenhet och 
intuition och håller sig till sin egen uppfattning om vad som 
är bra eller dåligt, gott eller ont, värdefullt eller värdelöst. 
En sådan person hänvisar gärna till sig själv, sin egen käns-
la och erfarenhet.

Den som använder sig av externt stöd söker svaret bland 
andra, vill först höra vad andra tycker och kontrollera refe-
renser, veta hur andra värderat problemet och blir riktigt 
trygga först när de hittar en sida på nätet som gjort en jäm-
förelse av alla alternativ. En person som söker externt stöd 
talar hellre om den yttre världen, andras uppfattningar och 
åsikter.

Vad vinner eller slipper du och kunden?
Att matcha kundens språkmönster ökar sannolikheten att 
man får bättre kontakt, bygger en bättre relation och får ökat 
förtroende med kunden. Det minskar risken att säljare och 
kund talar förbi varandra och där man kanske måste vänta 
i flera månader till nästa möte och försöka reparera det i 
budskapet som inte gick fram. 

Satsa i stället på att ta reda på motpartens språkmönster, 
vad som motiverar personen och vad han/hon blir mest 
berörd av. Med andra ord: Lär dig höra vad de vill höra!

NiNa ivers
apotekare och språkcoach

Tre tips för säljare och andra 
• Se över dina säljargument och det som är unikt med just 

ditt erbjudande (USP, Unique Selling Proposition). For-
mulera dem i både till- och från-termer och var flexibel 
i hur du använder dem i möten. 

• Se över allt skrivet material, både på papper och web. Det 
som många ska läsa bör finnas uttryckt i bägge riktning-
arna så att alla hittar sitt mönster.  

• Se över presentationer. Se ovan. När flera lyssnar är det 
klokt att fundera över hur alla i rummet kan känna sig 
tilltalade och motiverade. 

Möt och motivera till/från-formuleringar
• Träna på att lyssna efter till- respektive från-formulering-

ar. Exempel på till-formuleringar: åstadkomma, nå, öka, 
vinna, vinster, uppnå, skapa. Exempel på från-formulering-
ar: slippa, bli av med, vill inte, undvika, minska, lösa problem. 

• Möt och motivera motparten med liknande ord och ut-
veckla argument och resultat utifrån vad man kan upp-
nå respektive undvika. 

Möt och motivera internt/externt stöd för beslut
• Lyssna efter vilket typ av stöd motparten använder sig 

av. Formuleringar vid internt stöd: jag, vi själva, mag-
känslan, egen erfarenhet, vet ju ändå själv. Formulering-
ar vid externt stöd: andra, övriga, referenser, återkopp-
ling, utvärderingar, jämförelser. 

• Möt och motivera motparten med interna fraser som: du 
vet ju bäst själv, bara du kan bestämma och nu är det upp 
till dig. Externa fraser kan mötas med formuleringar 
som: de flesta andra menar, det är bevisat att och att 
forskningen på detta område är entydig. 

Om författarna
Nina Ivers är apotekare med 20 års erfarenhet från läkeme-
delsbranschen. Hon är Language and Behaviour Trainer & 
Coach och driver Lithan AB.

Britt-Marie Ahrnell är konsult, föreläsare och författare 
till flera prisbelönta böcker om komplex försäljning och dri-
ver Ahredo AB.

Läs mer
Britt-Marie Ahrnells nästa bok Sagolik frågeteknik- om magisk 
frågeteknik och motiverande språkmönster kommer ut i maj på 
Studentlitteratur. 

försäljning

Britt-Marie ahrNell
konsult och författare
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På senare år, inte minst efter diskussioner 
om ”nya dyra läkemedel”, finns ännu större 

intresse för att få reda på vad som händer när sjuk-
vården börjar använda ett läkemedel.
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Region Skåne och 
företag arbetar tillsammans för 
att få fram bättre uppföljning av 

diabeteSvåRden
Kan man genom samarbete mellan sjukvården och läkemedelsföretag få 
en bättre bild av hur målen med diabetesvården uppnås? För att få svar 
på sådana frågor har Region Skåne och LIF-företagen i regionen genom-
fört ett pilotprojekt som kallas SAND – Samverkan kring nydiagnostise-
rad typ 2-diabetes. 
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Det finns ett ökande önskemål 
på dokumentation som visar 
hur det går sedan – när läke-

medel används i vanlig klinisk drift. 
Före ett godkännande dokumenteras 
i princip allt som rör ett nytt läkeme-
del. Efter att läkemedlet godkänts och 
börjat användas i sjukvården doku-
menteras betydligt mindre – obalan-
sen är tydlig. 

På senare år, inte minst efter diskus-
sioner om ”nya dyra läkemedel”, finns 
ännu större intresse för att få reda på 
vad som händer när sjukvården börjar 
använda ett läkemedel.

Det handlar om ett intresse från fle-
ra håll. Ansvariga läkemedelsmyndig-
heter (Tandvårds- och läkemedelsför-
månsverket, TLV) och sjukvården vill 
veta om ett nytt läkemedel håller mått-
tet. Företagen behöver informationen 
för att följa upp sina produkter och för 
den fortsatta utvecklingen av nya indi-
kationer men också för utvecklingen av 
nya framtida läkemedel. Det är lätt att 
inse att alla parter har ett gemensamt 
intresse av att få bättre kunskaper om 
vad som händer när läkemedlen an-
vänds av patienter i vardagssjukvår-
den. 

Samma utfall i kontrollerade stu-
dier och rutinsjukvård?
Fram till godkännandet studeras ett 
läkemedel under strikt kontrollerade 
former – former som ofta skiljer sig 
mycket från den verklighet som råder 
i sjukvården. Viktiga frågor är därför: 
Hur väl stämmer utfallet i en kontrol-
lerad studie med utfallet i verklighe-
ten? Sänks blodtrycket eller blodsock-
ret lika mycket? Bromsas långsiktiga 
sjukdomsprocesser som i studierna? Är 
bieffekterna samma? Får rätt patienter 
rätt läkemedel?

För att få bra sådana uppföljningar 
behövs ett nära samarbete mellan sjuk-
vården och läkemedelsföretagen. 

Ulf Hallgårde var tidigare ordförande 
för Läkemedelsrådet i Region Skåne 
(som motsvarar läkemedelskommittéer 
i andra landsting) och han fick vid upp-
repade tillfällen förslag från enskilda 
läkemedelsföretag om olika samver-
kansprojekt för att få svar på frågeställ-
ningar kring uppföljning av deras lä-
kemedel i sjukvården.

Det var knepigt med dessa olika 
propåer, menar han. Sådana projekt tar 
en hel del tid och det skulle ta mycket 
tid för regionen att driva flera olika 
projekt med lite varierande frågeställ-
ningar. Det fanns inte möjlighet att 
säga ja till alla förslag och det var heller 
inte möjligt att behandla företagen oli-
ka, att bara samarbeta med något av 
företagen. Ofta handlade förslagen om 
uppföljning av diabetesbehandling ef-
tersom flera företag hade nya läkeme-
del mot diabetes.

Läkemedelsrådet i Region Skåne och 
företagen inom LIF i Skåne hade sedan 
tidigare regelbundna möten och frågan 
om samverkan kom upp på dagord-
ningen.

Region Skåne ville samarbeta med 
LIF 
– Kring 2008–2009 började vi prata om 
ett konkret samarbete och från regio-
nen föreslog vi ett samarbete men inte 
med enskilda företag utan i projekt 
där den andra parten skulle vara LIF 
och inte enskilda företag, säger Ulf 
Hallgårde.

Förslaget togs emot väl bland före-
tagen. 

– Det gick snabbt att komma överens 
om vilka frågor vi ville ha med i ett 
samarbetsprojekt som gick ut på att 
mäta medicinska behandlingsresultat 
och utvärdera patientnytta, säger Anet-
te Pantev på MSD och sammankallande 
för LIF-företagens arbetsgrupp i pro-
jektet. 

Från LIF deltog åtta företag: Astra-
Zeneca, Bristol-Myers Squibb, Bo-
ehringer-Ingelheim, Lilly, MSD, Novo-
Nordisk, Pfizer och Sanofi. Alla hade 
ett intresse att få veta mer om hur rikt-
linjerna följdes och i vilken grad pa-
tienter når målvärden.

Företagen och regionen diskuterade 
ihop sig till ett upplägg för ett samar-
betsprojekt och Ulf Hallgårde blev 
styrgruppsordförande. Projektet fick 
namnet SAND – Samverkan kring ny-
diagnostiserad typ 2-diabetes.

Intressant följa upp riktlinjer för 
typ 2-diabetes
Ett skäl till att valet föll på typ 2-dia-
betes var att det nyligen hade kommit 
uppdaterade medicinska riktlinjer 
för behandling och att det var intres-
sant att få reda på om dessa riktlinjer 
följdes.

Samarbetsprojektets syfte var tre-
delat:

• Studera hur omhändertagande och 
behandling av patienter med nydi-
agnostiserade patienter med typ 
2-diabetes fungerar.

• Identifiera områden för förbättring 
på verksamhetsnivå.

• Pröva om Region Skåne och LIF ge-
mensamt kan hitta en modell för 
samverkan som kan användas på an-
dra terapiområden eller frågeställ-
ningar.

Under hösten 2010 började arbetet. 
Cirka 300 patienter från sju offentligt 
drivna vårdcentraler ingick i projek-
tet. Patienter med nydiagnostiserad 
typ 2-diabetes hittades via regionens 
patientadministrativa system (PASIS) 
och kartläggningen gjordes genom 
granskning av patientjournaler. Am-
bitionen var att följa mätvärden som 
HbA1c (”långtidssocker”), blodtryck 
och LDL-kolesterol vid diagnos och 
därefter var sjätte månad. 

En slutsats var 
att projektet 

tog betydligt mycket 
mer tid och resurser 
än man räknat med 
när projektet plane-
rades.

Anette Pantev
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Vidare dokumenterades om patienter 
genomgått ögonbottenfotografering och 
fotundersökning samt om prov för njur-
funktionen (mikroalbuminuri, ”äggvita 
i urinen”) tagits. Även bland annat vikt, 
kroppsmasseindex (BMI), läkemedels-
behandling, antal läkarbesök och annan 
sjuklighet noterades.

Genomgång på deltagande 
vårdcentraler
Patienterna följdes i två år. Det prak-
tiska arbetet gjordes av en diabetes-
sjuksköterska som arbetade halvtid 
inom projektet.

Efter analys av data fick alla ingå-
ende vårdcentraler en genomgång där 
projektgruppens allmänläkare och 
projektsjuksköterskan berättade om 
vårdcentralens resultat. Utfallet jäm-
fördes också med hur det gått för öv-
riga vårdcentraler samt det samman-
slagna resultatet för alla patienter i pro-
jektet. Syftet var att identifiera områ-
den där den enskilda vårdcentralen 
kunde förbättra behandling och om-
händertagande.

Hur gick det då? Vilka resultat och 
lärdomar kom fram i SAND?

Lena Persson, apotekare på Läkeme-
delsenheten och medlem av terapi-
grupp endokrinologi, ägnade mycket 
tid åt SAND.

– En slutsats var att projektet tog be-
tydligt mycket mer tid och resurser än 
man räknat med när projektet planera-
des. En annan lärdom är att man mer i 
förväg måste fundera igenom vilka yr-
keskompetenser som ska engageras i 

både styr- och i projektgrupp. Det hade 
varit värdefullt om vi haft en statistiker 
med från början och någon person med 
erfarenhet av journalstudier, säger hon.

Den bilden delar Marlene Almqvist 
från Pfizer som ingick i projektgruppen.

– Journalerna gicks genom manuellt 
och det tog mycket tid. Att flera olika 
journalsystem användes på vårdcentra-
lerna bidrog till att det tog ytterligare 
tid för projektsjuksköterskan. I fram-
tida projekt vore det bra om man kan 
få ut journaldata på ett mer automati-
serat sätt, säger hon.

Av olika anledningar kunde man 
inte genomföra alla ambitioner från 
upplägget av studien. Den viktigaste 
orsaken var att det var en återblickande 
journalstudie – de enda data man hade 
tillgång till fanns i journalen, eller så 
saknades de där. Det fanns ingen möj-
lighet att komplettera saknade data.

Vissa förväntningar kunde inte 
uppfyllas
I slutrapporten konstateras att man 
hade för stora förväntningar på struk-
tur och innehåll i datajournalerna. Det 
gick exempelvis inte alltid att följa upp 
en påbörjad läkemedelsbehandling i 
avsaknad av ordinationer och doser. 
Det visade sig också att åtgärder som 
fotundersökningar inte alltid blev jour-
nalförda.

Läkemedelsrådet fick ut ett begrän-
sat medicinskt resultat i förhållande till 
arbetsinsatsen, anser Lena Persson. 
Men från vårdcentralerna kom positiva 
kommentarer.

– Vårdcentralerna var övervägande 
positiva med genomgången av resultat 
och flertalet var positiva till att delta 
även i andra projekt i framtiden, säger 
Lena Persson.

I projektutvärderingen bekräftas 
den omfattande tidsåtgången och där 
föreslås att man i framtida projekt i för-
väg bör bestämma hur mycket tid och 
resurser som är rimligt att avsätta för 
ett projekt. 

Den totala kostnaden, utöver arbets-
tid, var enligt rapporten 385 000 kronor 
– och bekostades till hälften av Region 
Skåne och hälften av de ingående LIF-
företagen. Pilotprojektet bedöms inte 
som kostnadseffektivt sett som isolerat 
projekt, men det har skapat ett mervär-
de i form av ny kunskap om den vård 
och omhändertagande som möter pa-
tienter med en ny typ 2-diabetesdiag-
nos på vårdcentraler i Skåne. Dessutom 
har man lärt sig mycket om svårighe-
terna att göra uppföljningar utifrån 
data i dagens journalsystem.

Rapporten konstaterar att regionen 
och företagen kan samarbeta i projekt 
där man har gemensamma intressen. 
Rapporten föreslår också en del punk-
ter där man bör fundera på förbättring-
ar i framtida samarbetsprojekt:

• Formen bör förändras för att göra 
projekt mindre resurskrävande.

• Tydligare riktlinjer för projekt- och 
styrgruppers ansvarsområden.

• Kontinuerlig budgetuppföljning.
• Kompetensbehovet i styr- och pro-

jektgrupp bör ses över, till exempel 
statistik och kunskap om journalstu-
dier.

• En kompetens som underlättar för-
ståelsen av Region Skånes interna 
processer.

Sammanfattningsvis understryker rap-
porten att samarbetet fungerat mycket 
bra. Nu diskuteras nya andra tänkbara 
områden för samarbeten mellan Regi-
on Skåne och LIF-företagen i regionen. 
I dessa diskussioner har man stor gläd-
je av lärdomar från SAND-projektet.

Sten erik JenSen
frilansjournalist

Lena Persson Marlene Almqvist
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Här följer de beslut om läkemedelssubvention som tagits av 
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) och publi-
cerats på webbplatsen under perioden 18 januari−20 mars. 
Eftersom det blivit allt vanligare med ändringar av beslut 
och överklaganden rekommenderar vi – för att få en full-
ständig och aktuell information – ett besök på verkets 
webbsida, 

Bifall och avslag i TLV 

Generell subvention
Effentora (fentanyl), från Teva, används 
för att behandla genombrottssmärta 
hos vuxna patienter med cancer som 
redan behandlas med opioider som 
underhållsbehandling vid långvarig 
cancersmärta, ett tillstånd som bedöms 
ha hög svårighetsgrad.

Effentora innehåller den verksamma 
substansen fentanyl. Det finns sedan 
tidigare tre andra läkemedel med sam-
ma verksamma substans och med sam-
ma indikation som Effentora inom hög-
kostnadsskyddet – Actiq, Abstral och 
Instanyl. Mot den bakgrunden bedö-
mer TLV att det är sannolikt att Effen-
tora har en likvärdig medicinsk effekt 
som de övriga läkemedlen mot genom-
brottssmärta, även om det saknas di-
rekt jämförande studier. Därtill är det 
ansökta priset per dos lägre för Effen-
tora jämfört med priset per dos Actiq, 
Abstral eller Instanyl. I jämförelse med 
dessa läkemedel anses Effentora vara 
kostnadseffektiv.

NovoSeven (eptacog alfa (aktiverad)), 
från Novo Nordisk, är ett läkemedel 
som används för att behandla blödar-
sjuka, främst hos patienter som har 
utvecklat antikroppar mot behandling 
med läkemedel som innehåller Faktor 
VIII och Faktor IX. Denna ansökan av-
ser en beredningsform som består av 
en ampull med rumstemperaturstabil 
aktiv substans samt en spruta, förfylld 
med lösningsvätska. TLV bedömer att 
NovoSeven med förfylld spruta ger lik-
värdig patientnytta till samma kostnad 
som den beredningsform av NovoSe-
ven som i dag ingår i förmånerna var-
för ansökan godkänns.

Esmya (ulipristal), från Gedeon Rich-
ter, är ett läkemedel godkänt för pre-
operativ behandling av måttliga till 
svåra symtom från myom i livmodern 
hos kvinnor i fertil ålder. Myom är en 
godartad tumör som uppstår i livmo-
derns muskelvävnad. Många myom 
kräver ingen behandling medan andra 
ger upphov till symtom såsom kraftig 
uterin blödning (blödning från liv-
modern), anemi (litet antal röda blod-
kroppar till följd av blödning) och 
magsmärta.

TLV bedömer att GnRH-analogen 
Gonapeptyl depot (triptorelin) är det 
mest relevanta jämförelsealternativet 
till Esmya. 

TLV har tidigare bedömt att Gona-
peptyl depot är ett kostnadseffektivt 
behandlingsalternativ till GnRH-ana-
logen Zoladex (goserelin) vid behand-
ling av myom. Effekten av olika GnRH-
analoger har av TLV tidigare bedömts 
som likvärdig. TLV anser inte att det 
föreligger någon anledning till att göra 
en annan bedömning i detta ärende. 
Därmed antas att resultaten avseende 
GnRH-analogen leuprorelin från den 
direkt jämförande studien mot Esmya 
kan generaliseras till GnRH-analogen 
Gonapeptyl depot. Esmya har i den 
ovan nämnda studien inte visat sig 
vara sämre än GnRH-analogen leupro-
relin avseende det primära effektmåt-
tet minskning av kraftig blödning från 
livmodern.

Läkemedelskostnaden för behand-
ling med Esmya är högre än läkeme-
delskostnaden för Gonapeptyl depot. 
Vid behandling med Gonapeptyl depot 
tillkommer emellertid andra kostna-
der, såsom kostnader för administre-

ring och produktionsbortfall, vilket vä-
ger upp den högre läkemedelskostna-
den för Esmya. Sammantaget bedömer 
TLV att den totala behandlingskostna-
den för Esmya blir lägre än för behand-
ling med jämförelsealternativet Gona-
peptyl depot. TLV bedömer därför att 
ansökan ska beviljas. 

Vid en samlad bedömning finner så-
ledes TLV att förutsättningarna i 15 § 
lagen om läkemedelsförmåner m m är 
uppfyllda. Ansökan om att Effentora 
ska ingå i högkostnadsskyddet ska där-
för bifallas.

Eklira Genuair (aklidiniumbromid), från 
Almirall, är en långverkande muska-
rinantagonist (LAMA) i pulverform. 
Eklira Genuair används för underhålls-
behandling för att lindra symtom hos 
vuxna patienter med kronisk obstruk-
tiv lungsjukdom (KOL). 

Utifrån nationella och internationel-
la behandlingsriktlinjer samt svensk 
behandlingspraxis bedömer TLV att en 
annan LAMA (Spiriva) är det mest re-
levanta jämförelsealternativet till Ekli-
ra Genuair. Eklira Genuair bedöms ha 
en likvärdig effekt som Spiriva hos pa-
tienter med måttlig till svår KOL. Be-
handlingskostnaden med Eklira Genu-
air är 10,8 kronor per dag jämfört med 
Spiriva där kostnaden är 13,8 kronor 
per dag. I jämförelse med Spiriva är så-
ledes Eklira Genuair kostnadseffektiv 
och kommer därför in i subventionen.

Colobreathe (colistimetatnatrium), från 
Forest Laboratories Nordic, används 
för behandling av kroniska lungin-
fektioner, orsakade av Pseudomonas 
aeruginosa hos patienter med cystisk 

tlv
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fibros (CF) från 6 år och äldre. Colobreathe ges via 
pulverinhalator. TLV anser att det mest relevanta 
jämförelsealternativet är Tadim, ett läkemedel som 
innehåller samma aktiva substans som Colobreathe, 
men ges via nebulisator. Den extra tidsåtgången för 
administrering inklusive rengöring är mellan 21–33 
minuter vid behandling med Tadim jämfört med 
Colobreathe. Effekten är likvärdig med de doser 
som används i klinisk praxis. Det högre priset för 
Colobreathe i jämförelse med Tadim i dessa doser 
vägs upp av den kortare tid som behövs för admi-
nistrering och rengöring. 

TLV bedömer att Colobreathe ger lika stor pa-
tientnytta som Tadim till en lägre kostnad vid den 
snittdos som används i klinisk praxis (2,7 miljoner 
IE), varför Colobreathe är ett kostnadsbesparande 
alternativ till Tadim till det ansökta priset.

TLV beviljar därför ansökan.

Vfend (vorikonazol), från Pfizer, är ett antimykoti-
kum. Läkemedlet finns i beredningsformerna film-
dragerade tabletter, pulver till oral suspension samt 
pulver till infusionsvätska. I den förpackning som 
i dag ingår i förmånen finns endast en flaska med 
pulver till infusionsvätska. Vätska, spruta och even-
tuella adaptrar måste köpas in separat.

Företaget ansöker nu om subvention för en för-
packning som förutom tidigare nämnda flaska med 
pulver till infusionsvätska även innehåller lösning 
som pulvret ska blandas med samt en spruta och en 
adapter. Priset är det samma som för befintlig för-
packning men vårdpersonal och andra som ska till-
reda infusionsvätskan får nu allt material i samma 
förpackning. TLV bedömer att Vfend pulver och 
vätska till infusionsvätska, lösning, ger större nytta 
till samma kostnad jämfört med befintlig förpack-
ning som endast innehåller pulver till infusionsvät-
ska, lösning. TLV anser därför att beredningsformen 
ska tas in i förmånen.

Lipitor (atorvastatin), från Pfizer, kommer från den 
1 april 2013 ingå i högkostnadsskyddet och ha ge-
nerell subvention. Detta gäller alla produkter som 
innehåller atorvastatin i styrkorna 20, 40 och 80 mg. 
Lipitor, finns också som tuggtablett 20 mg. Priset för 
denna produkt är väsentligt högre än för motsva-
rande produkter i beredningsformen filmdragerad 
tablett. Tuggtabletten kommer därför även fortsätt-
ningsvis att ha en begränsad subvention.

Inlyta (axitinib), från Pfizer, används för att behandla 
avancerad njurcellscancer, ett tillstånd med hög 
svårighetsgrad. Jämfört med Nexavar ger Inlyta en 
ökad progressionsfri överlevnad. Kostnaden är den 
samma för de båda preparaten. TLV bedömer därför 
att ansökan ska beviljas.

Fosfat APL oral lösning 60 mg/ml, är ett ex tempore-
läkemedel (som tillreds på apoteket för ett specifikt 

Bland våra kunder fi nns AbbVie, Boehringer Ingelheim, Cederroth, CSL Behring, Direkt Chark, 
Fria, Getinge Infection Control, GSK, Hultafors, Ingman Glass, Johnson & Johnson, Kosta Boda, 

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

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

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

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

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

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

Ellermore AB    Göteborg    Stockholm    www.ellermore.com
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Generell Subvention

 Produkt indikation  Företag

	 Effentora		 Genombrottsmärta	 	 Teva	

	 Novoseven	 Blödarsjuka	 	 NovoNordisk

	 Esmya		 Myom	 	 Gedeon	Richter	

	 Eklira	Genuair	 KOL	 	 Almirall	

	 Colobreathe		 Kroniska	lunginfektioner	 	 Forest	Laboratories	

	 Vfend	 Svampinfektioner	 	 Pfizer

	 Lipitor	 Höga	blodfetter	 	 Pfizer

	 Inlyta		 Avancerad	njurcellscancer	 	 Pfizer

	 Fosfat	APL		 Rakitprofylax		 	 APL

	 Hyoscin	AB	Unimedic		 Antiemes	 	 Unimedic	

beGränSad  Subvention

	 Monoprost		 Glaukom	 	 Théa	Nordic	

	 Alenat		 Osteoporos	 	 Arrow	läkemedel	

	 Komboglyze		 Typ	2-diabetes		 	 BMS	 	

behov) som används för att förebygga 
rakitis (även kallad engelska sjukan) 
hos bröstmjölksuppfödda prematura 
barn samt vid D-vitaminresistent hy-
pofosfatemisk rakit. Det ansökta priset 
för denna beredning är lägre än äkta ex 
tempore av Fosfat APL i motsvarande 
styrka och förpackningsstorlek. TLV 
anser att läkemedlet används för att be-
handla ett icke bagatellartat tillstånd. 
Ansökan ska därför beviljas.

Hyoscin AB Unimedic (skopolamin), är 
ett ex temporeläkemedel som används 
preoperativt när sekretionshämmande, 
sederande och antiemetisk effekt öns-
kas. Hyoscin ges oftast i kombination 
med ett narkotiskt analgetikum. Det 
ansökta priset för denna beredning 
är lägre än för Hyoscin APL i motsva-
rande styrka och förpackningsstorlek. 
TLV anser att läkemedlet används för 
att behandla ett icke bagatellartat till-
stånd och bedömer sammantaget att 
ansökan om subvention ska beviljas.

Begränsad subvention
Monoprost (latanoprost), från Théa 
Nordic, är ögondroppar som används 
för att behandla glaukom (grön starr). 
Monoprost innehåller inte konser-
veringsmedel. TLV bedömer att det 
mest relevanta jämförelsealternativet 
till Monoprost är konserverade ögon-

droppar som innehåller latanoprost. 
Den kliniska effekten av Monoprost 
framstår inte som sämre än effekten 
av Xalatan.

Användning av ögondroppar med 
konserveringsmedel under lång tid kan 
generellt sett leda till flera slags biverk-
ningar hos vissa patienter. För de pa-
tienter som inte kan använda dessa på 
grund av biverkningar från konserve-
ringsmedel är det relevanta jämförel-
sealternativet Taflotan.

Om Monoprost ska få en generell 
subvention måste företaget visa att lä-
kemedlet har ett mervärde som mot-
svarar den ökade kostnad Monoprost 
har jämfört med konserverade ögon-
droppar som innehåller latanoprost, 
till exempel Xalatan. TLV bedömer att 
företaget inte visat detta med tillräck-
lig tillförlitlighet. Företaget har skickat 
in generell information om att patienter 
får irritation och klåda i ögonen av re-
levanta läkemedel som innehåller kon-
serveringsmedel. Dock har de inte kun-
nat visa hur mycket det är värt i pa-
tientnytta eller i monetära termer. Den 
information som företaget skickat som 
hälsoekonomiskt underlag är inte un-
derbyggt av någon vetenskaplig studie 
eller annan relevant litteratur och har 
därför en mycket låg evidensgrad. TLV 
bedömer att företaget inte har styrkt de 
antaganden som ligger till grund för 

det hälsoekonomiska underlaget. Mo-
noprost är däremot ett kostnadseffek-
tivt alternativ till Taflotan eftersom 
kostnaden för Taflotan är högre än för 
Monoprost.

Sammantaget finner TLV att Mono-
prost ska ingå i läkemedelsförmånerna 
för patienter med glaukom eller förhöjt 
tryck i ögat som behöver en prostaglan-
dinanalog men inte tolererar konserve-
ringsmedel. Företaget ska åläggas att i 
all sin marknadsföring och annan in-
formation tydligt informera om den be-
gränsning som gäller enligt detta be-
slut.

Alenat (alendronat), från Arrow lä-
kemedel, används för behandling av 
osteoporos (benskörhet). Alenat oral 
lösning, framstår som likvärdig i ef-
fekt gentemot Alendronat veckotablett. 
TLV:s praxis är att om det nya läkemed-
let har likvärdig effekt som tillgängliga 
läkemedel accepteras samma kostnad 
som för det mest kostnadseffektiva 
läkemedlet. I jämförelse med Alen-
dronat Veckotablett, så är Alenat, oral 
lösning, dyrare. Socialstyrelsen har i 
nationella riktlinjerna om rörelseorga-
nens sjukdomar angett att behandling 
med alendronsyra kan ge upphov till 
stark irritation om tabletterna fastnar i 
matstrupen och att följsamheten till be-
handling med alendronsyra är därför 

tlv
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låg. Eftersom följsamheten är låg med behandling 
med alendronat i tablettform kan det vara moti-
verat med behandlingsalternativ med annorlunda 
egenskaper.

Enligt Socialstyrelsen ska patienter behandlas 
med zoledronsyra om de inte kan behandlas med 
alendronsyra. Det finns inte några större skillnader 
mellan zoledronsyra och alendronsyra i effekt. För 
patienter där tablettbehandling inte är lämplig anser 
därför TLV att zoledronsyra är det mest relevanta 
jämförelsealternativet till Alenat, oral lösning.

TLV bedömer att kostnaden är rimlig med Alenat, 
oral lösning, eftersom läkemedelskostnaderna för 
Alenat, oral lösning, är billigare jämfört med de lä-
kemedel som innehåller zoledronsyra avsedda för 
att behandla osteoporos hos postmenopausala kvin-
nor. Företaget har inte visat att Alenat, oral lösning, 
är kostnadseffektivt mot Alendronat Veckotablett 
varför ett beslut om subvention ska åtföljas av en 
begränsning till patienter där tablettbehandling inte 
är lämplig.

Företaget ska därför åläggas att i all sin marknads-
föring och annan information tydligt informera om 
den begränsning som gäller enligt detta beslut.

Komboglyze (metformin och saxagliptin), från BMS, 
är indicerat vid typ 2-diabetes och innehåller en 
kombination av substanser som i enskilda preparat 
ingår i läkemedelsförmånen sedan tidigare. TLV be-
dömer att de mest relevanta jämförelsealternativen 
är dels kombinationen av metformin och Onglyza 
i motsvarande doser, dels kombinationer (fasta och 
enskilda preparat) av övriga DPP-4-hämmare och 
metformin (Janumet och Eucreas).

Komboglyze ger likvärdig patientnytta som 
Onglyza tillsammans med metformin till en lägre 
kostnad. I förhållande till liknande kombinations-
preparat ligger Komboglyze lägre i pris än Janumet 
men något högre än Eucreas. 

TLV fastslog vid omprövningen av diabetesläke-
medel att effekten av DPP-4-hämmarna är i stort sett 
likvärdig. Detta utesluter dock inte att enskilda sub-
stanser bör tillmätas ett visst värde och att det finns 
ett behov av sortimentsbredd inom terapiområdet. 
TLV har nyligen beslutat att inleda en omprövning 
av DPP-4-hämmarna och kommer då att noggran-
nare utvärdera kostnadseffektiviteten för samtliga 
läkemedel i gruppen. Mot denna bakgrund anser 
TLV att skillnaden i pris mellan Komboglyze och Eu-
creas inte är större än att den i detta fall kan godtas.

Ansökan beviljas men med begränsningen att lä-
kemedlet ingår i läkemedelsförmånerna endast för 
patienter som först har provat metformin, SU eller 
insulin, eller där dessa inte är lämpliga.

Niclas ahlberg
chefredaktör 

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

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

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

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

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

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

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

Försäljningsstatistik för januari – 
mars 2013
Den totala försäljningen för kvartal 1, 2013 var 7,4 miljarder kronor. I procent 
har försäljningen (YTD) minskat svagt med – 4,42 % . Den rullande årliga totalen 
( moving annual total, MAT), april 2012 till mars  2013 uppgick till 30,1 miljarder 
kronor.  Apotekens Service AB (ASAB) rapporterar all försäljning av humanläke
medel utom viss direktdistribution av vacciner samt viss försäljning av receptfria 
läkemedel utanför apotek. Försäljningen rapporteras i antal sålda förpackningar 
och i försäljningspris till kund. Alla försäljningsvärden i artikeln är angivna i 
apotekens utförsäljningspris (AUP). Värdet tar inte hänsyn till upphandlingar 
och eventuella regionala rabatter. Värdena i tabellerna är i tusental kronor och 
andelar i procent. Anna Wismenius, IMS Health har sammanställt och 
analyserat statistiken.  

Topp 15-företag

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

   (procent)  YTD   (procent) MAT  

   YTD   MAT 

PFIZER	 528	078,1	 7,09%	 -21,31%	 2	329	676,7	 7,74%	 -19,33%	 2	329	676,7

MSD	SWEDEN	 329	833,1	 4,43%	 -16,64%	 1	384	052,5	 4,60%	 -12,84%	 1	384	052,5

NOVARTIS	 383	383,4	 5,15%	 4,18%	 1	520	466,0	 5,05%	 2,30%	 1	520	466,0

ORIFARM	 436	720,6	 5,86%	 8,08%	 1	611	991,9	 5,36%	 18,82%	 1	611	991,9

ASTRAZENECA	 216	978,1	 2,91%	 -25,63%	 964	030,3	 3,20%	 -21,43%	 964	030,3

ROCHE	 196	428,3	 2,64%	 -30,37%	 927	230,7	 3,08%	 -24,27%	 927	230,7

ABBVIE	AB	 267	090,2	 3,59%	 5,40%	 1	024	014,4	 3,40%	 2,60%	 1	024	014,4

PHARMACHIM	 306	339,6	 4,11%	 29,75%	 1	165	520,7	 3,87%	 43,48%	 1	165	520,7

MEDARTUUM	 274	133,4	 3,68%	 6,95%	 1	001	573,0	 3,33%	 11,75%	 1	001	573,0

MEDA	 203	651,7	 2,73%	 -1,88%	 780	893,9	 2,59%	 -3,56%	 780	893,9

JANSSEN-CILAG	 181	294,4	 2,43%	 -18,63%	 805	894,8	 2,68%	 3,57%	 805	894,8

BAXTER	MEDICAL	 166	468,2	 2,23%	 -12,19%	 697	221,6	 2,32%	 -7,69%	 697	221,6

NOVO	NORDISK	 134	580,5	 1,81%	 -20,04%	 597	436,0	 1,99%	 -15,46%	 597	436,0

GLAXOSMKL	 151	666,8	 2,04%	 -0,08%	 592	581,0	 1,97%	 -8,18%	 592	581,0

LILLY	 118	191,4	 1,59%	 -17,46%	 532	215,5	 1,77%	 -20,04%	 532	215,5

Delsumma	 3	894	837,8	 52,28%	 -109,85%	 15	934	799,0	 52,94%	 -50,26%	 15	934	799,0

By	Mkt	Company	Name	 7	449	936,7	 100,00%	 -4,24%	 30	097	204,7	 100,00%	 -2,68%	 30	097	204,7

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

	

Topp 15 företag
Pfizer behåller förstaplatsen på listan 
över de största läkemedelsföretagen. 
Pfizers försäljning under kvartal 1 
2013 uppgår till 0,5 miljarder kronor. 
I övrigt har det skett vissa mindre 
förändringar på topplistan. MSD har 

klättrat från fjärde platsen vid senaste 
mätningen till en andraplats. Abbvie, 
som är en del av gamla Abbot har tagit 
sig in på listan. De femton största före
tagen står för 54 % av läkemedelsför
säljningen i Sverige, dvs 3,0 miljarder 
kronor under första kvartalet 2013. 

Topp 15 produkter
Humira behåller förstaplatsen som det 
läkemedel som inbringar högst intäk
ter.  Seretide och Herceptin har under 
perioden blivit nedpetade från listan. 
Istället har Fragmin från Pfizer tagit 
sig in på listans sista plats, medan Al
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Arbetar man med en nischad produkt skall man annonsera 
i en tidning med nischat innehåll. Vi ser till att du når alla 
specialiteter i vårdkedjan i cancerområdet resp. neurologi
området.

Kontakta oss för mer information. 

redaktionen@pharma-industry.se

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

Annonsera där du verkligen 
når din målgrupp!
Annonsera där du verkligen 
når din målgrupp!
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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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AT kod YTD  Andel  %  MAT  Andel i  % Total
   procent  Growth     procent  Growth
  YTD YTD  MAT MAT	

L	Tumörer	och	rubbningar	
i	immunsystemet		 1	640	923,2	 22,03%	 -3,32%	 6	830	758,1	 22,70%	 1,97%	 6	830	758,1

N	Nervsystemet	 1	330	577,5	 17,86%	 -3,78%	 5	319	230,9	 17,67%	 -6,83%	 5	319	230,9

A	Matsmältningsorgan	och	
ämnesomsättning		 719	168,1	 9,65%	 -1,02%	 2	897	232,7	 9,63%	 1,30%	 2	897	232,7

B	Blod	och	blodbildande	organ	 734	528,2	 9,86%	 -0,34%	 2	939	173,3	 9,77%	 1,83%	 2	939	173,3

R	Andningsorganen	 714	899,8	 9,60%	 1,43%	 2	738	776,3	 9,10%	 1,04%	 2	738	776,3

J	Infektionssjukdomar	 563	699,0	 7,57%	 -7,45%	 2	275	171,0	 7,56%	 -2,76%	 2	275	171,0

C	Hjärta	och	kretslopp	 374	977,4	 5,03%	 -30,84%	 1	588	360,5	 5,28%	 -27,72%	 1	588	360,5

G	Urin-	och	könsorgan	samt	
könshormoner	 370	740,1	 4,98%	 -1,46%	 1	479	110,4	 4,91%	 1,13%	 1	479	110,4

M	Rörelseapparaten	 224	225,0	 3,01%	 2,40%	 881	326,6	 2,93%	 0,73%	 881	326,6

H	Hormoner,	utom	könshormoner	
och	insulin	 206	536,6	 2,77%	 0,27%	 827	180,2	 2,75%	 1,11%	 827	180,2

S	Ögon	och	öron	 197	798,8	 2,66%	 0,68%	 797	975,8	 2,65%	 -2,12%	 797	975,8

D	Hud	 190	651,8	 2,56%	 2,57%	 725	736,6	 2,41%	 2,94%	 725	736,6

V	Varia	 123	629,5	 1,66%	 -5,91%	 487	329,5	 1,62%	 -7,46%	 487	329,5

P	Antiparasitäera,	insektsdödande	
och	repellerande	medel	 40	161,4	 0,54%	 -11,40%	 236	464,8	 0,79%	 -3,34%	 236	464,8

I	Immunologiska	medel		 17	420,4	 0,23%	 -10,15%	 73	378,2	 0,24%	 -2,35%	 73	378,2

By	AT	Code	 7	449	936,7	 100,00%	 -4,24%	 30	097	204,7	 100,00%	 -2,68%	 30	097	204,7

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

K Value (Pharmacy)  YTD  Andel  Förändring  MAT  Andel  Förändring Total

   procent procent     procent  procent 

  YTD YTD  MAT MAT	

HUMIRA	 202	775,8	 2,72%	 8,13%	 794	488,5	 2,64%	 5,11%	 794	488,5

ENBREL	 174	200,3	 2,34%	 -3,64%	 719	851,4	 2,39%	 -6,27%	 719	851,4

SYMBICORT	 171	992,0	 2,31%	 2,18%	 679	064,6	 2,26%	 2,32%	 679	064,6

REMICADE	 162	230,3	 2,18%	 6,74%	 631	109,0	 2,10%	 7,19%	 631	109,0

SPIRIVA	 78	193,6	 1,05%	 8,46%	 305	608,0	 1,02%	 12,41%	 305	608,0

MABTHERA	 73	245,5	 0,98%	 -10,53%	 328	518,1	 1,09%	 4,56%	 328	518,1

CONCERTA	 69	754,7	 0,94%	 8,06%	 272	600,5	 0,91%	 12,12%	 272	600,5

LUCENTIS	 69	205,4	 0,93%	 15,80%	 267	895,5	 0,89%	 11,71%	 267	895,5

LYRICA	 65	837,0	 0,88%	 1,42%	 260	725,5	 0,87%	 -1,09%	 260	725,5

TYSABRI	 59	198,3	 0,79%	 -7,98%	 247	075,9	 0,82%	 -0,78%	 247	075,9

GLIVEC	 56	862,9	 0,76%	 9,28%	 223	180,1	 0,74%	 6,94%	 223	180,1

ALVEDON	 56	667,1	 0,76%	 6,35%	 211	004,4	 0,70%	 9,12%	 211	004,4

LANTUS	 55	824,0	 0,75%	 3,03%	 224	845,9	 0,75%	 2,75%	 224	845,9

ADVATE	 54	279,9	 0,73%	 -11,75%	 218	138,9	 0,72%	 -9,25%	 218	138,9

FRAGMIN	 53	695,2	 0,72%	 12,52%	 210	785,2	 0,70%	 12,81%	 210	785,2

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

Topp 15-produkter

Topp Terapiområden

branschstatistik
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vedon tagit sig in på en tolfte plats. 
Under perioden står de 15 mest sålda 
läkemedlen för 48% av den totala läke-
medelsförsäjningen.  

Topp 15 AT koder 
Produktgruppen tumörer och rubb-
ningar i immunsystemet (L) behåller 
förstaplatsen även under första kva-
ratalet 2013. Försäljningen för perio-
den var 1,6 miljarder kronor. Produkt-
gruppen Nervsystemet (N) ligger kvar 
på sin andra plats från mätningen 
vid årsskiftet. Denna produktgrupp 
hade en försäljning för perioden på 
1,3 miljarder kronor. Jämfört med den 
senaste mätningen vid årsskiftet be-
håller samtliga produktgrupper sina 
placeringar. 

Utbytessystemet 
För de läkemedel som ingår i högkost-
nadsskyddet och som har generisk 
konkurrens gäller att Apoteken skall 
byta ut läkemedlet mot det billigaste 
generika. Detta kallas generiskt utbyte 
och innebär att apoteket erbjuder pa-
tienten ett läkemedel med samma inne-
håll men till ett lägre pris. Det är läke-
medelsverket som beslutar vilka läke-
medel som är utbytbara med varandra. 
Utbytessystemet uppgår till ett värde 
om 1,8 miljarder SEK (mätt i AIP under 
2012). Av denna marknad tillskrivs 62% 
utvalda leverantörer och 34% till recept 
som nekas utbyte antingen av förskri-
varen, apotekaren eller patienten. De 
flesta utbyten inom denna grupp till-
handahålls av månadens vara. I första 

hand byts läkemedlet till det billigaste 
alternativet. Om det billigaste alternati-
vet inte är tillgängligt finns det likvär-
diga reserver att byta till i andra och 
tredje hand. Eftersom månadens vara 
ändras erbjuds patienten olika läke-
medel vid olika uthämtningstillfällen. 

Rekryteringens fallgrop nr 4:

Försummade kandidater
Visa att du bryr dig med Moveup Consulting!

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

Ett enda obesvarat samtal kan skada ditt företags rykte. Att inte återkoppla till en kandidat som är med i  
en rekryteringsprocess är negativt för alla inblandade. Se därför till att alla dina kandidater får den upp-
märksamhet de förtjänar.

På Moveup Consulting ger vi direkt och professionell återkoppling genom hela rekryteringsprocessen.  
Med vår omfattande erfarenhet inom Läkemedel / Medicinteknik / Lab. & Diagnostik kan vi skapa ett sam-
förstånd med dina kandidater på ett sätt som de flesta av våra konkurrenter inte kan.

Varje sökande är en potentiell förespråkare för ditt varumärke så undvik fallgropen att försumma dem.  
Låt Moveup Consulting ta hand om din nästa rekrytering och göra den till en positiv upplevelse för alla.

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

Rekrytera de bästa

AnnA Wismenius
Kundansvarig 

ims Health
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Publicering av kongressrapporter
Det vägledande uttalandet rörande 
kongressrapporter (NBL 946/12) för-
anleddes av en begäran från IGM som 
i sin tur från ett företag fått ett antal 
frågor rörande publicering av kon-
gressrapporter på företags hemsidor.

NBL framhöll att en kongressrap-
port som sådan ofta är yttrande- och 
tryckfrihetsrättsligt skyddad men att 
ett läkemedelsföretag kan använda rap-
porten i ett sådant sammanhang att 
den kommer att utgöra ett led i företa-
gets marknadsföring av läkemedel. Det 
gäller om den delas ut i sammanhang 
som är utpräglat kommersiella. Som ett 
sådant exempel angav nämnden press-
meddelanden som delas ut till läkare 
vid produktinformationsmöten. 

Nämnden erinrade om att enligt 
praxis utgör pressmeddelanden icke-
kommersiell information när de sänds 
till journalister och massmedier, som 
normalt inte utgör målgrupp för kom-
mersiell läkemedelsinformation. Jour-
nalister sprider i sin yrkesmässiga 
verksamhet pressmeddelandets inne-
håll vidare efter egen bedömning och 
intar därvid en oberoende ställning i 
förhållande till företaget bakom med-
delandet.  Men enligt samma praxis 
förhåller det sig annorlunda när sam-

ma material delas ut till andra mål-
grupper, t.ex. läkare. Utdelningen an-
ses då normalt ske som ett led i företa-
gets kommersiella information, dvs 
marknadsföring. Nämnden slog fast att 
samma synsätt gäller kongressrappor-
ter. Publiceringen av en kongressrap-
port kan därför komma att bedömas 
som kommersiell om den riktas mot 
traditionella målgrupper för mark-
nadsföring av läkemedel, dvs, läkare 
och annan hälso- och sjukvårdsperso-
nal eller  läkemedelskonsumenter/pa-
tienter.

Om en kongressrapport innehåller 
uppgifter om inte godkända läkemedel 
och/eller beskrivningar som visar på 
en möjlig, ännu inte godkänd indika-
tion för ett befintligt läkemedel, är det 
oförenligt med LER (artikel 2) att göra 
rapporten allmänt tillgänglig på en 
hemsida för nedladdning av envar. Av 
samma skäl får ett läkemedelsföretag 
inte heller göra det känt att en sådan 
kongressrapport finns tillgänglig efter 
förfrågan, t.ex. genom att på sin hem-
sida tillkännage att en kongressrapport 
finns att ladda ned på begäran och var 
det kan ske. 

NBL betonar dock att en förutsätt-
ning är att det sammanhang i vilket 
kongressrapporten görs tillgänglig är 

utpräglat kommersiellt. Vidare lägger 
nämnden till att ett läkemedelsföretag 
inte är förhindrat att lämnar ut en kon-
gressrapport på förfrågan. Känneteck-
nande för en sådan situation är att den 
enskilde själv söker informationen och 
att rapporten, eller information om var 
den kan sökas, inte sprids av läkeme-
delsföretaget självt genom egna aktiva 
åtgärder.  

Det avgörande för om marknadsfö-
ring föreligger är alltså att publicering-
en sker i ett utpräglat kommersiellt 
sammanhang. Om sammanhanget är 
sådant är ofta svårt att avgöra. Publice-
ring av kongressrapporter måste hållas 
helt fri från inslag som naturligen leder 
tanken till befintliga eller kommande 
läkemedel. På en hemsida borde enligt 
min mening publiceringen kunna ske i 
en särskild avdelning benämnd t.ex. 
”litteraturservice” eller liknande. En 
sådan avdelning bör hållas fri från län-
kar till produktinformation samt inte 
innehålla logotyper eller liknande som 
använts vid marknadsföring av läke-
medel. Aktiva åtgärder för sprida kun-
skap om förekomsten av avdelningen 
skall inte förekomma.

NBLs uttalande är väl förenligt med 
nämndens tidigare praxis i likartade 
frågor. Som jag framhåller på annan 

anmälningsärenden

Viktiga avgöranden från NBL 
under vintern
Under vintern har NBL avgett ett ovanligt stort antal beslut som innebär både 
bekräftelse av tidigare praxis och precisering och utveckling av ny praxis i olika 
frågor. Bland avgörandena ingår två vägledande uttalanden. Det ena gäller pu-
blicering av kongressrapporter och åtgärden att göra dessa nedladdningsbara via 
företags webbplatser. Det andra gäller kravet på tydlighet i fråga om obligatorisk 
information i TV-reklam.
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anmälningsärenden

plats i detta nummer av PI (se s xx).är 
det glädjande att NBL håller fast vid sitt 
nyanserade och enligt min uppfattning 
korrekta synsätt. Man har inte låtit sig 
påverkas av den förenklade och onyan-
serade argumentering som Läkeme-
delsverket och nu tyvärr även Förvalt-
ningsrätten för i det pågående dom-
stolsärendet rörande ett pressmedde-
lande 

Utformningen av minimiinformation 
i TV-reklam
Det vägledande uttalandet rörande 
innehållet i och utformningen av mi-
nimiinformation i TV-reklam (NBL 
948/12) initierades av att ett företag 
önskade att NBL skulle sätta upp tyd-
liga krav på textstorlek, tid för läsning, 
om vissa avsnitt bör vara i fet stil etc. 

NBL inledde med att konstatera att 
frågan rörde kravet på läsbarhet i arti-
kel 119 i förhållande till framförallt kra-
ven på minimiinformation enligt arti-
kel 117 i LER. 

I artikel 117 anges ett antal uppgifter 
som information till allmänheten nor-
malt och när det valda informations-
mediet så medger ska innehålla. Där 
antyds alltså en möjlighet att utesluta 
vissa uppgifter om det skulle finnas be-
gränsningar i informationsmediet. 
Emellertid konstaterar nämnden att 
varken läkemedelslagens reklambe-
stämmelser eller läkemedelsverkets re-
klamföreskrifter innehåller någon mot-
svarighet till detta. Utrymmet för att 
kunna utesluta vissa uppgifter gäller 
därför enligt nämnden inte annat än 
rena undantagsfall.  

Slutsatsen av nämndens uttalande 
när det gäller vilka uppgifter som skall 
finnas i reklamfilm blir att i princip 
alla uppgifter som räknas upp i artikel 
117 skall vara med. I praktiken förelig-
ger knappast någon skillnad mellan 
TV-reklam och exempelvis tidningsan-
nonser vid tolkningen av artikel 117. 
Dock torde som nämnden själv fram-
håller uppgift om utgivningsår (artikel 
117.6) inte vara relevant vid reklamfilm. 
Nämnden säger också att uppgift om 
beredningsform (artikel 117.2) skulle 

kunna komma i fråga att kunna ute-
lämnas i reklamfilm. Emellertid är det 
en uppgift som ofta framgår av andra 
inslag än den s.k. plikttexten. 

Nämnden betonar att reklam alltid 
måste bedömas i sin helhet. Till skill-
nad från t.ex. skriftliga annonser, in-
kluderar reklamfilm både ljud, bild och 
text. Eftersom det inte finns några be-
stämmelser om hur den föreskrivna in-
formationen ska förmedlas behöver de 
obligatoriska uppgifterna inte nödvän-
digtvis finnas i plikttexten. De kan så-
ledes förmedlas genom ljud, bild eller 
text eller genom en kombination av 
dem. Men av artikel 119 följer att upp-
gifterna måste förmedlas på ett tydligt 
sätt.

NBL framhåller att de uppgifter som 
förmedlas i textform måste vara lätt 
läsbara. Nämnden uttalar att tidigare 
praxis rört annonser i tidskrifter men 
slår fast att de faktorer som då angetts 
påverka en texts läsbarhet väsentligen 
är desamma vid bedömningen av re-
klamfilm. Om en text är lätt läsbar eller 
inte beror på en rad olika samverkande 
faktorer såsom teckensnitt, teckenstor-
lek, bakgrundsfärg och bakgrundsfär-
gens kontrast till texten mm.  Bedöm-
ningen om en text är läsbar eller inte 
måste således göras i varje enskilt fall. 
NBL säger vidare att vid reklamfilm 
tillkommer att texten måste visas un-
der så lång tid att det utan svårighet 
går att läsa den i dess helhet. 

Det vägledande uttalandet kan ty-
värr inte sägas tillför så mycket i fråga 
om hur man rent praktiskt skall utfor-
ma särskilt s.k. plikttexter i reklamfilm. 
Värdet av uttalandet ligger istället i att 
NBL nu i ett sammanhang slagit fast att 
i princip alla uppgifter enligt artikel 
117 på ett eller annat sätt – genom tal, 
bild eller text eller samspel mellan dem 
– skall framgå av filmen samt att de tex-
ter, som det ofta för att inte säga alltid 
är nödvändigt att komplettera med, 
skall vara lätta att läsa. 

När det gäller plikttexter i dagens 
reklamfilmer kan man knappast kon-
statera annat än att dessa sällan är lät-
ta och ibland inte ens möjliga att läsa. 

De är enligt min mening många gång-
er satta i alltför liten stil och visas oftast 
alltför kort tid. Inte sällan är också kon-
trastverkan mellan texten och bakgrun-
den dålig. Texterna kan dock ofta visas 
under väsentligt längre tid än som sker. 
För att teckenstorleken inte skall bli 
alltför liten bör enligt min mening inte 
mer än två textrader visas samtidigt. 
Då finns det naturligtvis risk för att all 
information inte kan komma med i ett 
textblock. Men i och för sig finns det 
inget som hindrar att men delar upp 
texten på två block eller exempelvis lå-
ter texten rulla i bildens nederkant un-
der hela eller i vart fall större delen av 
filmens visningstid. Med bl.a. sådana 
slag av ändringar av rutinerna för 
plikttexter i TV-reklam bör det vara 
möjligt att leva upp till de krav som 
NBL nu slagit fast ställs i LER.

Utveckling av praxis rörande 
målgruppen allmänheten
I ärende NBL 961/13 har nämnden gjort 
en intressant tolkning av vem som är 
att hänföra till målgrupperna hälso- 
och sjukvårdspersonal respektive all-
mänheten. Novartis hade i tidskriften 
Sveriges Fotterapeuter infört en annons 
för Lamisil® singeldos som är indicerat 
för behandling av fotsvamp.

IGM hade i ett initiativärende funnit 
att annonsen stred mot artikel 117 i LER 
eftersom den saknade en uttrycklig och 
lätt läsbar uppmaning att noga ta del 
av bipacksedeln. Novartis överklagad 
beslutet och hävdade att artikel 117 inte 
var tillämplig och att annonsen skulle 
bedömas enligt reglerna för informa-
tion till hälso- och sjukvårdspersonal 
(avdelning 1 i Regler för läkemedelsin-
formation)

NBL hänvisade till äldre praxis en-
ligt vilken begreppet hälso- och sjuk-
vårdspersonal i LER hämtats från häl-
so- och sjukvårdslagstiftningen. Enligt 
gällande lag avses med hälso- och sjuk-
vårdspersonal bl.a. den som har legiti-
mation för ett yrke inom hälso- och 
sjukvården, personal som är verksam 
vid sjukhus och andra vårdinrättning-
ar och som medverkar i hälso- och sjuk-



72   pharma industry nr 2 –13

vård av patienter eller den som i annat 
fall vid hälso- och sjukvård av patien-
ter biträder en legitimerad yrkesutöva-
re. Nämnden konstaterade att fottera-
peuter inte har någon legitimation eller 
skyddad yrkestitel samt att det inte är 
fråga om personal som är verksam vid 
sjukhus eller andra vårdinrättningar. 
Fotterapeuter kan därför enligt nämn-
den inte anses ingå i hälso- och sjuk-
vårdspersonal.

Frågan blev då enligt NBL om fot-
terapeuter kan hänföras till kategorin 
allmänheten. Enligt praxis avses med 
begreppet allmänheten läkemedels-
konsumenterna/patienterna och det 
handlar då enligt nämnden om mark-
nadsföring som syftar till att främja av-
sättningen av läkemedel. Även om fot-
terapeuter inte själva är patienter eller 
konsumenter av läkemedel är de enligt 
NBL potentiella köpare av läkemedel 
och bör därför omfattas av begreppet 
allmänheten.

Vad gäller tidskriften där annonsen 
varit införd konstaterar nämnden att 
den främst är avsedd för medlemmar-
na i Sveriges Fotterapeuter men att den 
i betydande utsträckning även görs till-
gänglig för patienter vid fotkliniker. 
Sammantaget fann NBL att tidskriften 
Sveriges Fotterapeuter får anses rikta 
sig till allmänheten och att reglerna i 
avdelning 2 i Regler för läkemedelsin-
formation därför var tillämpliga.

IGMs beslut, varigenom annonse-
ringen ansågs strida mot artikel 117, 
fastställdes.

Det är intressant att notera att NBL 
efter att ha kommit fram till att fottera-
peuter inte utgör hälso- och sjukvårds-
personal inte omedelbart drar slutsat-
sen att dessa är att hänföra till mål-
gruppen allmänheten. För att komma 
fram till det gör nämnden ytterligare 
analyser och bedömningar av situatio-
nen. Denna nyanserade och omfattande 
målgruppsbedömning står i bjärt kon-
trast till Läkemedelsverkets och För-
valtningsrättens starkt förenklade mål-
gruppsresonemang i det pågående 
domstolsärendet rörande pressmedde-
landen (se artikeln p s. xx)

Bekräftad och preciserad praxis 
enligt artikel 117 
Ärendena NBL962/13 och NBL964/13 
avsåg en annons respektive TV-reklam 
för gelformen respektive mjuka kapslar 
av Novartis icke-steroida antiinflam-
matoriska/antireumatiska läkemedel 
Voltaren. 

Reklamen anmäldes av Läkemedels-
verket som bl.a. ansåg att den i några 
avseenden saknade erforderliga var-
ningsföreskrifter enligt artikel 117. 

Det förhållandet att det i artikel 117 
anges att ”erforderliga varningsföre-
skrifter eller begränsningar” skall ang-
es innebär att man utifrån omständig-
heterna i det enskilda fallet får avgöra 
om en viss varningsföreskift eller be-
gränsning behöver anges. I praxis har 
framkommit att vissa slag av begräns-
ningar alltid skall anges medan andra 
behöver anges först om reklamen är ut-
formad på visst sätt. Detta belyses väl 
av de två ärendena.

I produktresumén för såväl gelfor-
men som mjuka kapslar anges vissa ge-
nerella tidsbegränsningar för behand-
ling utan läkarordination. NBL ansåg 
att reklamens avsaknad av dessa upp-
gifter gjorde att den stred mot artikel 
117.

Annonsen för gelen visade en bild 
på en yngre kvinna som höll ett barn i 
handen.  I produktresumén för denna 
beredningsform anges dels att gelen är 
kontraindicerad under tredje trimes-
tern av graviditeten dels att vid be-
handling av barn bör läkare konsulte-
ras om avsedd smärtlindring inte er-
hållits efter behandling i sju dagar eller 
om symtomen förvärras. På grund av 
annonsens bild av en kvinna och ett 
barn ansåg NBL att dessa varningar/
begränsningar borde ha framgått. Ef-
tersom de inte gjorde det stred annon-
sen även av detta skäl mot artikel 117.

Den senare bedömningen är ett ty-
piskt exempel på hur kravet på ”erfor-
derliga varningsföreskrifter” ur-
sprungligen är avsett att tolkas. Var-
ningarna blev erforderliga på grund av 
bildvalet. När det gäller den första be-
dömningen – avseende rekommende-

rade tidsbegränsningar för behandling 
med läkemedlen– sammanfaller denna 
med ett antal avgöranden från både 
IGM och NBL under senare tid. Man 
torde därför nu kunna slå fast att om 
det i ett läkemedels produktresumé 
finns generella tidsbegränsningar för 
egen behandling med läkemedlet skall 
sådana alltid, oberoende av reklamens 
utformning i övrigt, anges.

Bekräftad praxis enligt artikel 102 
och 104 
I de två senare ärenden hade Läkeme-
delsverket också kritiserat vissa påstå-
enden från vederhäftighetssynpunkt. 
Kritiken gällde påståenden av inne-
börden att Voltaren skulle direkt ta sig 
till smärtpunkten och lindra precis där 
läkemedelet behövs samt påståenden 
om snabb effekt. I bägge fallen menade 
Läkemedelsverket att det i produktre-
suméerna saknades erforderligt stöd 
för påstendena.

NBL erinrade om att det enligt arti-
kel 102 är ett grundläggande krav att 
den fastställda produktresumén för ett 
läkemedel utgör den sakliga utgångs-
punkten för all information om läke-
medlet. Nämnden konstaterade att det 
saknades uppgifter i produktresumé-
erna som i fråga om bägge påståendena 
kunde anses utgöra något sakligt stöd. 
Reklamen stred därför även mot artikel 
102 i LER.

Det kan konstateras att NBL med sin 
bedömning i fråga om påståendena om 
målsökande egenskaper hos Voltaren 
följer praxis från tidigare ärenden där 
påståenden av samma innebörd varit 
aktuella. I dessa spalter har flera gång-
er tidigare framhållits att påståenden 
om snabb effekt eller preciserade upp-
gifter om tid till effekt är typiska exem-
pel på påståenden som inte får före-
komma i reklamen utan uttryckligt 
stöd i ett läkemedels produktresumé.

TorsTen Brink
Jur.kand

Brilex AB



We have 23,000  
people on salary. 

But our benefits are 
shared with billions.

Making people healthier all over the world – it’s the most rewarding work you can do. In this era of 
profound change we call the New Health, Quintiles is helping pharma companies bring new medicines 
to patients faster. What role will you play?

Job Position Here 

Elit aut dolore volestrud dionsequat nonse dolor sequam, volutatem et iriliss ectet, sed minis 
dipsuscil irit ad magnibh eum ad tis deliquat prat velit nulputpat ex et autetum volorperat at 
velesent praesequatem nos.
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Elit aut dolore volestrud dionsequat nonse dolor sequam, volutatem et iriliss ectet, sed minis 
dipsuscil irit ad magnibh eum ad tis deliquat prat velit nulputpat ex et autetum volorperat at 
velesent praesequatem nos. 
 
Please contact xxxxx at XXXXX or apply online quintiles.com/careers/XXXX

Quintiles tillhandahåller genom vår CRO verksamhet fullservicetjänster inom klinisk läkemedelsutveckling. För Quintiles Sverige innebär detta 
projektstyrning i kliniska studier fas II-IV, inkluderat regulatoriska frågor och pharmacovigilance, Genom Quintiles Commercial´s CSO verksamhet 
erbjuder vi också Sälj-Team i alla Nordiska länder. Kompletterat med service/bemanning inom Medical, Regulatory, Pricing/Reimbursement och 
Patient Centric Solutions kan vi erbjuda våra kunder konkurrenskraftiga helhetslösningar inom Life Science

Vi söker en Medical Assistant 
 
Vi söker dig som har några års erfarenhet från arbete som medicinsk assistent eller marknadsassistent inom läkemedelsindu-
strin. Kanske har du tidigare arbetat som läkarsekreterare.
Dina huvuduppgifter kommer att vara varierande men syftar till att assistera och supportera medicinska direktören. 
Du bör kunna arbeta självständigt och metodiskt. 
 
Som person är du självgående med god planerings- och organisationsförmåga.
Du är positiv, kreativ och serviceminded.

Välkommen med din ansökan till maith.runebrant@quintiles.com
För frågor om tjänsten ring Maith Runebrant på 0768-10 06 18
Urval och intervjuer kommer att ske löpande, så välkommen att söka nu!

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

www.pharma-industry.se

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

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

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



Förvänta dig mer.

Medhouse är ett väletablerat och ledande konsultföretag inom
Life Science som har bedrivit framgångsrik verksamhet sedan 1999.

Vi växer starkt inom affärsområdena sälj, marknad och medical.
Nu söker vi dig som vill utvecklas och bli en viktig del av företaget.

Medhouse erbjuder:

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

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

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

Vill du växa med Medhouse?

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.
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Förvänta dig mer.

Har du alla konsulter på plats inför hösten?

Oavsett om du behöver hyra en KAM, ett försäljningsteam för en viktig  
lansering eller fylla tomrummet efter en föräldraledig produktchef etc,  
så kan vi erbjuda konsulter med rätt kvalifikationer. 

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

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

Vill du komma i kontakt med oss? Ring Åsa Rune, Per Öberg eller Tomas 
Ludvigsson på 08-411 12 20. Du kan även gå in på www.medhouse.se  
eller e-maila info@medhouse.se.

Barnhusgatan 16     111 23 Stockholm     Tel 08-411 12 20     info@medhouse.se     www.medhouse.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.wants to rethink the old business model.

190 mm
2

7
7

 m
m

210 mm
2

9
7

 m
m

216 mm
3

0
3

 m
m

t i d n i n g e n  f ö r  s v e n s k  l ä k e m e d e l s i n d u s t r i 

nummer 2/2013  årgång 16

Dags att ta på ledartröjan 
för Abbvie

Yttrandefriheten om 
medicinska frågor i fara

Region Skåne och företag 
arbetar tillsammans för 
bättre uppföljning

Innovation och 
kreativ förstörelse




