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What exactly is the new business model? And how do you get 
there from here? Ask us. We draw on our unique experience  
in the biopharmaceutical industry and bring people and 
knowledge together for a healthier world delivering evidence-
driven insights that reduce complexity and accelerate outcomes. 
Our aim is to work closely with our Nordic biopharmaceutical 
customers, offering innovative product development and 
integrated healthcare solutions, high quality teams and the 
flexibility that is required in today’s marketplace.

For further information around our Commercial solutions,  
contact Henrik Lüning at + 46 18 431 11 23 or via email  
at henrik.luning@quintiles.com and for our Clinical research  
solutions contact Peter Asplund +46 18 431 11 14 or via email  
at peter.asplund@quintiles.com

wants to rethink the old business model.t t thi k th ld b i d
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Samverkan är möjligheternas 
nyckel visar branschstudien

Omvälvande genombrott 
för energiskt familjeföretag

Nära samarbete i Norden 
behövs för kliniska 

prövningar

Sex sätt att attrahera och 
behålla kompetenta säljare



VI
HAR

FÖRÄNDRAT
LÄKARNAS

SYN
PÅ 

FETA

Våra kommunikationsinsatser till ekonomer inom sjukvården, läkare och patienter har 

drivit på den utvecklingen. Resultatet är att Sverige nu är främst i världen på att operera 

överviktiga.

Tillsammans med vår kund har vi byggt ett starkt varumärke och blivit marknadsledare. 

Det har vi gjort på en marknad där priset är den viktigaste faktorn. 

Caset visar att det går att påverka. Strikta regler och cementerade uppfattningar till trots. 

Det är många tacksamma för.

Sjukvårdsmarknaden med hård konkurrens om beslutsfattares uppmärksamhet har varit 

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

Idag erbjuds överviktiga patienter bypass-operationer.

Så var det inte för tio år sedan.

En sjukt bra byrå

www.lopgbg.se

031-779 99 90
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ledare

Vi går mot höst
Det känns som det inte är länge sedan man packade bilen för att åka på 
semester men nu är semestern äntligen slut så att vi åter kan fokusera på vår 
underbara bransch. Att branschen verkligen är underbar har validerats i den 
återkommande undersökning som Opticom genomför i samarbete med oss 
och LIF. I resultatet kan ni bland annat läsa vilka som är industrins största 
utmaningar och vad som är industrins största möjligheter. En del av er läsare 
såg vi i Almedalsmyllret. På grund av valåret var det om möjligt ännu tätare och 
intensivare stämning än förra året. I tidningen hittar ni ett utförligt reportage 
från Almedalen. Tidningen innehåller också ett par artiklar inom ledarskap och 
ett par historiska exposéer läkemedelsindustrin. Vi har ju oftast ett reportage 
från läkemedelsindustrin. Denna gång har vi valt att lyfta upp ett litet företag 
med en spännande historia och framförallt en spännande framtid, nämligen 
Medeca Pharma. Till sist vill jag också slå ett slag för vår utbildning i Strategisk 
Marknadsplanering. Över 200 personer har genomgått kursen och gett den 
fantastiskt bra betyg i utvärderingarna. 6-10 oktober kommer utbildningen att 
gå för sista gången. Så om du tror att Du eller en kollega passar för att gå 
den, tveka inte att höra av dig.

Niclas Ahlberg
chefredaktör
Pharma Industry
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cegedim 

Besöksadress: Gårdsvägen 10, Solna
Postadress: Cegedim AB, Box 21043, 100 31 STOCKHOLM
Tel: +46 8 555 21 400 Fax: +46 8 555 21 499
info@cegedim.se // www.cegedim.se

Vet du egentligen… 
hur många patienter läkarna behandlar, vilka läkemedel de 
använder i första respektive andra hand, vad de bytte till  
senast? – Eller vilket företag läkarna rankar högst?

Vi vet – vill du veta hur det 
ser ut inom ditt terapiområde?

cegedim 
Stor Nordisk leverantör av  

marknadsundersökningar 

Cegedim har mycket syndikerad data inom en mängd olika terapiområden, färdig  
för leverans. Vi gör dessutom alla typer av skräddarsydda marknadsundersökningar.
Du beskriver behoven. Vi gör jobbet. Snabbt och kompetent.

Välkommen att kontakta oss för mer information.

Olle Christensson
0733-925 406
olle.christensson@cegedim.com

Katarina Hallerstedt
0701-81 14 05
katarina.hallerstedt@cegedim.com

Message recall

Share-of-voice
Market description

Fokusgrupper

gör kvalitativa och kvantitativa 
undersökningar i hela Norden
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Lotta Senelius går till Ellermore

Lotta kommer närmast från en produkt-
chefsroll på Teva Scandinavia där hon 
förberedde en produktlansering och även 
arbetade med Market Access. Dessförin-
nan har hon många år på Sanofi, både 
som försäljnings- och produktchef. Hon 
har erfarenhet av terapiområdena CNS 
och hjärta-kärl, och har arbetat med såväl 
nischade läkemedel till specialister som 
breda till allmänläkare. (Källa: Ellermore)

Reformklubben anställer Joseffa 
Moritz

Hon blir byråns senast rekryterade kon-
sult och partner. Närmast kommer hon 
från hälso- och sjukvårdsföretaget MSD 
som kommunikationsdirektör, först i Sveri-
ge och sedan ett par år på Europanivå. 
Joseffa har även en bakgrund som kom-
munikationskonsult från GCI och Cohn & 
Wolfe samt från olika roller på flera läke-
medelsföretag. (Källa: Reformklubben)

EvaLotta Rickfors till Sjöströms Nordic

EvaLotta Rickfors tillträder ny position som Key Ac-
count Manager på Sjöströms Nordic AB och har 
flera års erfarenhet från säljinriktad befattning.  Eva-
Lotta är den person som har ansvar för att bygga 
upp säljorganisationen hos Sjöströms Nordic AB 
gällande webbapplikationer. 
(Källa: Sjöströms Nordic)

Förmaksflimmerpatienter kan behandlas snabbare med ny metod

Patienter med allvarligt förmaksflimmer som genomgår elkonvertering för att sta-
bilisera hjärtrytmen, kan korta tiden till behandling med i genomsnitt åtta dagar 
med hjälp av en ny metod. Det visar studieresultat som presenterades idag. 
Dessutom visar studien att den numeriska risken för hjärtrelaterade händelser 
och allvarliga blödningar var lägre för den patientgrupp som fick behandling med 
det blodförunnande läkemedlet Xarelto, istället för tidigare standardbehandling 
med Waran. Resultaten från den första randomiserade studien med ett blodför-
tunnande läkemedel hos patienter som genomgår elkonvertering vid förmaksflim-
mer presenterades i början av september på den internationella kardiologkon-
gressen ESC i Barcelona. Totalt har 1 504 patienter från 16 länder deltagit. Re-
sultaten visar att behandling med det blodförtunnande läkemedlet Xarelto gav en 
50 procentig minskad numerisk risk för kardiovaskulära händelser, 
jämfört med Waran. Samtidigt var även den numeriska risken för 
allvarliga blödningar 24 procent lägre för den patientgrupp 
som fick det nya läkemedlet. (Källa: Bayer)

Niklas Prager ny vd på Medivir

Niklas Prager är civilekonom från Handelshög-
skolan i Stockholm och har under sin karriär 
främst arbetat inom läkemedelsindustrin i ett 
flertal olika befattningar. Niklas har lång erfa-
renhet av såväl snabbväxande forsknings- och 
teknologibaserade bolag som stora internatio-
nella läkemedelsföretag. Niklas har bland annat 
varit anställd inom Merck & Co. Inc. i USA och 
i Sverige samt varit vd för Pfizer AB, Envirotai-
ner AB och Qbtech AB. Niklas är väl insatt i 
Medivirs verksamhet från sin tid som styrelse-
ordförande i BioPhausia och han valdes in i 
Medivirs styrelse i maj i år. I samband med att 
Niklas Prager tillträder befattningen som vd 
och koncernchef lämnar han Medivirs styrelse. 
Styrelsen framför även ett varmt tack till Maris 
Hartmanis som varit vd för Medivir sedan 2011. 
(Källa: Medivir)

Apoteket AB har ingått samarbete med 
Medicininstruktioner 

Medicininstruktioner driver samlingsportalen 
medicininstruktioner.se. Samarbetet innebär att 
Apoteket AB kan erbjuda en utökad service till 
sina receptkunder då instruktionsfilmerna finns 
tillgängliga via apotekets webbplats. Genom 
samarbetet når medicininstruktioner.se fler pa-
tientgrupper, läkemedelsbolagen når utmed 
korrekta instruktioner om sina läkemedel och 
apotekspersonalen får ytterligare stöd i sitt råd-
givningsarbete. Informationskort för Apoteket 
AB kommer att produceras för att distribueras 
till de enskilda apoteken i syfte att användas i 
mötet med kunder som hämtar ut receptbelag-
da mediciner. (Källa: Medicinsintruktioner)

notiser och pressklipp



Vi finns där när ni behöver oss! Ring Helena Nyrén, 070-
677 21 96, Anton Ekblom, 070-692 67 72 eller Niklas 
Eriksson, 070-466 31 09 så berättar de mer.  
Besök gärna vår hemsida www.ashfieldhealthcare.com  
Välkommen!

Vi hjälper våra kunder hitta den bästa lösningen

Med Ashfields 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.  

Ashfield Nordic -  
global aktör med lokal 
expertis

Ashfield Nordic AB
Luntmakargatan 66, 5 vån, 113 51 Stockholm
T +46 8 614 34 00  F +46 8 678 40 19
www.ashfieldhealthcare.com
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Andy Babington ny VD på Pharma Consulting 
Group 

Andy har över 18 års erfarenhet inom både läkeme-
dels- och CRO-industrin. Han har haft positioner 
som Vice President Business Development inom 
några internationella CRO och eCRF-företag och lett 
säljteam inom både EU, USA samt Asien. Andy an-
ställdes av PCG Clinical Services i september 2013 
och har lett Business Development gruppen och varit 
med I ledningsgruppen för företaget. Andys första 
anställning inom läkemedelsindustrin var som läke-
medelsrepresentant på Novartis Pharmaceuticals. 
Andy flyttade til l Sverige 1998. Under perioden 
1984-1994 var Andy professionell cricketspelare i 
Storbritannien (England) och spelade i den högsta li-
gan (First Class) för Sussex och senare för Glouces-
tershire County Cricket Club. När han inte tränar so-
nens fotbollslag finner man Andy vid golfbanan eller 
på jakt. (Källa: PCG)

Niklas Eriksson till Ashfield

Niklas Eriksson kommer närmast från en position 
som Head of Regional Market Access på Roche AB 
och har flera års gedigen erfarenhet från olika ledan-
de befattningar på bland annat Schering Plough, 
MSD och Allergan – både i Sverige och globalt.

Genom att förstärka vår organisation med Niklas 
Eriksson som Head of Operations kommer vi att kun-
na utveckla vårt koncept ytterligare och erbjuda nya 
tjänster inom Market Access, Sales Effectiveness och 
coaching, säger Helena Nyrén, Nordisk VD för Ash-
field Nordic. (Källa: Ashfield)

notiser och pressklipp

Nytt läkemedel för astma- och KOL-patienter i Sverige

DuoResp® Spiromax® är en ny, multidos pulverin-
halator för behandling av astma och KOL. Inhala-
torn har utvecklats för att underlätta användningen 
och säkerställa att rätt dos ges. Tandvårds- och Lä-
kemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat att Duo-
Resp® Spiromax® ska ingå i högkostnadsskyddet. 
DuoResp® Spiromax® innehåller en väl dokumen-
terad och uppskattad substanskombination kombi-
nerad med en mycket bra inhalator, ett välkommet 
tillskott för våra astma- och KOL-patienter, säger 
Leif Bjermer, professor, överläkare vid Lungmedicin 
och allergologi i Lund, Skånes universitetssjukhus.
(Källa:Teva)

Nytt läkemedel för behandling av Hepatit-C

Europeiska kommissionen har godkänt Daklinza (daklatasvir), för kombina-
tionsbehandling av kronisk hepatit C-virusinfektion av genotyp 1, 2, 3 och 4 
hos vuxna.  Daklinza är en potent pan-genotypisk (in vitro) NS5A-hämmare 
som skall användas i kombination med andra läkemedel mot hepatit C av geno-
typ 1, 2, 3 och 4. I kombination med sofosbuvir är Daklinza en interferonfri ta-
blettbehandling som visat behandlingsresultat på upp till 100 %, det vill säga 
bot, i kliniska studier. Dessa studier inkluderar patienter med långt framskriden 
leversjukdom, de som har hepatit C av genotyp 3 samt de som inte svarat till-
fredsställande på tidigare behandling med proteasinhibitorer. Daklinza är den 
första NS5A-hämmaren som godkänns inom EU och den kommer att vara till-
gänglig för behandling av hepatit C i kombination med andra läkemedel. Be-
handlingstiden om 12 eller 24 veckor blir betydligt kortare jämfört med 48 
veckors behandling som är fallet med flertalet interferon - ribavirinbaserade 
behandlingar. Godkännandet av Daklinza innebär att läkemedlet får börja 
marknadsföras i alla 28 medlemsländer i EU. (Källa:Bristol-Myers Squibb)
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notiser och pressklipp

Charlotte Hallberg stär-
ker upp inom läkemedel 
på Bilbo & Co

Charlotte Hallberg blir ansva-
rig för affärsområdet läkeme-
del och hälsa på reklambyrån 
Bilbo & Co. Charlotte har 15 
års erfarenhet från läkeme-
delsindustrin där hon har ar-
betat med marknadsföring 
inom flera olika terapiområ-
den. De senaste åtta åren har 

Charlotte arbetat som strategisk projektledare på reklambyråerna 
Heart och Ellermore. (Källa: Bilbo)

Torbjörn Ströberg – Ny Affärsområdeschef Medical på 
PharmaRelations

Torbjörn Ströberg har startat på Pharma-
Relations i befattningen som Affärsområ-
deschef Medical. Med Torbjörn kan vi 
lägga till ytterligare 20 år av erfarenhet 
inom Life Science till de tidigare 100 
åren av samlad erfarenhet från sektorn. 
Torbjörn kommer närmast från Thermo 
Fisher/Phadia och tidigare från Parexel, i 
båda dessa företag har han arbetat med 
global försäljning och business development. Under åren 2002-
2008 arbetade Torbjörn inom Quintiles i olika roller, Executive Sa-
les Director och Head of Business Development, båda rollerna glo-
bala med stora delar av världen som arbetsfält. Tidigare har Tor-
björn arbetat inom företag som Pfizer, Sanofi och Novartis. (Källa: 
Pharmarelations)

Sanofi presenterar positiva 
resultat för kolesterol sänkaren 
alirocumab

Alirocumab är en fullt human mono-
k lona l  ant ik ropp som b lockerar 
PCSK9, ett protein som ökar det så 
kallade onda LDL-kolesterolet i blo-
det. Nya data från fyra fas 3-studier 
gjorda på totalt 3 799 patienter med 
förhöjda kolesterolvärden – hyperko-
lesterolemi – visar att alirocumab, 
som tillägg till standardbehandling, 
gav avsevärda minskningar av LDL-ko-
lesterol. Alirocumab ökar antalet LDL-
receptorer på levercellernas yta, vilket 

leder till sänkta nivåer av LDL-kolesterol. Alirocumab ger därmed 
nytt hopp till patienter med svårbehandlade kolesterolrubbningar 
och hög risk för hjärtinfarkt. I COMBO II studerades 720 patienter 
med hög risk för kardiovaskulära händelser där behandling med ko-
lesterolsänkande medel inte gett tillräcklig effekt. Alirocumab jäm-
fördes med ezetimib, ett läkemedel som minskar upptaget av koles-
terol i tarmen. Efter ett års behandling sågs en halvering av LDL-ko-
lesterolnivåerna hos de patienter som behandlades med aliro-
cumab i jämförelse med 18 procents minskning med ezetimib. Be-
handlingsmålen för LDL-kolesterol nåddes av 77 procent av patien-
terna i alirocumab-gruppen. (Källa: Sanofi)

Den 11:e upplagan av PI-Invitational avgjord

I ett rekordfint väder gjorde 63 personer upp om att koras till lä-
kemedelsindustrins bästa golfare. 

Längsta stråna drogs av de tre herrarna på bilden. Vann gjor-
de Niklas Göransson, 41 poäng. Han vann dessutom bästa 
bruttoscore, 73 slag.

2:a platsen togs av Clas Lindbergson som sin vana trogen 
hamnade på pallen med 36 poäng. Tredjeplatsen intogs av 
Pharma Industry’s egen kämpe Patrik Gustavsson., 36 poäng.

För full resultatlista se www-pharma-industry.se

Vi tackar också våra sponsorer som i år var: Lindh & Partners/ 
Medicininstruktioner.se, TNS Sifo Navigare, IMS Health Nord-
ic, Ashfield, Cegedim, Pharma Relations, Läkartidningen och 
Dagens Medicin.

Känner du att borde ha varit med i denna tävling men inte fått 
någon inbjudan? I så fall, hör av dig till oss och meddela detta 
så kanske du får möjlighet att spela nästa år.

Nytt läkemedel för diabetes typ-2

Janssen lanserade den 1 september Invokana® (kanagliflozin) i 
Sverige, en ny behandlingsform för typ 2-diabetes som har vi-
sat sig sänka blodsockernivåerna hos personer för vilka kost- 
och livsstilsförändringar eller behandling med andra blodsock-
ersänkande läkemedel inte har gett tillfredsställande resultat. 
Enligt beslut av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, 
ingår Invokana i högkostnadsskyddet endast som tillägg till be-
handling med metformin. Kanagliflozin, en tablett avsedd för 
oral administrering en gång om dagen, tillhör en ny klass av lä-
kemedel som kallas natrium-glukos kotransportör 2 (SGLT2)-
hämmare. Det nya läkemedlet fungerar på ett annorlunda sätt 
än de mest använda behandlingarna, genom att det blockerar 
återabsorption av glukos i njurarna. Resultatet är att mer glukos 
utsöndras i urinen vilket sänker blodsockernivåerna – ett viktigt 
mål vid typ 2-diabetesbehandling. Effekten av kanagliflozin har 
undersökts i studier på mer än 10 000 personer med typ 2-dia-
betes inom alla behandlingsformer, vilket innebär att det är en 
av världens mest omfattande utvecklingsprogram för typ 2-dia-
betes. (Källa: Janssen)



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

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

Motsvarar det dina satsningar?

WWW.OCC IDENT.SE /WORKSHOP

Ta chansen att få ordning på dina digitala aktiviteter. WORKSHOP

BOKA DINKOSTNADSFRIA

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

Occident är byrån som arbetar med digital kommunikation som räddar liv. 
Besök www.occident.se för mer information eller ring 08 33 64 88



14   pharma industry nr 3 –14

Snart sagt allt är större än någon-
sin – både fler besökare och fler 
evenemang. Allt är med andra 

ord precis som vanligt i Almedalen.
Varje betraktelse av politikerveckan 

i Almedalen innehåller minst ett kon-
staterande av att alla rekord blivit slag-

na. Igen. Almedalen blir nämligen all-
tid bara större och större. 

Som det brukar heta är alla här: Po-
litiker på alla upptänkliga nivåer, före-
tagsrepresentanter, organisationsföre-
trädare, experter, professionella 
åsiktsleverantörer, mediefolk och PR-

konsulter en masse. I år beräknas an-
talet besökare överstiga 30 000 (re-
kord!), varav 866 ackrediterade journa-
lister (också rekord). Sannolikt slogs 
också rekordet för intäkter från andra-
handsuthyrning av lägenheter, rum 
och skrubbar (här saknas officiell sta-

ALMEDALEN 2014:

Antalet seminarier om vård och omsorg 
ökade med 68 procent – på bara ett år!

Från 198 arrangemang i fjol 
till 332 seminarier under 
Almedalsveckan 2014. Den 
raketartade utvecklingen 
för området vård och om-
sorg fortsätter. Utvecklingen 
landar på en ökning på 68 
procent – på bara ett år. 
Det är en trend som däre  -
mot inte märktes i partile-
darnas tal. Inget av parti-
erna hade frågor om vård 
och forskning högst på dag-
ordningen. När det gäller flit 
var Gudrun Schyman – ännu 
utan riksdagsparti – en av 
dem som syntes och hördes 
allra mest under 2014 års 
Almedalsvecka. Hela 27 ar-
rangemang hann hon delta 
i, det kan jämföras med de 
sex arrangemang som Göran 
Hägglund – den flitigaste av 
riksdagspartiernas ledare – 
medverkade i.

Årets flitigaste politiker var Gudrun Schyman, 
Feministiskt Initiativ, som medverkade i 27 

evenemang. Foto: Mimika Kirgios, FI

politik i industrin
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tistik). Om så inte är fallet torde detta 
bero på att man i år hade parkerat en 
Finlandsfärja i Visby hamn för att lind-
ra det årligen återkommande inkvarte-
ringskaoset. Det faktum att färjan höll 
sina nöjesetablissemang öppna hade 
emellertid ingen nämnvärd inverkan 
på trängseln på de sedvanliga vatten-
hålen. 

Från tidig morgon till sen eftermid-
dag kunde besökarna välja och vraka 
bland hela 3 513 evenemang (rekord!) 
som anordnats av inte mindre än 1 459 
arrangörer (rekord!). Ett annat rekord, 

av särskilt intresse för denna tidnings 
läsekrets, är antalet seminarier i kate-
gorin vård/omsorg som i år blev 332. 
Detta kan jämföras med 198 under 2013 
års Almedalsvecka – en ökning med 
närmare 68 procent. Sannolikt ett re-
kord även detta.

Vad det gäller läkemedelsbranschen 
är det sig också ganska likt: De som 
inte själva är med som arrangörer har 
som regel någon form av representa-
tion på plats, antingen för att medverka 
i paneler eller debatter som någon an-
nan arrangerar eller för att hålla koll i 

största allmänhet. Ämnena inom vård/
omsorg är väl spridda men åtminstone 
två teman sticker ut, dels olika aspekter 
av forskning, dels ojämlikhet i vården.

LIF stod värd för sex evenemang, 
ibland i samarbete med andra. Vad gäl-
ler de enskilda företagen i egenskap av 
arrangörer var Astra Zeneca och Sano-
fi de mest aktiva i år med tre semina-
rier vardera. GSK, Janssen, MSD och 
Takeda delar andraplatsen med två se-
minarier vardera. Amgen, Bayer, BMS, 
Boehringer Ingelheim, Lilly, Novartis, 
Novo Nordisk och Pfizer anordnade 



16   pharma industry nr 3 –14

politik i industrin

varsitt seminarium och så även Roche 
och Roche Diagnostics. I flera fall sam-
arrangerades seminarierna med andra 
parter, i något fall samarbetade fler än 
ett läkemedelsföretag.

Hur mycket detta säger om läkeme-
delsföretagens samlade aktivitet i Al-
medalen är emellertid ytterst tveksamt.

Peak Almedalen?
Hur länge kan detta fortsätta? När når 
vi det som emellanåt benämns Peak 
Almedalen? Almedalsräven Magnus 
Ljungkvist, som en gång var med och 
grundade såväl Almedalsbloggen som 
nättidningen Makthavare.se, sade i en 
intervju redan 1998 att ”nu kan Al-
medalsveckan inte bli större”. Vid den-
na tidpunkt var antalet seminarier inte 
ens 20 och antalet besökare räknades i 
hundratal. Magnus Ljungkvists iakt-
tagelse citeras alltjämt och jämförs inte 
sällan med Ines Uusmans beryktade ut-
talande om internet som en övergående 
fluga, men då har man – avsiktligt eller 
omedvetet – utelämnat fortsättningen, 
nämligen: ”För då hinner journalister-
na inte gå på seminarierna.” 

Med det tillägget får man nog säga 
att han har blivit sannspådd, för nu-
mera är det ytterst ovanligt att semina-
rier bevistas av andra än de närmast 
inblandade. Medierna har förvisso inte 
övergivit Almedalen, långt därifrån, 
men numera är de snarare på plats för 
att visa upp sig än för att bevaka och 
återrapportera om vad andra säger och 
gör. Undantaget är riksdagspartierna 
vilkas utspel fortfarande blir omskriv-
na och analyserade. 

Därmed inte sagt att Almedalen 
skulle ha spelat ut sin roll för aktörer 

utanför den direkt politiska sfären. 
Den här veckan är alltjämt unik både i 
så måtto att den erbjuder möjlighet att 
knyta kontakter, om det så gäller att be-
vaka sina konkurrenter eller att umgås 
med nyckelpersoner och beslutsfattare 
under avslappnade former, och för att 
skapa sig en uppfattning om vilka frå-
geställningar som ligger i tiden. 

Den som kommer till Almedalen 
med förhoppningen om att just deras 
utspel, seminarium eller vad det nu må 
vara ska generera publicitet blir i de all-
ra flesta fall besviken. Konkurrensen 
om spaltutrymmet är sannolikt aldrig 
så mördande som under Almedalsveck-
an, men när det gäller att liera sig med 
strategiskt valda makthavare – kontak-
ter som kan vara oerhört värdefulla un-
der årets resterande veckor – är den här 
veckan svårslagen. Således kan det in-
formella frotterandet – lunchandet, 
minglandet och så vidare – vara minst 
lika viktigt som evenemangen i Al-
medals-kalendariet. Samtidigt ska man 
komma ihåg att evenemangen är ut-
märkta förevändningar för att knyta 
kontakt med nyckelpersoner.

Jämlik vård och dyra läkemedel 
Många hade kommit till Almedalen i 
år för att diskutera jämlikhet i vården, 
eller snarare bristen därpå – ojämlikhet 
mellan könen, mellan geografiska om-
råden och socioekonomiska grupper 
för att nämna ett par exempel.

Kristdemokraterna ägnade ett semi-
narium åt svårigheterna med att ge 
jämlik vård i hela landet när det ge-
nomsnittliga landstinget varken har 
ekonomi eller befolkning nog att på 
sikt klara de allt högre kraven. Lands-
tinget i Gävleborg presenterade en ut-
redning på samma tema där man kon-
staterar att vårdvalssystem inom den 
specialiserade vården är något som 
möjligen kan vara bra i storstadsregio-
nerna, men som sannolikt kommer att 
slå hårt mot glesbygdslänen.

Den av socialminister Göran Hägg-
lund föreslagna lösningen på proble-
met, att helt enkelt förstatliga den hög-
specialiserade vården, tycktes inte ha 
något brett stöd bland de övriga parti-
erna. Det framkom under Cancerdagen 
som anordnades av Cancerfonden och 
Regionala cancercentrum i samverkan. 
Där diskuterades behovet av statlig 
styrning av en panel bestående av sjuk-

vårdspolitiker av olika kulör. Bland an-
nat Socialdemokraterna, representera-
de av Lena Hallengren, skulle gärna se 
att staten tog ett större ansvar, till ex-
empel genom att Socialstyrelsens rikt-
linjer görs mer tvingande. Men att riva 
upp den befintliga landstingsstruktu-
ren är inte lösningen, vare sig man ta-
lar med Moderaternas Filippa Reinfeldt 
eller Vänsterpartiets Håkan Jörnehed.

Kommissionen för jämlik vård och 
Myndigheten för Vårdanalys presente-
rade en rapport om hur omotiverade 
skillnader i vården kan identifieras 
medan Nätverket mot cancer anordna-
de seminarierna ”Jämlik vård och rätt 
till rehabilitering” samt ”Vill politiker-
na stå upp för en jämlik cancervård?”

Överlägset mest aktiva på temat 
jämlik vård var emellertid Föreningen 
JAG – Jämlikhet, Assistans & Gemen-
skap, som ägnade snart sagt hela sin 
vecka i Almedalen åt denna fråga. 

Den kliniska forskningen är fortsatt 
ett sorgebarn, något som avhandlades 
under flera seminarier i Almedalen. 
Vid ett seminarium som Sanofi arrang-
erade sade Jonas Bergh, professor i on-
kologi vid Karolinska Institutet, att 
Sverige går emot en internationell 
trend av påtagligt ökad klinisk forsk-
ningsaktivitet samtidigt som vi ligger 
efter i fråga om användningen av nya 
läkemedel.

– Svenskarna tror att de får nya mo-
derna mediciner, men så är det inte, 
sade Jonas Bergh. Och verksamhets-
cheferna prioriterar att hålla budgeten 
framför att investera för framtiden.

Politiska utspel – men inte mycket 
om vård eller forskning
Årets partiledartal var påtagligt ide-
ologiskt präglade. Det var de breda 
penseldragen som dominerade och 
ofta ställdes svart mot vitt: Den egna 
sidans förträfflighet kontrasterades 
mot skräckvisioner av vad som väntar 
om motståndarsidan vinner valet. Inga 
överraskningar så långt alltså. Måttligt 
förvånande var också att partiledarna 
kryddade sina tal med mer eller min-
dre substantiella vallöften – vad annat 
hade varit att vänta, när det är super-
valår och allt? Men varken vård- eller 
forskningsfrågor stod överst på listan 
hos partiledarna.

Först ut var Stefan Löfven (S) som 
med 5 500 åhörare också vann slaget 

Ämnena inom 
vård/omsorg 

var väl spridda 
men åtminstone 
två teman stack ut, 
dels olika aspekter 
av forskning, dels 
ojämlikhet i vården.
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om störst publik under veckan. Bland 
mycket annat tog Stefan Löfven upp 
kötiderna i cancervården: 

– Alla cancerpatienter i alla lands-
ting ska säkras vård så fort som möj-
ligt, och aldrig senare än inom fyra 
veckor. Och vård ska aldrig ges efter 
plånbok, utan efter behov. Vem du än 
är, var du än är, ska ditt lika värde och 
rätt respekteras, sade han. 

Därmed kan man säga att Stefan 
Löfven är en av de två partiledare vars 
tal bäst återspeglade trenden inom 
årets vårdseminarier som ofta hand-
lade om olika former av ojämlikheter i 
vården. 

Den andre partiledaren är Kristde-
mokraternas Göran Hägglund, tillika so-
cialminister. Som brukligt blandade 
denne sina karaktäristiska vitsar med 

betydligt allvarligare historier. Han be-
rättade om cancersjuka Marianne som 
den svenska vården inte förmådde räd-
da, möjligen beroende på att specialist-
sjukvårdens kvalitet inte kan garante-
ras i ett flertal landsting och regioner: 

– Min slutsats är att staten bör ha och 
ta ett större ansvar – för att vi ska klara 
av att ge varje patient i hela landet en 
god vård på lika villkor, sade han. 

Inte bara för att koncentrera kun-
skap och resurser, utan också för att 
”ny teknik måste snabbare komma pa-
tienterna till del, nya behandlingsme-
toder och nya läkemedel”.

I sitt tal sade Göran Hägglund också 
att ”i dag kan vi bota cancerformer som 
tidigare hade lett till en säker död. Sve-
rige ligger i framkant och det ska vi 
vara stolta över.” I och med detta tang-
erade han en fråga som berördes vid 
flera seminarier, kanske allra tydligast 
det som Novartis arrangerade under 
rubriken ”Från en säker död till bot – 
hur tar vi ta tillvara vinsterna i cancer-
forskningen?” Vid detta seminarium 
talade bland andra hematologiprofes-
sorn Johan Richter.om hur patienter 
med kronisk myeloisk leukemi, en 
blodcancer som för bara något decen-
nium sedan hade hög dödlighet, tack 
vare framgångsrik forskning i dag kan 
leva i stort sett normala liv. Sjukdomen 
betraktas som obotlig och fram till ny-

Med 5 500 åhörare var Stefan Löfven (S) den partiledare som drog störst publik under veckan. 
Bland mycket annat tog Stefan Löfven upp kötiderna i cancervården. ”Alla cancerpatienter i 
alla landsting ska säkras vård så fort som möjligt, och aldrig senare än inom fyra veckor. Och 
vård ska aldrig ges efter plånbok, utan efter behov. Vem du än är, var du än är, ska ditt lika 
värde och rätt respekteras”, sade han. Foto: Marcus Johnsson, Leanderfotograf

Göran Hägglund, Kristdemokraterna, menade att uppdelningen på 21 landsting är ett hinder 
för en jämlik vård av högsta kvalitet. ”Ny teknik måste snabbare komma patienterna till del, nya 
behandlingsmetoder och nya läkemedel.” Foto: Marcus Johnsson, Leanderfotograf

Många hade 
kommit till 

Almedalen i år för 
att diskutera jämlik-
het i vården, eller 
snarare bristen därpå 
– ojämlikhet mellan 
könen, mellan geo-

och socioekonomiska 
grupper för att näm-
na ett par exempel.
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ligen har man trott att den kräver livs-
lång behandling. Men nu, berättade Jo-
han Richter, pågår flera så kallade 
stoppstudier där man undersöker om 
framgångsrikt behandlade KML-pa-
tienter kan avsluta sin behandling och 
ändå förbli friska. 

Özz Nûjen stal showen för SD
Sverigedemokraternas partiledare Jim-
mie Åkesson fick konkurrens av komi-
kern Özz Nûjen som lockade närmare 
6 000 personer till Gutavallen med sin 
gratisföreställning av showen ”Stats-
minister Özz Nûjen”. Detta exakt sam-
tidigt som Jimmie Åkesson beträdde 

Almedalens scen. Jimmie Åkesson tog 
inte upp vårdfrågan i sitt tal och berör-
de inte heller ämnet forskning. 

Miljöpartiets språkrör Åsa Romson 
uppehöll sig, vid sidan av miljö- och 
klimatfrågor, mycket kring jämställd-
het. Hon talade om ungas ohälsa och 
vikten av att satsa mer på framförallt 
unga tjejer och hbtq-personer.

Statsminister Fredrik Reinfeldt top-
pade sitt tal med ett utspel om att byg-
ga 150 000 nya bostäder fram till 2035, 
däribland 20 000 nya studentbostäder. 
Därutöver gjorde han hårda marke-
ringar mot främlingsfientliga ström-
ningar i samhället. Vård och omsorg 
berördes emellertid inte alls, annat än 
i generella välfärdsordalag, och inte 
heller forskning, annat än i generella 
tillväxtordalag. 

Fredrik Reinfeldts tal var veckans 
näst mest välbesökta med 4 200 åhö-
rare.

Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt riktade 
huvudsakligen in sig mot vinster i väl-
färden och talade sig varm för en väl-
färd utan riskkapitalister – gärna en-
treprenörer, men inte sådana som i för-
sta hand motiveras av vinst.

Folkpartiledaren Jan Björklund foku-
serade i stora stycken på jämställdhet, 

eller feminism utan socialism som det 
heter i FP-kretsar, och tog i detta sam-
manhang bland annat upp bristen på 
specialistsjuksköterskor och kvinnors 
begränsade möjligheter att göra karriär 
inom vårdyrket. Värt att notera är att 
Jan Björklund, som ju också är forsk-
ningsminister, inte nämnde ordet 
forskning vid ett enda tillfälle.

C-fokus på antibiotikaresistens
Centerpartiets Annie Lööf berörde den 
ökade antibiotikaanvändningen inom 
djurproduktionen och hur den leder 
till antibiotikaresistens hos människor, 
något som WHO nu rankar som ett av 
de tre största hoten mot människors 
hälsa. Annie Lööf argumenterade för 
tillsättandet av en global kriskommis-
sion för att utreda konsekvenserna av 
ansvarslös antibiotikaanvändning. 

– Vi behöver veta den verkliga pris-
lappen på antibiotikaanvändning, sade 
hon. 

Frågan om resistenta bakterier av-
handlades också vid några seminarier 
i Almedalen, däribland ett som anord-
nandes av Svenska Djurhälsovården 
och Vi Konsumenter samt Biogaias och 
GSK:s seminarier där bland andra pro-
fessor Otto Cars från ReAct – Action on 
Antibiotic Resistance, medverkade. 

Ytterligare ett namn måste nämnas i 
detta sammanhang, även om partiet hon 
representerar inte har mandat i riksda-
gen – i alla fall inte i skrivande stund – 
nämligen Gudrun Schyman, Feministiskt 
Initiativ. För ett par år sedan eldade hon 
upp 100 000 kronor i en klotgrill för att 
uppmärksamma löneskillnader mellan 
könen, men i år förhöll hon sig mindre 
spektakulär. Likväl var hon en av dem 
som syntes och hördes allra mest under 
2014 års Almedalsvecka: Hela 27 arrang-
emang hann hon delta i, vilket kan jäm-
föras med Göran Hägglund – den fliti-
gaste av riksdagspartiernas ledare – som 
medverkade i sex. 

Ung Cancer bakom viral orkan
I likhet med tidigare år kvalificerade 
sig ett par utspel på vårdområdet till 
så kallade snackisar – både på plats i 
Almedalen och i sociala medier. Bland 
annat utlöste en opublicerad debatt-
artikel skriven av Julia Mjörnstedt, ge-
neralsekreterare för Ung Cancer, en 
smärre viral orkan. Artikeln problema-
tiserade alkoholkulturen i Almedalen 

Johan Richter, professor i hematologi vid Lunds universitet, var huvudtalare vid seminariet 
”Från en säker död till bot – hur tar vi ta tillvara vinsterna i cancerforskningen?” Foto: Daniel 
Stiller, Bildbyrån

Den kliniska 
forskningen 

är fortsatt ett sor-
gebarn, något som 
avhandlades under 

Almedalen.
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och belyste sambandet mellan cancer 
och alkohol. Då Julia Mjörnstedt ville 
få artikeln publicerad avfärdade en av 
de stora kvällstidningarna henne med 

orden ”Ingen vill läsa om sån skit. Hela 
grejen med Almedalsveckan är att 
dricka alkohol”. Inlägget publicerades 
i stället på Ung Cancers blogg vilket 
resulterade i intensiva diskussioner i 
sociala medier.

En annan snackis var Vårdföreta-
garnas kampanj ”Almedalsblöjan”, där 
branschorganisationen bemötte miss-
förstånden kring blöjvägningen i sam-
band med Caremaskandalen med en 
kunskapskampanj om inkontinens-
skydd samtidigt som de påminde om 
att vägningen sker i enlighet med So-
cialstyrelsens riktlinjer.

Som vanligt var många patientorga-
nisationer på plats för att göra sina rös-

ter hörda. Hörselskadades Riksförbund 
erbjöd hörseltester på plats och krävde 
att valrörelsen skulle bli mer tillgäng-
lig för personer med nedsatt hörsel, 
bland annat genom textade valfilmer 
och obligatorisk hörseltolk vid större 
politiska arrangemang. 

Neuroförbundet koncentrerade sina 
aktiviteter kring kravet på ett ökat an-
tal neurologer i Sverige. Utöver dessa 
sågs bland annat Elizabeth Bergsten 
Nordström, ordförande för Bröstcancer-
föreningarnas Riksorganisation och 
Anne Carlsson, ordförande för Reuma-
tikerförbundet, delta i vårddebatten 
med fokus på patientens rättigheter. 

Varken vård- 
eller forsk-

ningsfrågor stod 
överst på listan 
hos partiledarna.
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Förändring får inte bli ett självändamål. Nya chefer har 
ibland mani på att göra organisationsförändringar för 
att visa att det sitter någon ny vid rodret. Vilket inte 

sällan resulterar i frustration och frågan varför. 
Jag har som anställd själv varit med om tre organisations-

förändringar under ett drygt år. Och inte blev det någon 
förbättring, utan snarare förvirring, tappade sugar och läg-
re tempo. Fler småpåvar, fler självutnämnda chefer, fler reg-
ler och mer struktur. Förändring får aldrig bli ett mål i sig. 
Saker som fungerar bra ska bevaras. Människor är gärna 
med på förändring om och när de vet varför. Ju klarare mål, 
desto högre motivation. 

Förändring kan handla om förändrat arbetssätt, föränd-
rade roller, förändrade förutsättningar, eller något annat, 
förändring är helt enkelt ett normaltillstånd. 

Förvandling, utveckling, omställning, rubbning och om-
växling. Det är bara synonymer till det allmänt hållna be-
greppet förändring. Förändring sker vare sig vi vill eller 
inte. 

Den brittiske biologen, zoologen och forskaren Charles 
Darwin (1809–1882) konstaterade: ”Det är inte de starkaste, 
snabbaste eller smartaste som överlever. Det är de som är 
mest benägna att förändra sig.”

Ledarens roll blir då att själv stå för förändring och för-
nyelse, som förebild själv vara förändringsbenägen. Att 
kunna leda i förändring som leder till förändring är i dag 
en kompetens varje ledare behöver ha. En framsynt ledare 
skapar trygghet i laget, samtidigt som han eller hon visar 
på riktningen och inspirerar verksamheten att nå visionen. 

Förmågan att engagera, visionera och slutligen genomföra 
förändringen blir de tre kärnkompetenser som sätts på prov.

• Engagera handlar om att förklara varför ska vi göra, ge 
mening och motivation för att skapa energi. 

• Visionera handlar om att förklara vart är vi på väg, be-
skriva nuläge och önskeläge för att skapa målklarhet.

• Genomföra handlar om att förklara hur vi ska göra så 
att rätt saker görs rätt och att återkoppla för att skapa vin-
nande vanor. 

ledarskap

Ledarens roll 
i förändringstider

Att kunna leda i förändring som leder 
till förändring är i dag en kompetens 
varje ledare bör ha. Ledarskapsexperten 
Kenth Åkerman, skriver här om ledare 
och förändringar.
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Bryt invanda beteenden
Förändring är för de flesta något som innebär att man måste 
ut på okända vatten och det kan vara jobbigt i början. Där-
för måste man stötta varandra. Det går inte att köra huvu-
det i sanden och hoppas att förändringen inte drabbar dig 
och att allt snart blir som vanligt igen. Målet är att få till 
förändring. Men inte för förändringens skull utan för att 
nå ett önskat resultat. 

Förändring är att bryta invanda beteenden och rutiner. 
Att gå utanför sin komfortabla zon. Att anta utmaningar 
och variation. Bevara det som är bra och vara nyfiken på 
att prova nya saker. Att bryta mönster, byta miljö och per-
spektiv skapar förutsättningar för nya tankar och insikter. 
Kanske behövs ny kunskap, ändrad attityd eller förändring 
i vad du tror på.

Oavsett vad du gör eller inte gör, så kommer omgivning-
en att förändras. Hela livet är ett ständigt renoveringspro-
jekt, där finjusteringar hela tiden kan och behöver göras.

• Förändring är för att vi ser potential i våra brister, inte för 
att vi brister.

• Förändring är ett tillstånd vi befinner oss i hela livet, inte 
ett projekt.

• Förändring är att ibland få kritik, inte att stå oemotsagd.

• Förändring sker genom ifrågasättande och dialog, inte ge-
nom tystnad.

• Förändring är att koppla till historien, inte att glömma 
historien.

Hur ser din verksamhet på förändring? Hur har föränd-
ringsarbete mottagits tidigare? Vilka lärdomar finns från 
tidigare förändringsprocesser? 

Tro att förändring är möjlig
Tro på din medarbetare och behandla dem för vad de kan 
åstadkomma inte för vad de gjort. Ingen vill göra ett dåligt 
jobb med flit. Och alla vill känna att man tillfört något vet-
tigt. Att få och ge förtroende är avgörande faktorer för att 
skapa delaktighet. 

Ett faktum som framkommit i flera studier bland annat 
inom idrottens värld är att merparten av de hinder som står 
i vägen för att nå sina mål är mentala. Det är de tankar som 
vi själva har som begränsar oss. Som de utvecklade varelser 
vi är kan vi tänka och tro precis vad vi vill.  Och ibland 

måste vi kanske vara naiva att tro att också förändring är 
möjlig.

Ingen vinner på att skjuta upp saker om det inte finns 
giltiga skäl. Då menar jag inte bara ursäkter utan verkliga 
skäl. Det går alltid att varje dag ta ett steg till för att nå 
uppsatta mål. Alla som kan cykla vet att det är svårare att 
hålla balansen i låg fart och lättare när farten är högre. Låt 
dig inte förledas att tro att lägre tempo ger bättre kvalitet, 
bättre beslut, bättre resultat. Och kom ihåg att förändring 
stöter på motstånd och försvar och det är inte riktat mot 
dig.

• Tro på förändringen.
• Håll uppe tempot.
• Ha tillit dina medarbetare.
• Se upp för ursäkter och så kallade anledningar.
• Ta tag i smitare.

Målet är att fokusera på rätt saker och prioritera att göra 
det som är viktigt.

Förändra 1 procent i taget
Tankar ger inte framgång. Löften ger inte framgång. Det 
krävs i stället handling. Även ett litet steg leder dig vidare. 
Små steg varje dag. Ett steg i taget. Annorlunda från i går. 
Det är vad jag kallar kraften i 1 procent. På hundra dagar 
har du klarat av 100 procent. 

Beteenden och små handlingar som över tiden blir en 
vana som blir din nya identitet. Efter ett tag undrar du var-
för du inte alltid gjort på det ”nya” sättet. Hur svårt vill du 
att det ska vara, egentligen?

Kom ihåg att förändring börjar med de små ändringarna 
i vardagen, inte de stora svulstiga investeringarna. Eller 
som konduktören i en härliga animerade filmen Polarex-
pressen uttrycker: ”Oroa dig inte om att hoppa på fel tåg 
utan – hoppa bara på!”

Trygghet eller utmaning?
Förändring är som att sträcka ett gummiband mellan 
trygghet och utmaning, mellan säkerhet och osäkerhet. 
Tryggheten drar dig hela tiden tillbaka. Starkaste kraften 
kommer vinna. 

Jag är en person som i de flesta fall går till och inte från 
något. Jag vill uppnå nytt i stället för att undvika saker. Jag 
gillar utmaningar, älskar nytänkande. Inte för att jag mås-
te, utan för att jag vill. För dig kan det vara annorlunda. Vad 
drivs du av? Vilken ända av gummibandet är starkast hos 
dig, tryggheten eller utmaningen?

”Det finns ingenting så svårt att ta itu med, ingenting så vådligt 
att leda, ingenting så osäkert i framgång som att söka införa en 
ny tingens ordning. Den som förändrar får nämligen som mot-
ståndare alla dem som lyckats väl i de gamla spåren och en-
dast ljumma försvarare i dem som kan tänkas fungera i de nya.” 

Niccolo Machiavelli (1469–1527)

Människor är gärna med 
på förändring om och 

när de vet varför. Ju klarare 
mål, desto högre motivation.
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Ibland blir resultatet inte det önskade utan både känns 
och är fel. Då är det bara att tänka om och börja på nytt. Det 
är ett förhållningssätt som jag också vet att alla inte har. 
Man provar bara en gång. Förändring är att våga släppa in 
det nya i ditt liv och i ditt arbete, inte att våga släppa taget 
om det gamla. Alla har behov av trygghet, men det är av 
utmaningar vi växer!

Vad är det som håller dig tillbaka i komfortzonen? Hur 
kan du som ledare säkerställa att även utmaningarna blir 
”trygga”? Vad kommer du att prova i dag som du inte kun-
de, ville eller vågade i går?

Reaktiv eller proaktiv?
Det finns i grunden två sätt att hantera förändring: reaktivt 
eller proaktivt. Man kan vänta tills verksamheten kör i väg-
gen och då inte ha ett val. Eller aktivt söka möjligheter och 
staka ut en kurs. Att göra något först när det händer eller 
styra det som händer. 

De flesta av oss vet inte vad vi är kapabla till förrän vi 
måste agera. Du utnyttjar bara en mycket liten del av din 
energi och hjärnkapacitet, dessutom är du kanske inte ens 
medveten om detta. Du har alltså ett val: sök aktivt möjlig-
heter, dra nytta av dessa och staka ut kursen för framtiden. 
Aktiv förändring är att agera innan du behöver, inte att 
reagera efteråt. Var steget före, det vinner du alltid på. 
Proffs är proaktiva! Träning ger färdighet.

• Varför räcker det inte alltid att bli bättre på det vi redan  
 gör? 
• Varför är ledarskapet avgörande? 
• Vilka är de största hindren för förändring? 
• Hur hanterar du förändringen, reaktivt eller proaktivt? 

Vad blir möjligt när du i stället tänker proaktivt? 

Skaffa en vägledande vision
Förändring är att vara i ständig rörelse. Rörelse i drömmens 
riktning. Vart är vi på väg? 

För att finna vägen behöver den långsiktiga riktningen 
stakas ut likt fyrar och prickar för navigera rätt på havet. 
Föreställ dig sedan att ni redan är framme.

• Vad är framgång? 
• När har vi lyckats? 
• Vad ser, hör och känner vi då?

Visa medarbetarna målet, vart ni är på väg. Lämna sedan 
över spakarna till dina medarbetare. Ett japanskt ordspråk 
påminner oss alla: ”Handling utan vision är en mardröm, 
vision utan handling är en dagdröm.” 

Förändring är att tala om målet ofta, inte redovisa det en 
gång per kvartal. Förändring är att se människor som re-
surser och skapa förtroendefulla relationer. 

Hur ser man på förändring i din verksamhet – som en 
möjlighet eller som ett tvång? Vad vill du själv göra – för-
bättra det som redan finns eller skapa det som inte finns? 
Vilken inriktning har ert förbättringsarbete? Vad är visio-
nen? Vad är målet?

Svara på de undermedvetna frågorna 
Tro inte att alla känner till anledningen till förändringen 
bara för att du har kunskapen. Är du chef eller ledare har 
du sannolikt haft en längre startsträcka och har redan hun-
nit reflektera. Din motivation, kunskap och förståelse är på 
en högre nivå än medarbetarnas. Ge därför tid till frågorna: 
Vart är vi på väg och framför allt varför är det så viktigt att 
nå detta resultat?

Motivationsklyftan ökar om du är för snabb med att gå 
vidare. Kraftfulla svar på frågan varför ger giltiga anled-
ningar och väcker motivationen. Motivet bakom – därför 
gör vi detta – ska väcka positiva känslor och engagemang. 
De frågor medarbetarna undermedvetet ställer sig är: Var-
för behöver vi/jag förändras? Varför ska vi/jag bry mig? 
Varför ska vi/jag bidra? 

Dessa frågor behöver du som ansvarig chef svara på. 
Antingen peppar du dina medarbetare genom att lyfta 

fram det positiva med förändringen och förklarar vad ni 
vinner på att förändra eller så får du skrämma genom att 
berätta om vad ni förlorar om ni inte gör något. 

Kom ihåg: kanske så mycket som 80 procent av framgång-
en ligger i att finna en kraftfull förklaring till förändringen. 

Som chef och ledare är du en förebild 
”Ni behöver inte följa mig eller någon annan. Ni är alla in-
divider och måste lära er att lösa era problem själva.” Me-
ningen kommer från Brian i Monty Python-filmen Life of 
Brian när han misstas för att vara Messias. Som chef och 
ledare är du en förebild, antingen du vill eller inte. Männ-
iskor ser upp till dig och i större eller mindre omfattning 
är man också beroende av dig. Att vara en förebild kan låta 
väldigt pretentiöst, men vi är alla förebilder för varandra. 
Antingen positiva personligheter att lära av eller avskräck-
ande exempel. 

Ta ansvar för dig själv. Chef är något du gör. Ledare är 
något du är. 

Fundera på: 
• Vems förebild är du? 
• Vilket ledarskap/medarbetarskap företräder du? 
• Är vi i företaget överens om vad som krävs av alla le 

 dare och medarbetare för att vara goda föredömen? 

Kulturen äter strukturen
Ledare attraherar ledare. Framgångsrika ledare tillåter 
medarbetare att ta för sig, ta ansvar, få makt och också ta 
åt sig äran. Ledare tillåter laget att vinna. Ledarskap är att 
skapa ett vinnande lagarbete. En vinnande kultur. Föränd-
ring görs av och för människor.

Men vilket är viktigast: människan eller tekniken? En 
framgångsrik ledare ser människorna som resurser och tek-
niken som hjälpmedel och inte tvärtom. Hur ser det ut i din 
verksamhet? Kulturen är allt det mjuka, det är människor 

”Alla vill ha utveckling – men ingen vill ha förändring.” 

Sören Kierkegaard (1813–1855)
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som gör jobbet. Kulturen vinner alltid över strukturen. Kul-
turen äter strukturen redan till frukost.

Det finns i grunden fyra viktiga delar i ledarskapet när 
man jämför likheter som finns i flockbeteendet hos män-
niskans bästa vän hunden och hos oss människor på exem-
pelvis en arbetsplats:

• Var tydlig i kommunikationen.
• Var konsekvent i ditt beteende.
• Uppmuntra det som görs väl. Beröm goda insatser. 
• Ha tydliga konsekvenser när det görs fel.

Förändring är alltid ändring av beteende och kultur, inte 
bara organisation och struktur. För att förändringen ska nå 
framgång krävs sannolikt båda men det avgörandet ligger 
i kulturen. Framlidne Steve Jobs på Apple har uttryckt det 
på följande sätt: You have to be run by ideas, not by hie-
rarchy. The best ideas have to win. Otherwise good people 
don’t stay.

Belöna nya vanor
När har du skapat en ny vana? När har du lyckats med för-
ändring? Jo, när det bara funkar utan att du behöver tänka 
på det. Hur svårt kan det vara, egentligen? 

Det gäller att:
• uppmärksamma och uppmuntra när du ser eller hör nå 
 got bra, 
• förstärka det positiva i stället för att fokusera på det 
 negativa,
• se det som är bra och vackert, i stället för det som är fult
 och felaktigt, 
• uppmärksamma det som görs rätt, i stället för att 
 påpeka misslyckanden,
• lyfta fram goda insatser och handlingar i stället för att  
 klaga på det som inte gjorts eller blivit galet.

Hur känns det att själv få uppmärksamhet, uppskattning 
och uppmuntran? Bra eller hur? Hur känns det att ge sam-
ma saker, jo troligen ännu bättre.

Här är några avslutande tips: 
• Uppmuntra strävan, inte bara resultat.
• Lyft fram exempel på framgång. 
• Återkoppla på beteende, strävan och resultat.
• Fokusera på målet.
• Små steg är också steg.

Om förändring hade varit lätt, vad hade du gjort då? På 
vilket sätt kommer du säkerställa att det blir en uppfölj-
ning och att kommande åtgärder tydligt kopplas till det 
arbete som gjorts? Är det viktigast att du som ledare får 
erkänsla eller att dina medarbetare får det? Vad kommer 
du göra redan i dag?

Kom ihåg: Att ändra tar inte tid, att skapa nya vanor tar tid.

KENTH ÅKERMAN
Ledarskapsexpert, inspiratör, författare och mental coach

 

Oavsett vad du gör eller 
inte gör, så kommer om -

givningen att förändras. Hela 
livet är ett ständigt renoverings-
projekt, där finjusteringar hela 
tiden kan och behöver göras.

”Genom att nå hjärtat får vi hjärnan att engagera sig. Ett kraft-
fullt ”därför” får hjärnceller att dansa, pennor att glöda, händer 
att skapa och energin att flöda.” 

Kenth Åkerman (1965–)
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SEX SÄTT ATT ATTRAHERA 
och behålla kompetenta säljare
Allt fler företag inom B2B ställs inför behovet av att utveckla säljkårens kompetens. 
Ändringar i inköpsbeteende, ny teknik och kundinriktad försäljningsmetodik är 
några exempel på hur begreppet B2B-försäljning håller på att omvandlas. Och sälj-
organisationer saknar i allt större utsträckning personer med relevant kompetens 
för att möta dessa utmaningar. Jorge Lopez, trendanalytiker på ProSales, ger några 
tips för att attrahera och behålla kompetenta säljare.



   pharma industry nr 3 –14   25

Det kan tyckas paradoxalt att företag har svårt att 
rekrytera och behålla rätt kompetenser. Utbudet 
av arbetskraft är stort, det råder hög arbetslöshet 

och den arbetsföra befolkningen ökar. År 2050 beräknas 
världens arbetsföra befolkning vara 6 miljarder. Trots att 
arbetskraften ökar menar företagen att de har svårt att till-
sätta vakanser. Det beror på att kandidaterna inte har rätt 
teknisk kompetens eller saknar de färdigheter och erfaren-
heter som krävs för att klara av uppgifterna. Denna kompe-
tensparadox tyder på att det är dags att förnya sig och hitta 
nya sätt att arbeta med talent management, ett ämne som 
är på väg upp på företagsledarnas agendor. 

De senaste forskningsresultaten avslöjar att talent ma-
nagement är företagsledarnas mest akuta smärtpunkt. 76 
procent av företagsledarna anser att talent management är 
viktigt, medan bara 18 procent anser sig vara rustade för 
hantera utmaningen.

Svårast att tillsätta säljare
Kompetensparadoxen påverkar företagen överlag, men det 
är säljorganisationerna som drabbas särskilt hårt. I förra 
årets senaste Talent Shortage Survey från ManpowerGroup 
konstaterade man att 35 procent av alla företag riskerar att 
drabbas av kompetensbrist. En närmare titt på resultaten 
visar att säljare – globalt sett – var nummer tre på listan 
över den kategori som var svårast att tillsätta, näst efter 
utbildade specialister och ingenjörer. 

I USA har säljare flyttat upp två steg sedan 2012 och ran-
kas 2013 som det näst svåraste jobbet att tillsätta. I Sverige, 
Norge och Finland var säljare nummer ett, två respektive 
tre på listan över vilka jobbkategorier som är svårast att 
rekrytera. 

Dessa rön anger dock inte vilken typ av säljare som ef-
terfrågas. Avser man traditionell eller komplex försäljning, 
innesäljare eller fältsäljare, jägare eller utvecklare? Oavsett 
vilken typ av roll så har i alla fall jag svårt att tänka mig 
hur framgångsrik försäljning kan komma till stånd utan 
kompetenta säljare. Säljarna bidrar inte bara till företagets 
konkurrenskraft, de har en direkt inverkan på företagets 
bruttoresultat.
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Arbetsgivarna är problemet – inte utbildnings-
systemet
Varför är försäljningsjobben så svåra att tillsätta? Beror det 
på låga ingångslöner, dåligt rykte eller den ändrade be-
folkningssammansättningen? En vanlig förklaring är ett 
bristfälligt utbildningssystem. Enligt detta synsätt råder 
det ingen brist på utbildad arbetskraft, men utbudet möter 
inte efterfrågan. 

Peter Cappelli, professor i management vid The Univer-
sity of Pennsylvania, menar dock att detta är en myt och 
pekar ut företagen (arbetsgivarna) som de skyldiga. I sin 
bok ”Why Good People Can’t Get Jobs: The Skills Gap and 
What Companies Can Do About It” belyser han problemen 
med företagens nuvarande metoder för anställning och ut-
bildning. Enligt Peter Cappelli är det följande tre faktorer 
som orsakar den dåliga anpassningen:

• För grova urvalskriterier när man sållar fram kvalifice-
rade kandidater.

• Okunnighet om vilka möjligheter till företagsutveckling 
som går förlorade när jobb förblir obesatta.

• Ovilja att betala marknadsmässiga löner.

Kontentan är, enligt Peter Cappelli, att arbetsgivarna är en 
del av problemet. Företagen kan eliminera kompetensklyf-
tan om de är beredda att ompröva sina tillvägagångssätt när 
det gäller anställning.

Från kompetensjägare till kompetensskapare
Oavsett orsakerna till bristerna behöver företagen öppna 
ögonen och ändra sina tillvägagångssätt – från att vara 
kompetensmottagare till kompetensskapare. 

I dagens snabbt föränderliga affärsvärld har en säljchef 
två alternativ: antingen att vänta och passivt iaktta hur kra-
ven på kompetens förändras, eller bestämma sig för att re-
agera på förändringarna. 

Vi tror att det bästa för företagen är att skapa sin egen 
framtid genom att ta till sig förändring, men samtidigt vara 
medveten om de alternativa vägar som bjuds. Kan utbild-
ning på jobbet (on-the-job-training) eller annan kompetens-
utveckling på arbetsplatsen vara en lämplig väg för ett fö-

retag öka sin konkurrenskraft? Eller behöver man i stället 
söka sig utanför den egna organisationen för att hitta rätt 
talanger? Nedan finns sex sätt att säkerställa inflödet av 
talang i en säljorganisation.

Sex sätt att säkra en långsiktig försörjning av 
kompetenta säljare
1. Övergå från att jaga talanger till att utveckla dem. 

Företagen behöver ändra inställning och börja ta ansvar 
för att utveckla och lära ut färdigheter i stället för att vänta 
på att man ska hitta den perfekta, färdigutvecklade sälja-
ren. Företagen bör kort sagt överväga att odla en kultur 
där man utbildas på jobbet, och där befintliga och nya ta-
langer utvecklas. 

2. Överväg modeller med crowdsourcing och open source. 

Överväg att använda öppna grupper för att på så vis få 
tillgång till specialiserade kunskaper och färdigheter inom 
försäljning. Traditionella metoder i samverkan med meto-
der som open source (öppen källkod) och crowdsourcing 
(som innebär att man lägger ut en uppgift på en odefini-
erad grupp människor) är på väg att omdefiniera företagens 
gränser när det gäller att hitta talanger. Inom företagen blir 
det allt vanligare med både heltidsanställda, kontrakts-
anställda, praktikanter, deltidsanställda, frilansare och 
virtuella arbetstagare. Detta möjliggör inte bara smidiga 
förändringar utan kan också göra det lättare att få tag i yt-
terst specialiserade kompetenser. Eller som medgrundaren 
till Sun Microsystems, Bill Joy, säger: ”Det finns alltid fler 
smarta människor utanför ditt företag än inom det.” 

3. Använd talangerna även sedan de slutat. 
Det är viktigt att fortsätta att bygga relationerna till säljare 
även sedan de har tagit nästa steg i sin karriär. Alumni-nät-
verk är förträffliga källor för att hitta både tänkbara kunder 

De senaste forsk-
ningsresultaten av-

slöjar att talent manage-
ment är företagsledarnas 
mest akuta smärtpunkt. 76 
procent av företagsledarna 
anser att talent manage-
ment är viktigt, medan 
bara 18 procent anser sig 
vara rustade för att hantera 
utmaningen.
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Bland våra kunder finns AbbVie, AXA, Boehringer Ingelheim, Cederroth, CSL Behring, Direkt Chark,  
Emåmejeriet, Getinge Infection Control, GoGreen, GSK, Hultafors, Högskolan i Jönköping,  

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

Hur kopplar du din 
marknads föring närmare 
vårdens behov?
Arbetar du i läkemedelsbranschen och brottas med hur du 
ska kunna bli en ännu bättre samarbetspartner till dina 
kunder? Som produkt- och försäljningschef har jag arbetat 
med den frågan i 15 år och på flera olika läkemedelsbolag.

Jag heter Lotta Senelius och tillsammans med mina  
30 kollegor jobbar jag idag med motsvarande problem-
ställningar som strategisk projektledare på Ellermore. 

Genom att låta kreatörer, strateger och medicinska doktorer 
korsbefrukta idéer från både B2B och B2C gör vi reklam 
som hjälper dig att nå både dina kunder och mål. 

Funderar du på hur du kan ta din marknadsföring vidare? 
Kontakta mig för ett förutsättningslöst möte. Alla framsteg 
börjar med utmaning.

Lotta Senelius
Strategisk projektledare
0706-14 84 55
lotta.senelius@ellermore.com

Ellermore AB    Göteborg    Stockholm    www.ellermore.com

och tänkbara kandidater till lediga jobb. Att dra 
nytta av talanger även sedan de slutat, så kallade 
”bumerang-talanger”, innebär att man nyanstäl-
ler tidigare anställda när de har nått högre på 
karriärstegen och därmed tillför nya färdigheter 
och erfarenheter.

4. Strukturera organisationen så att det ger plats 

för nya arbetsstilar.

Företagsledarna har börjat anpassa arbetsstruk-
turerna för att tillgodose nya krav från arbetsta-
garna. Vi har sett en explosion av webbaserade 
utbildningsresurser som används av både före-
tag och världsledande universitet. Den ständigt 
uppkopplade, ofta yngre, arbetskraften lockas av 
möjligheten till en flexibel karriär som främjar 
balansen mellan arbetstid och fritid genom att 
man kan arbeta när och var som helst. 

5. Arbeta med employer branding – varumärket 

gentemot företagets nuvarande och blivande an-

ställda. 

Företag med ett starkt varumärke har vanligtvis 
lättare att rekrytera kompetent personal. Genom 
att bygga upp företagets varumärke kan säljor-
ganisationen locka fler talanger och dessutom 
skapar det ett större engagemang hos de redan 
anställda. 

6.Förstå säljarnas motivation. 

Att förstå vad en säljare förväntar sig att få ut av 
sitt jobb är avgörande för att bygga ett varumärke 
samt locka och behålla rätt talanger. Säljarens mo-
tivation, attityder och beteenden måste förstås för 
att skapa ett relevant värdebudskap för nyrekry-
tering samt för att behålla framgångsrika säljare.

JORGE LOPEZ 
trendanalytiker 

ProSales
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Plötsligt i slutet av 1950-talet drabbades det trygga 
svenska folkhemmet av en våg av oro, ångest och 
nervositet, åtminstone om man ska döma av annon-

seringen i medicinsk fackpress. Hysteriska kvinnor nära 
sammanbrottet stirrade tomt och skräckfyllt in i kame-
ran. Annonserna kunde varit inspirerade av Hitchcock-
filmerna men förmodligen var det tvärtom eftersom vissa 
av kampanjerna, till exempel den för Mopazin kom före 
filmen Psycho.

Gemensamt för medlen mot depression, oro och ångest 
var att de sades ha god effekt och gav få och milda biverk-
ningar. Säkra läkemedel med andra ord. På den här tiden 
fanns det ingen instans som reglerade vad man fick skriva 
och inte skriva. De kliniska studier som passade syftet lyf-
tes fram medan andra studier förtegs.

Värst var kanske fallet med Neurosedyn, det nya läke-
medlet som fick så tragiska konsekvenser. I en annons från 
1959 stod det så här: ”Sammanfattningsvis kan sägas om 
Neurosedyn, att den unika kombinationen av extremt låg 
toxicitet och god sedativ och hypnotisk effekt gör Neuro-
sedyn till ett preparat med ovanligt bred säkerhetsmargi-
nal.”

Så var det inte. Biverkningarna var förödande för kvin-
nor som tog Neurosedyn under de tre första månaderna av 
graviditeten. I Sverige föddes 186 missbildade barn, totalt 
i världen över tiotusen. Den 1 januari 1962 stoppades läke-
medlet i Sverige och först femtio år senare framförde den 
tyska tillverkaren en ursäkt. I kölvattnet på den här kata-
strofen växte det fram allt strängare krav på kliniska pröv-
ningar innan ett läkemedel godkändes.

folkhemmet
Förr i världen talade man tyst om folk som var ”lite klena i nerverna”. Ämnet 
var inte tabu, men sköttes mycket diskret. Trots allt annonserades det en del för 
mediciner mot oro, ångest och depression, en del men då i kombination med andra 
åkommor som fysisk svaghet, trötthet, blodbrist eller irritation. Nerverna bröts 
sällan loss ur sammanhanget för då var det något sjukt. Men på 1950-talet föränd-
rades allt. Artikeln är ett utdrag ur boken ”Läkemedelsreklam. På gott och ont” 
av Lars Joelson. 

När
angesten

kom till

Gemensamt för med-
len mot depression, oro 

och ångest var att de sades 
ha god effekt och gav få och 
milda biverkningar. Säkra 
läkemedel med andra ord. 
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Kvinnorna led, männen arbetade 
Intressant är att nästan bara kvinnor figurerade i annon-
serna. Männen var ute och jobbade ihop pengar till radhu-
set medan kvinnorna stod vid spisen, födde barn och drab-
bades av neuroser. Man kan med fog påstå att reklamen 
speglade samhällets kvinnosyn.

På 1960- och 70-talen försvann gradvis skräckbilderna. 
Argumentationen blev mjukare och vänligare, ofta tog man 
vackra naturbilder till hjälp. Skräckscenarier målades vis-
serligen upp ibland, men inte med ångestfyllda kvinnoan-
sikten, utan snarare med grafiska, mer eller mindre konst-
närliga element. In i 2000-talet blev annonserna mer kli-
niska, man vägde och mätte effekterna mot till exempel 
depression. Detta berodde framför allt på att regelverket 
skärptes allteftersom. I dag är det i stort sett bara kliniska, 
väl underbyggda fakta som passerar.

Från hasselnötsolja till knarkstämpel 
Sömnrubbningar sorterar under samma rubrik i FASS som 
psykiska störningar och oro. Men just sömnen är värd ett 
särskilt avsnitt eftersom den levt sitt eget liv i läkemedels-
världen.

En av de första ut var Pond’s extrakt, en hederlig gammal 
”familjedoktor” som hjälpte mot sömnlöshet, huvudvärk 
och mycket annat. Den verksamma substansen i Pond’s ex-
trakt var hasselnötsolja och naturligt nog vek läkemedels-
marknaden så småningom. Den nya marknaden hittade 
man i stället inom skönhetsbranschen. Hasselnötsoljan var 
utmärkt för huden, ett helt sortiment utvecklades och Ponds 
Institute föddes. Välbekant för alla som har det minsta in-
tresse för sin hud.

Så småningom utvecklades de effektiva barbituraterna. 
Annonserna lovade en störningsfri och god sömn. Proble-
met var att många sov för länge, hade kraftiga dagen-efter-
effekter och blev beroende. Konsekvensen blev en rad bar-
bituratfria sömnmedel som annonserades med samma mju-
ka, fina argument eller små käcka tillrop. Flera av dem av-

registrerades i slutet på 1970-talet och sorteras i dag in un-
der rubriken drogmissbruk.

Sen kom äntligen frälsningen för alla med sömnproblem. 
Bensodiazepinerna (lugnande medel) hade i princip inga 
biverkningar alls enligt tillgängliga studier. Verkligheten 
visade något annat. Beroende och dagen-efter-effekter som 
kunde påverka både bilkörning och prestationer på jobbet 
var mer regel än undantag. Alltså samma biverkningar som 
för barbituraterna men i annorlunda och något lindrigare 
form. 

Och så kom då nästa generation sömnmedel som skulle 
göra en god natts sömn helt problemfri, både dag och natt. 
Av dessa mjukisar lanserades först zopiclone under varu-
märket Imovane, sen kom insomningstabletten Stilnoct med 
den aktiva substansen zolpidem. Både zopiclone och zolpi-
dem är numera klassade som narkotika, i samma kategori 
som bensodiazepinerna. Förskrivningen är restriktiv, an-
nonseringen är på utdöende. Alltså ännu ett par exempel 
på läkemedel som lovar mycket men som verkligheten hin-
ner ifatt.

Detta har gett anledning att återgå till naturen och va-
leriana, den klassiska vänderoten. Den fanns i de kloka 
gummornas kvacksalvarlådor och hittade senare vägen in 
till läkemedelsföretag som Leo. Under många år såldes en 
beredningsform som förutom valeriana även innehöll phe-
nemalum som narkotikaklassades 1974 och så var det ro-
liga slut. I dag finns det ett antal produkter med valeriana, 
registrerade som naturläkemedel och garanterat utan knark 
i den aktiva substansen.

LARS JOELSON
Copywriter, Relevans

”Läkemedelsreklam. På gott och ont” 2013, www.relevans.net.

Intressant är att nästan 
bara kvinnor figurerade 

i annonserna. Männen var ute 
och jobbade ihop pengar till 
radhuset medan kvinnorna 
stod vid spisen, födde barn 
och drabbades av neuroser. 
Man kan med fog påstå att 
reklamen speglade samhäl-
lets kvinnosyn.
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Nära samarbete i 
Norden behövs för kliniska 
prövningar För att vara konkurrenskraftiga globalt måste 

Norden vara en samlad region där det finns 
de bästa förutsättningarna för att genomföra 
kliniska prövningar. Där vården och industrin 
tätt samarbetar för att uppnå patienternas bästa. 
Det var en av slutsatserna vid den fjärde nord-
iska konferensen om kliniska prövningar som 
hölls tidigare i år.
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I början av april i år hölls den fjärde nordiska konferen-
sen om kliniska prövningar på Arlanda, med temat 
samarbete. Konferensen, vars syfte var att fungera 

som en mötesplats för aktörer inom kliniska prövningar, 
var välbesökt. Närmare 150 deltagare från Norge, Finland, 
Danmark och Sverige var på plats, vilket visar att intres-
set för kliniska prövningar är stort. Ämnet är mer aktuellt 
än någonsin då vi inte bara i Sverige utan i alla nordiska 
länder sett att antalet kliniska prövningar har minskat de 
senaste åren. Hur mycket det har minskat varierar mellan 
länderna, till exempel har minskningen i Danmark varit 
något mindre. Alla var dock överens att något måste göras. 

Genom att diskutera och lära av varandra kan vi gemen-
samt bli bättre och därmed verka för att Norden blir ett 
internationellt attraktivt område att genomföra kliniska 
prövningar i.

Konferensens första dag hade fokus på vilka initiativ 
som pågår för att förenkla genomförandet av kliniska pröv-
ningar och samtidigt öka antalet kliniska prövningar i de 
nordiska länderna. Många frågor som de enskilda länderna 
brottas med är gemensamma, till exempel tidsbrist i sjuk-
vården och onödig byråkrati med fokus på företagens in-
terna regelverk snarare än fokus på internationella/natio-
nella regelverk som tar fasta på säkerhet i datainsamling 
och patientsäkerhet. 

Nationella initiativ
När det gäller samordning inom det egna landet har Dan-
mark kommit längst. Annette Jørgensen, chef för enheten 
för god klinisk praxis (GCP-enheten) vid Aarhus universi-
tetssjukhus redogjorde för det arbete som de har gjort för 
att förbättra möjligheterna för akademiska studier. Genom 
ett samarbete mellan sjukhusen i Aalborg/Aarhus, Köpen-
hamn och Odense har man skapat en gemensam infrastruk-
tur med gemensamma rutiner och Standard Operating Pro-
cedures (SOP), med andra ord interna regelverk. Mycket av 
arbetet har lagts på att studierna ska bli monitorerade på 
ett optimalt sätt. 

I Norge och Finland har det gjorts satsningar på natio-
nella strategier för forskning och utveckling för att få till 

stånd fler kliniska prövningar. Steinar Thoresen, medicinsk 
chef vid Abbvie i Norge, redogjorde för det initiativ som 
den norske hälsovårdsministern tog i april 2013 till en na-
tionell strategi kallad HO21 med syfte att ta ett helhets-
grepp på vården inklusive dess utveckling där även sam-
arbeten med den forskande industrin ingår. Som modell 
har man haft tidigare nationella satsningar som gjorts inom 
bland annat olja- och gasforskning (OG21) och klimatforsk-
ning (Klima21). HO21 är både en strategisk process och ett 
forum för erfarenhetsutbyte på högsta ledningsnivå inom 
industri, akademi, vård och politik. Syftet med projektet är 
att öka forskning som är baserad på data från nationella 
register och biobanker, öka antalet kliniska prövningar och 
kvaliteten i dessa samt ökat samarbete mellan akademi och 
industri. Viktiga åtgärdsförslag för den norska strategin är:

• Politiker ska möjliggöra registerstudier genom förenk-
lade regelverk, ökad tillgänglighet till register och mins-
kade it-kostnader.

• Gemensam nationell tillgång till alla register och bio-
banker.

• Ökad patientmedverkan.

• Kliniska prövningsenheter på alla stora sjukhus.

• En nationell enhet för Fas 1-studier.

• Enklare sätt att hitta lämpliga patienter på stora sjukhus/
stora regioner.

• Förenkla kontrakten mellan industri och akademi.

• Deltagande i kliniska prövningar måste vara meriterande 
för personal i sjukvården.

• Alla stora sjukhus ska ha strategiska planer för industri-
sponsrade kliniska prövningar och ska utvärderas utifrån 
antal och kvalitet i kliniska prövningar.
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• Kliniska prövningar måste ses som en del av ordinarie 
sjukvård.

• En nationell strategi behövs för klinisk forskning inklu-
derande finansiering och prioritering.

• Vara proaktiva och visa internationella företag på möj-
ligheterna i Norge.

Även i Finland finns en strategi – Health Sector Growth 
Strategy – som presenterades av Maarit Hillilä, Chief scienti-
fic officer vid Novartis Finland. Det som är spännande med 
den finska satsningen är att den leds av finansministern i 
samarbete med sjukvårdsministern och utbildningsminis-
tern. Dessa samarbetar kring en innovationsstrategi för 
att bland annat lyfta fram Finlands fördelar med register.

Vid tidpunkten för kongressen var inte remisstiden för 
Ingrid Peterssons utredning ”Starka tillsammans” klar. Ma-
ria Wästfelt från det svenska utbildningsdepartementets 
forskningspolitiska enhet lyfte fram det i utredningen 
framlagda förslaget om att inrätta en central myndighet 
med uppgift att få en ökad samordning av kliniska pröv-
ningar i Sverige. Hon betonade dock att denna myndighet 
inte kan göra allt ensam utan är en pusselbit bland flera.

Sammantaget visade det sig att de nordiska länderna har 
initierat olika typer av nationella åtgärder för att öka anta-
let kliniska prövningar. Man strävar åt samma håll och det 
finns mycket att lära av varandra. Möjligheten till samar-
beten mellan länderna bör därför vara god.

Initiativ från industrin
Utvecklingen av läkemedel är i dag global och de stora fö-
retagen genomför kliniska studier över hela världen. Ett 
initiativ som industrin själva har tagit är projektet Trans-
Celerate Biopharma Inc. där ett 20-tal globala läkemedels-
företag har valt att samarbeta för att se över vad man till-
sammans kan göra för att underlätta genomförandet av 
kliniska prövningar. 

Inom projektet finns ett antal aktiva arbetsgrupper. Ka-
tarina Hugeneck är Consultant Business Process, Eli Lilly, 
och en av projektledarna för TransCelerate och ansvarar för 
arbetsgruppen Site Qualification & Training. Hon berättade 
om gruppens arbete samt om arbetet med Risk Based Mo-
nitoring. Syftet med den första arbetsgruppen är att effek-
tivisera den allmänna utbildning inom god klinisk praxis, 
det vill säga den utbildning som inte är studiespecifik. Ge-

Ämnet är mer aktuellt 
än någonsin då vi inte 

bara i Sverige utan i alla nord-
iska länder sett att antalet 
kliniska prövningar har 
minskat de senaste åren.
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nom att företagen tillsammans kommer överens om en bas-
utbildning räcker det med en certifiering och eventuell re-
certifiering som kan accepteras av alla parter. Tyngdpunk-
ten när man startar en ny studie blir då koncentrerad på 
det studiespecifika, vad som är unikt för just denna studie. 
I den andra arbetsgruppen, Risk Based Monitoring, är ar-
betet inriktat på att få en samsyn kring vad som är kritiska 
data för den specifika studien. 

Även inom monitorering handlar det främst om utbild-
ning. Utmaningen för hela projektet är att under 2014 kom-
ma vidare från att leverera inom projektgruppen själv till 
att sprida information om det arbete man har gjort och har 
samsyn kring. Det är avgörande att de överenskommelser 
som gjorts av läkemedelsföretagen tas emot väl och anam-
mas av CRO-företagen som i dag är de som genomför ma-
joriteten av kliniska prövningar.

Pierre Lafolie, projektledare och biträdande professor vid 
Karolinska Institutet, presenterade det nordiska samarbets-
projektet Nordic Trial Alliance (NTA) som startade 2013 och 
ska pågå under tre år. Projektet har initierats av Nordiska 
ministerrådet för att stärka klinisk forskning i Norden. Ett 
kommande delprojekt inom NTA ska sammanställa förslag 
på förbättringar kring organisation och praktiskt genom-
förande av kliniska prövningar i Norden. Ett annat delpro-
jekt som syftar till att underlätta för kliniska prövningar 
på barn. 

Två föredrag ägnades åt patientrekrytering. Kenneth Sø-
rensen chefsrådgivare vid Danske Regioner (den danska 
motsvarigheten till Sveriges Kommuner och Landsting) 
presenterade ett initiativ i Danmark – One point of entry 
for the industry – som underlättar för industrin att effektivt 
hitta lämpliga centra med tillgång till aktuella patienter. 
Esther Edlundh-Rose, External Relations Manager, Centrum 
för allergiforskning vid Karolinska Institutet presenterade 
IntegrIT-projektet, ett Vinnova-finansierat projekt som ska 
utveckla nya tjänster för klinisk forskning. Man har bland 
annat fokus på att hitta patienter för studier och effektivi-
sera datainsamlingen genom att integrera patientjournaler 
i processen och därmed undvika dubbeldokumentation.  

Den första konferensdagen avslutades med en diskus-
sion om elektroniska system i kliniska prövningar. Alan 
Yeomans, Quality Manager, Pharma Consulting Group, 
Uppsala, och medlem i eClinical Forum, presenterade myn-
dighetskraven på dessa system. Hanne Marie Michelsen, pro-
jektsjuksköterska, redogjorde, tillsammans med it-koordi-
natorn Knud Mejer Nelausen, båda vid Center för cancer-
forskning vid Herlev universitetssjukhus i Köpenhamn, för 
deras it-lösning.

Gemensamma avtal – något för Norden?  
Under den andra dagen var det dags att diskutera studieav-
tal och få lyssna till de regulatoriska myndigheterna. När 
det gäller studieavtal berättade Siri Kolle, Vice President 
Clinical, från företaget Inven2, hur de tillsammans med två 
sjukhus i Oslo dramatiskt hade effektiviserat avtalsproces-
sen. Från 2011 till 2013 sänktes genomsnittstiden för avtals-
skrivning från 21 veckor till 12 veckor. Detta var möjligt 
med hjälp av bland annat nya mallar, budgetuppföljning, 
webbaserade utbildningar, elektroniska signaturer med 

mera. Tack vare att avtalsprocessen nu gick mycket fortare 
och smidigare genomfördes det också fler prövningar på 
de två sjukhusen. 

Seppo Pakkala, chef för Clinical Research Institute HUCH 
i Helsingfors, visade att standardavtalen och regelverken 
inte skiljer sig så mycket åt mellan de nordiska länderna. 
Hans förslag var att ta fram en gemensam standardmall för 
nordiska avtal som skulle accepteras av alla aktörer, både 
myndigheter, industri och vårdsektorn. På så sätt skulle 
Norden bli mer attraktivt för den globala industrin. Han 
tyckte att det var läkemedelsindustrins branschorganisa-
tioner som skulle ansvara för processen. 

Susanne Kudsk, juridisk rådgivare på Aarhus universitets-
sjukhus i Danmark, berättade om skillnaderna mellan re-
gelverken i USA och Europa när det gäller kliniska pröv-
ningar.  

Gunilla Andrew Nielsen, enhetschef för kliniska prövning-
ar och licenser vid svenska Läkemedelsverket och Ingvild 
Aaløkken, sektionschef vid norska Statens Legemiddelverk 
berättade vad deras respektive myndighet kan hjälpa sö-
kande med och båda var väldigt tydliga med att om man 
hade några frågor skulle man kontakta dem för hjälp. Gu-
nilla Andrew Nielsen pratade också om det kommande EU-
direktivet för kliniska prövningar som beräknas träda i 
kraft i juli 2016. Det nya direktivet kommer bland annat att 
innebära att även om prövningen ska gå i flera europeiska 
länder skickas en elektronisk ansökan in i en EU-portal och 
man får ett utlåtande. Resultaten från kliniska prövningar 
kommer också vara mer tillgängliga än de är i dag. Ingvild 
Aaløkken förklarade att även om inte Norge är med i EU så 
följer man unionens direktiv för kliniska prövningar med 
ett fåtal nationella tillägg.

Hur den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA ser 
på riskhantering (risk quality management) berättade Ana 
Rodriguez Sanchez Beato, chef för Clinical and Non-clinical 
Compliance vid EMA. Hon förklarade att riskhantering inte 
handlar om att ta risker utan att hantera och motverka ris-
ker på ett prioriterat och strukturerat sätt. Detta gäller allt 
från design av protokollet till att förutse risker och inte 
minst att införa förebyggande åtgärder för att minska och 
undvika risker.

I slutet av konferensen berättade Philip Lange Møller, in-
spektör vid danska Sundhedsstyrelsen, om hur samarbetet 
i GCP Inspectors Working Group fungerar och Helena Lind-
berg, inspektör vid Läkemedelsverket, om hur god klinisk 
praxis möter god tillverkningspraxis (Good Manufacturing 
Practice, GMP).

Många frågor som de 
enskilda länderna brot-

tas med är gemensamma, till 
exempel tidsbrist i sjukvården 
och onödig byråkrati.
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Norden som vinnare
Det var två intensiva dagar och förhoppningsvis har 
föreläsarna och efterföljande diskussioner inspirerat 
deltagarna till att fortsätta arbeta på olika håll för att 
lyfta de kliniska prövningarna i Norden. Budskapet 
var solklart, genom nordiskt samarbete kan vi nå 
längre än vad varje enskilt land kan åstadkomma. 
För att vara konkurrenskraftiga globalt måste vi vara 
en samlad region där det finns de bästa förutsätt-
ningarna för att genomföra kliniska prövningar. Där 
vården och industrin tätt samarbetar för att uppnå 
patienternas bästa. Passande nog avslutades konfe-
rensen till tonerna av ”Simply the best” – och det är 
inte omöjligt att vi tillsammans blir det.

KARIN ERIKSSON, Vinnova       BIRGITTA KARPESJÖ, 
Apotekarsocieteten

HELENA LOMBERG, BCT Consulting
Louise Lunt, Läkemedelsakademin

Konferensen Clinical Trials in the Nordic Countries – a 
conference in cooperation, anordnades liksom tidigare 
år av Läkemedelsakademin i samarbete med Apote-
karsocietetens sektion för klinisk prövning, det norska 
Legemiddelindustrien, Pharma Industry Finland, Läke-
medelsverket, Sundhedsstyrelsen i Danmark, Vinnova 
och Helena Lomberg som även var moderator.

Sammantaget visade 
det sig att de nordiska 

länderna har initierat olika 
typer av nationella åtgärder 
för att öka an talet kliniska 
prövningar. Man strävar åt 

mycket att lära av varandra. 
Möjligheten till sam arbeten 
mellan länderna bör därför 
vara god.

Den nordiska adaptionsbyrån
Jag heter Ina och arbetar som Art Director på Qre.

Vi är en adaptionsbyrå som är specialiserad på att utveckla 

kommunikation och anpassa globala reklamkoncept för 

nordiska marknaden. 

Vår affärsidé är att vara ett nyskapande och kostnadseffektivt 

 alternativ. Speciellt bra är vi på läkemedel, medicinteknik och 

hälsa. Givetvis kan vi allt om regler, riktlinjer och vad som krävs  

för att lyckas på den nordiska marknaden. 

Qre är en del av Ellermore reklambyrå. Tillsammans är vi 

drygt 30 medarbetare med olika erfarenheter och kompetenser. 

Ett härligt gäng som älskar att göra kommunikation – som hjälper 

kunderna att nå sina mål. 

Nyfiken? Hör gärna av dig, så berättar jag mer.

PS. Qre uttalas som engelskans cure.

Ina Lindberg 

Art Director

074 - 54 52 50

ina.lindberg@qre.se

Qre, Ellermore AB    Industrigatan 4A, vån 7    112 46 Stockholm    08-669 50 50    www.qre.se
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Omvälvande genombrott för 
ENERGISKT FAMILJEFÖRETAG
För 24 år sedan grundade Ingegerd Larsson Medeca Pharma, ett Uppsalabaserat 
återförsäljningsföretag för allergiprodukter. Härnäst ska det lilla och egensinniga 
familjeföretaget utmana världens läkemedelsjättar och erövra den globala markna-
den med en alldeles egen allergipenna. Efter tre bedrövelser och oräkneliga 
problem har det nu inträffat ett omvälvande  genombrott.
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I 17 år hade Ingegerd Larsson utvecklat sitt Medeca 
Pharma. Det mesta pekade uppåt. Omsättningen för 
återförsäljningsföretaget steg stadigt, antalet distribu-

tionsländer växte, verksamheten utvidgades till flera gre-
nar: skydd mot sängkvalsterallergi, eksem- och klådalind-
ring (hudnära kläder), allergitester och adrenalinpennor. 

Adrenalinpennans livräddande effekt råder det inga tvi-
vel om. När en patient drabbas av anafylaxi –  en svår och 
ofta livshotande allergisk reaktion framkallad av exempel-
vis getingstick, jordnötter eller skaldjur – svullnar and-
ningsvägarna igen och blodtrycket faller. Inom några mi-
nuter kan man förlora medvetandet. En effektiv adrenalin-
penna kan rädda liv. 

Men adrenalinpennorna som Ingegerd Larsson började 
distribuera för tio år sedan, liksom konkurrenternas pen-
nor, hade uppenbara brister. Pennorna baserades på en tek-
nik för autoinjektion som togs fram på 1960-talet för ame-
rikanska soldater som utsatts för nervgas. Designen var 
svårtolkad och pennan riskerade att användas fel – det var 
lätt hänt att adrenalinet injicerades i tummen i stället för i 
låret. Med militära varningstecken var produkten inte sär-
skilt tilltalande att ha med sig överallt, som sig bör. För att 
nå bästa effekt måste nålen räcka ända till muskelvävnaden. 

Men adrenalinpennorna 
som Ingegerd Larsson 

började distribuera för tio år 
sedan, liksom konkurrenter-
nas pennor, hade uppenbara 
brister. Pennorna baserades 
på en teknik för autoinjektion 
som togs fram på 1960-talet 
för amerikanska soldater som 
utsatts för nervgas.

Ingegerd Larsson
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Men de gamla pennorna, med deras maximala längd på 16 
millimeter, nådde inte dit. En annan allvarlig brist var   do-
seringarna. Det fanns doseringar för barn och för vuxna 
som vägde upp till 50 kilo. Men vuxna över 50 kilo?  

Ingegerd Larsson suckar högt. Staffan Larsson, yngste so-
nen och tillika företagets marknadsdirektör, och Rafael Fer-
randiz, företagets medicinske chef och välmeriterad inom 
allergi, delar nickande hennes frustration i det skandina-
viskt ljust möblerade konferensrummet på huvudkontoret 
i Uppsala.

Utmana en hel värld
Det fanns så mycket som kunde göras bättre tänkte de tre, 
så många fler liv som kunde räddas. Men skulle ett litet 
familjeföretag som aldrig tagit fram en egen produkt våga 
utmana en hel värld med en egen penna? 

– Ja, ropar de tre unisont och ögonen gnistrar. 
De minns väl dagen för beslutet: den 9 april 2007. Dagens 

namn var Otto, vilket också blev det interna och högst kon-
fidentiella projektets namn. Diskussionsvågorna i kontorets 
atrium gick höga hela dagen lång.

– Vi tänkte att om vi inte gör det, kommer säkert någon 
annan att göra det, säger Ingegerd Larsson.

På punkt efter punkt skulle den nya pennan vara bättre 
än då befintliga produkter. Den användarvänliga konstruk-
tionen skulle patienten kunna använda på rätt sätt helt in-
tuitivt, nålen bli 25 millimeter lång för att snabbt kunna nå 
muskelvävnaden och en dos på 500 mikrogram för vuxna 
över 50 kilo tas fram. Även designen skulle vara snygg så 
att patienten skulle vilja ha med sig sin räddare i nöden.

Produktens enkelhet skulle bespara läkarna dyrbar ut-
bildningstid. Adrenalinets förlängda hållbarhet, från 1,5 till 
2,5 år, betyda närmast halverade kostnader. Och läkarbe-
söken skulle förstås kunna glesna.

Marknaden de siktade på var närmast oföreställbar. Al-
lergiker med risk för anafylaxi mäter runt 1–2 procent av 
världens befolkning. Blygsamt nog räknade de med en mil-
jon adrenalinpennor i Europa och 7 miljoner i Nordame-
rika. En hisnande marknad värd 7–8 miljarder kronor.

Även konkurrensen var betydande. Konkurrenterna hade 
tiotusentals anställda och välfyllda kassakistor. Själva var 
de sex anställda och omsatte som mest 25 miljoner kronor. 

Rafael Ferrandiz och Staffan Larsson
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– Då tänkte vi inte på det. Vi är alltför jordnära. Vi tänk-
te på hur vi skulle kunna ta fram den bästa möjliga produk-
ten, säger Ingegerd Larsson.

De gick in i projektet med själ och hjärta. 
– I poker säger man ”all in” när man lägger alla sina mar-

ker i potten. Det var så vi gjorde: all in! Vi insåg att vår 
produkt skulle förändra marknaden i grunden, säger Staf-
fan Larsson.

Där och då sjösatte de tre sitt ”Otto”. I detta gigantiska 
projekt medverkade en bred expertis inom alla upptänkliga 
områden, från förpacknings-, etikett- och produktdesign 
till patent- och immateriell rätt. En exempellös investering 
av ett så litet företag. Bara kostnaderna för godkännandet 
av pennan världen över går på 30 miljoner kronor. 

De hade förvisso mycket att vinna. Men också mycket 
att förlora om det ville sig illa. Och det ville det.

Mycket att vinna – och förlora
– Om vi hade haft en kristallkula hade vi nog aldrig gjort 
det, säger Ingegerd Larsson frankt. I början underskattade 
vi riskerna. Känner du till Murphys lag – om något kan gå 
fel så kommer det förr eller senare att göra det? Vi var med 
om det åtminstone tre gånger. 

En av de allvarligaste kriserna tornade upp sig efter tre 
år, när halva budgeten var förbrukad. En tysk leverantör 
med högt anseende som skulle konstruera en del av pennan 
misslyckades. Hela projektet bromsades tvärt. Var det över 
huvud taget någon idé att fortsätta eller skulle de helt so-
nika ge upp?

– När Ingegerd drabbas av ett övermäktigt problem så 
går världen under i ungefär fem minuter, säger Staffan Lars-
son. Det intressanta är att efter de där fem minuterna går 
telefonerna varma och hon är fullt upptagen med att lösa 
problemet. 

– Hela projektet stannade upp, men vi kämpade vidare. 
Vi är ett team som inte ger upp. Vi är oerhört lösningsfoku-
serade. Vi tappade sex månader, men vi hittade en annan 
leverantör. Pennan har blivit en mycket bättre produkt än 
vi hade föreställt oss från början, säger Ingegerd Larsson. 

En annan avgörande framgångsfaktor var gruppens be-
slutsduglighet.

– Stora företag involverar säkert ett 20-tal personer i be-
slutsfattandet. Vi är tre. Vi har en låg budget och få medar-
betare. Vi måste fatta smarta och effektiva beslut, säger Staf-
fan Larsson.

Förvisso är det han som för ordet under vårt samtal. 
Emellanåt bryter Ingegerd in med sin självklara pondus och 
ger prov för sin starka vilja. Rafael Ferrandiz fäller än mer 
sparsmakade kommentarer. Fast den som känt på hans ro-
busta handslag bör inte tvivla på hans integritet och vilje-
styrka. 

Staffan Larsson instämmer:
– Vi är tre starka viljor och diskussionerna har varit heta. 

I beslutsfasen är det viktigt att verkligen kunna diskutera 
allt. Man försvarar sin idé och får mothugg – annars hade 
man riskerat att ta fel väg. Vi kan gå in med tre sanningar 
och efter 20 minuter visar det sig att det finns en fjärde san-
ning. Det är ingen prestige. När beslutet är fattat är vi lo-
jala mot beslutet. 

På punkt efter punkt 
skulle den nya pennan 

produkter.

Staffan Larsson
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ledarskap

Och Rafael Ferrandiz, räknas hans röst lika tungt som 
de två familjemedlemmarnas?

– ”Rafas” röst är mer värd än våra, han har gedigen med-
icinsk kompetens, genmäler Staffan Larsson blixtsnabbt.

Ingegerd Larsson pekar på ännu en framgångsfaktor: 
egensinnighet. 

– Vi ville inte ha en penna som alla andra, inte vara som 
alla andra. Vi valde vår egen väg.

– Vi ville ha en penna med en mjuk, nästan kvinnlig ut-
strålning, säger Staffan Larsson. Allt annat än militärt med 
röda varningspilar. Något enkelt och snyggt som en Ipad. 
När vi sa det till konsulterna som skulle hjälpa oss med 
designen sa de: ”Men en sådan penna har vi inte sett förut”. 
”Just därför”, sa vi. Vi ville göra tvärtom mot alla andra, 
sätta vår egen ”golden standard”.

Efter sex år – i stället för de från början uppskattade tre 
åren  – fullbordades projektet. Staffan Larsson ställer sig 
upp och demonstrerar med ett utbildningsexemplar hur en-
kelt och intuitivt pennan används: åtbörderna är närmast 
kärleksfulla.

Felläsning av idén till namnet
Det var Staffan Larsson som kom på namnet för pennan. 
Konsulterna arbetade fram 200 namnförslag. Ingenting 
dög. En del hade magkänslan emot sig, en hel del stötte på 
juridiska hinder. En dag för två år sedan satt Staffan Lars-
son, som är stationerad i Düsseldorf, på en restaurang och 
åt lunch. Till måltiden serverades ”Bionade”. Vad var det? 
Han var tvungen att läsa etiketten noga.

– Jag läste Bion-ade – alldeles fel förstås, det skulle läsas 
Bio-nade (ekologisk lemonad). Men det blev ändå helt rätt! 

Namnet Emerade blixtrade till. Det uttalas Emer-aid, en 
förkortning för Emergency Aid – just det pennan står för.

Ungefär samtidigt blev vikten av finansiella muskler 
smärtsamt tydlig. I och med att produkten konkretiserades 
upphörde Medeca Pharma med återförsäljningen av sin 
gamla penna. Omsättningen på 25 miljoner krympte till 8 
miljoner kronor. 

Men extern finansiering – glöm det! (Ett undantag är la-
gerfinansieringen på 6 miljoner.) Riskkapitalister – släng er 
i väggen! 

FAKTA OM MEDECA PHARMA
Grundat: 1990 av Ingegerd Larsson, en apotekare med 30 års 
erfarenhet från Astra och Pharmacia.

Antalet anställda: 6, varav 4 hör till familjen. Ingegerd Larsson är 
verkställande direktör, maken Paul Larsson har ansvar för ekono-
min tillsammans med äldste sonen Anders Larsson. Yngste sonen 
Staffan Larsson är marknadsansvarig.  

Omsättning: 8 miljoner kronor (2013).

Produkter: Det stora framtidshoppet är den egna adrenalinpen-
nan Emerade. Samtidigt fortsätter återförsäljningen av gamla tro-
tjänare: sängkläder för kvalsterallergiker, DermaSilk som lindar 
eksem och klåda, liksom allergitestet Dap. 

Carolina Irnell
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– Vi vill inte ha någon som ska tala om för oss vad vi ska 
göra, säger Ingegerd Larsson och man kan nästan höra näv-
dunkarna i bordet. 

– Riskkapitalister tänker inte långsiktigt och vid minsta 
motgång får de kalla fötter, säger Staffan Larsson och för-
säkrar att de egna medlen förslår för att ro projektet i hamn.

Det goda humöret har goda grunder. Sedan lanseringen 
av Emerade i Sverige och England i januari har de positiva 
nyheterna följt slag i slag. Produkten har tagits emot med 
öppen famn av läkarkåren och försäljningen har överträffat 
förväntningarna. I juli står den tyska marknaden på tur och 
resten av Europa följer nästa år. Och inom två år stundar 
skördetid på den största av marknaderna: Nordamerika. 

– Det behövs inga kliniska prövningar för den typen av 
produkter, förklarar Ingegerd Larsson.

Globalt licensavtal med gigant
Frågan är dock hur det oansenliga Uppsalaföretaget ska 
kunna svälja hela världen.

Svar: Genom ett nytecknat globalt licensavtal med en av 
världens läkemedelsgiganter, det kanadensiska Valeant 
Pharmaceuticals International. Bolaget omsatte 5,8 miljar-
der kanadensiska dollar (CAD) 2013. Med sina finansiella 
muskler och sina 17 000 anställda världen över ska Eme-
rade kunna tillverkas och marknadsföras globalt. Avtalet 
värderas till 115 miljoner USD exklusive royalties, ett väl-
behövligt tillskott för Medeca Pharma. 

För pengar kommer att behövas. Licensavtalet med Va-
leant har nämligen ett viktigt undantag: Norden ska Med-
eca Pharma själv ta hand om. Och då behövs såväl finan-
siella muskler som fördubblad personalstyrka. Till befint-
liga sex anställda ska till hösten fem nya rekryteras inom 
försäljning och marknadsföring. 

De nyanställda gör klokt i att undvika flip-flops, i övrigt 
är klädkoden tämligen ledig. Staffan Larsson bär blåjeans 
under samtalet. I externa sammanhang klär man sig vad de 
kallar för respektfullt. Och även om han är stationerad i 
Düsseldorf färgas företagskulturen knappast av den tyska 
auktoritära stilen. Tvärtom.

– Vi har ingen hierarki, utan olika ansvarsområden. För 
att det ska fungera måste alla samarbeta. En fredagsefter-
middag kan alla stå i lagret och packa ihop ett paket med 
kvalsterskydd. Det är där jag helst vill stå, det ger klirr i 
kassan, säger Ingegerd Larsson.

Det är just denna jordnära inställning som bör hålla kon-
kurrenterna vakna om nätterna. 

EYAL SHARON KRAFFT
Foto: SÖREN ANDERSSON

Ovan: Ingegerd Larsson, Paul Larsson, Staffan Larsson och Anders Larsson
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Från slutet av 1960-talet till en bit in på 1990-talet gav 
alla läkemedelsföretag ut tidskrifter riktade till läkar-
kåren. (Se tabell för en översikt.) Anledningen till att 

man började ge ut tidskrifter kan sökas i en promemoria 
från 1963 gemensamt antagen av Medicinalstyrelsen, LIF 
och RUFI. Denna hade tillkommit sedan Medicinalstyrel-
sens generaldirektör Arthur Engel kritiserat industrins 
marknadsföring i främst Läkartidningen och Nordisk 
Medicin. Promemorian blev avstamp för en kvalitetshöj-
ning av industrins information och ledde bland annat till 
tillkomsten av Nämnden för bedömning av läkemedelsin-
formation, NBL. 

En orsak till tidskrifternas växande popularitet var den 
låga nivån på landstingens egen fortbildning. Så sent som 
i slutet på 1970-talet fanns till exempel i landstinget i Bo-
huslän ingen fortbildning av läkare, varför ett antal av 
landstingets  läkare på eget bevåg drog igång en sådan. 

Avgifterna för fortbildningen skulle sättas in på en av lä-
karnas konto. Så fick det förstås inte gå till. När Landstings-
förbundet fick kännedom om förhållandena gick en skri-
velse ut till dess medlemmar att öka omfattningen och höja 
nivån på läkarnas fortbildning.

Astra var först ut redan 1939
Information till läkarkåren hade dock börjat redan 1939 
med tidskriften Kemi och Terapi från Astra. Den utgjordes 
av en vart annat år utkommande samling vetenskapliga 
särtryck inom Astras terapiområden och distribuerades 
till att börja med till bibliotek och sjukvårdsinrättningar, 
senare till ”varje” läkare. I förord påpekades länge att såväl 
positiva som negativa resultat redovisades för produkterna. 
Kemi och Terapi följdes av Astra-Nytt, som dock endast 
innehöll nedkortade referat med möjlighet att beställa ori-
ginalartiklarna. 

Det var tider det … 

Anders Cronlund, tidigare vice verkställande direktör på Apotekarsocieteten ser 
tillbaka på alla de tidskrifter och böcker som olika läkemedelsföretag gav ut med 

ingen tidskrift kvar, men däremot webbutbildningar för läkare och patienter.
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År 1954 kom Nytt och Nyttigt från Hässle med fyra num-
mer per år och en bred spridning inom läkarkåren. Den 
startade i samband med Hässles 50-årsjubileum. År 1967 

-
-

cernens tidigare tidskrifter till läkare och apotek samman 
till Medicinskt Forum. Den senare hade startat 1993 genom 

sammanslagning av Klinik och Terapi, Draco pro Medico 
och Tika Information. 

Klinik och Terapi var även serietiteln på ett antal terapi-
inriktade böcker i samarbete med Svensk gastroenterolo-
gisk förening. Medicinskt Forum var ett komplement till 
Allmänmedicinskt Forum, som var Astras stora utbild-
ningssatsning på allmänläkarna. Från 2002 fanns tidskrif-
ten några år på internet. 

Draco och Tika var för övrigt de första läkemedelsföretag 
i Norden som använde internet i kommunikationen med 
läkare respektive patienter. AstraZenecas sista svenska ut-
åtriktade tidskrift var AZ Plus.

Många fusioner
Även inom Pharmacia genomfördes en serie tidningsfu-
sioner. Från KabiVitrum kom Journalen och från Ferrosan 
kom Observanda Medica, som 1992 ersattes av Medicinskt 
Magasin. Liksom de flesta företagstidningarna hade även 
den tidskriften allmänläkarna som målgrupp. Undanta-
gen var några publikationer från Astra, som riktade sig till 
tandläkare respektive sjuksköterskor samt Acomedia och 
Droppjournalen, som vände sig till vätsketerapeuter. Till 
apoteksanställda riktades Informaco, Mixtura samt Leo/
Mekos Receptfritt. 

Så sent som i slutet på 
1970-talet fanns till ex-

empel i landstinget i Bohuslän 
ingen fortbildning av läkare, 
varför ett antal av landsting-
ets läkare på eget bevåg drog 
igång en sådan. Avgifterna för 
fortbildningen skulle sättas 
in på en av läkarnas konto.
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Mest kvalificerad läsekrets hade Neurologi från Orion 
Pharma – en tidning av specialister för specialister. Ur-
sprungligen gavs den ut av Farmos Group under namnet 
Epilepsi och Alkohol med namnändring 1992 i samband 
med företagets fusion med Orion. Epilepsi, Parkinson och 
Alkohol var länge fasta rubriker, men i senare nummer änd-
rades Alkohol till Beroende och Parkinson till Movement 
Disorders. Alla omslag presenterade en prominent neuro-
logisk forskare. Tidningen blev äldst bland tidskrifter rik-
tade till läkarkåren och lades ner 2013 efter att de senaste 
tio åren även publicerats på internet.

Flera av tidskrifterna hade i sina första nummer pro-
gramförklaringar. De ville vara en kanal för utbyte av kun-
skaper och erfarenheter och ”önskade en dialog och bidrag 
från läsarna” (Medicinskt Forum), alternativt ”fungera som 
budbärare av medicinsk information mellan olika specia-
liteter” (Medicinskt Magasin). Redaktörerna ville hålla hög 
kvalitet och ”utgöra ett seriöst alternativ till glättiga re-
klambroschyrer” (Forskning och Praktik). ”Droppjournalen 
skall inte vara något annonsblad för produkter från Phar-
macia Infusion, det vill vi klart säga ifrån.” Man ville blan-
da det tyngre vetenskapliga med lättare material. ”Nytt och 
Nyttigt skall inte blott syssla med vetenskap utan lättas upp 
med medicinhistorisk kuriosa och en och annan glad anek-
dot.” Överlag nådde tidskrifterna upp till hög kvalitet. Gi-

vetvis innehöll de annonser för sina företags produkter och 
rapporter från möten som behandlade tillhörande terapier. 
Ronden gick dock så långt som att under en tid ha all re-
klam samlad i en bilaga!

Blandad kompott
Förutom artiklar och symposiereferat med anknytning till 
företagens terapiområden ingick utlysning av stipendier 
och många senare industrikritiska läkare fick stöd i sin 
forskarutbildning av företagen. Historiska tillbakablickar 
förekom ofta och gällde läkare, upptäckter, terapier och 
medicinalväxter. Konst och kulturhistoria är andra åter-
kommande ämnen. Flera tidskrifter har genom åren haft 
konst på omslaget med åtföljande kommentarer. Interna-
tionella utblickar, personintervjuer och tävlingar var van-
liga. Under senare utgivningsår behandlades tidens stora 
frågor som läkemedel och alkohol, läkemedelsförmånen, 
växthuseffekten, könsskillnader, hälsoekonomi, följsamhet, 
forskningsfusk, kronobiologi, elektroniska patientjourna-
ler, placebo, sjukdomsmångleri med mera.

De flesta tidskrifterna hade ansvariga utgivare och re-
daktörer/redaktioner. Bland redaktörerna förekom ofta 
apotekare. Lars Rönnbäck var redaktör för olika ACO-publi-
kationer i cirka 15 år, Björn Uddenberg för olika tidskrifter 
från Draco, Tika och Astra/AstraZeneca och Jarl Ingelf för 
Ferrosans lika länge. 

Medverkande medicinska skribenter var allmänt aktade 
-

belpristagaren Linus Pauling medverkade en gång i Obser-
vanda Medica. Tidskrifterna blev också en kanal för van-
liga läkare att rapportera egna erfarenheter av diagnoser 
och behandlingar eller för att ge populärvetenskapliga och 
kulturella kommentarer.  Förutom inlägg från redaktionen, 

Överlag nådde tidskrifter-
na upp till hög kvalitet.

läkemedelshistoria
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TIDSKRIFT UTGIVARE TID

Acotuellt ACO Läkemedel 1971-88

Acomedia ACO Läkemedel 1989?

Informaco ACO Läkemedel 1969-2000

Kemi och Terapi Astra Läkemedel 1939-75

Astra-Nytt Astra Läkemedel 1970-81*

Astra-Nytt för tandläkare Astra Läkemedel 1970-81*

Klinik & Terapi Astra Läkemedel 1982-93

Klinik och Terapi för sjuksköterskor Astra Läkemedel 1984-88*

Klinik & Terapi f tandläk Astra Läkemedel 1980-82?

Medicinskt Forum Astra, Draco, Tika 1993-07.

AZ Plus AstraZeneca 2001-03?

Draco Pro Medico Draco 1960-93

Mixtura Draco, Tika 1988-93*

Observanda Medica Ferrosan 1974-91

q.s (Qantum satis) Glaxo Läkemedel 1987-98*

Hässle Information Hässle 1967-99

Nytt och Nyttigt Hässle 1954-66

Kvickt och lätt Hässle-Tika 1956-56*

Mixtura Kabi 1968-73

Ronden Kabi 1968-81

Kabijournalen Kabi Pharma 1988-90

Medicinskt Magasin KabiPharmacia 1992-96*

Journalen KabiVitrum/Kabi 1980-88

Ido-Nytt LEO ?

Kärnan LEO 1977-90*

Receptfritt Leo/Mekos 1985-90*

Mekosletter Mekos 196?

Droppjournalen Pharmacia infusion 1975-95

Recip reflex Recip 1968-81*

Forskning och Praktik Sandoz 1969-90

Tika Information Tika Läkemedel 1968-93*
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specialister och läkare medverkade många allmänt kända 
skribenter: Cello, Red Top, Kar de Mumma, Ingemar Unge, Carl 
Z, Jan-Öjvind Swahn, Nisse Simonsson, Stefan Rössner, Tord 
Ajanki och Matts Bergmark, som även var redaktör.

Nya tider

med varierande papperskvalitet, ofta med kartongartade 
-

tura från Draco/Tika, kallade sig reportagetidning och även 

Tidskrifterna var av stor betydelse för läkarnas fortbild-
-

tiklar om nya tekniker, bland annat om elektrofores, kro-
matografi och ultraljud. Forskning och Praktik från Sandoz 

-
skola med läkaren Bertil Marklund som författare. 

Jämfört med läkemedelskommittéernas ganska förutsäg-
bara blad var industrins tidskrifter allsidigare och lärori-
kare. De kom att läggas ner av samverkande skäl. Etik blev 

centralt i samhället och den som ville sälja något skulle 
hålla sig på avstånd så inte den vita rocken fläckades. Pro-
ducentobunden information blev ett allt vanligare krav, 

-
vecklade allt mer utbildningar för patienterna och läkarnas 

genomfört årliga fortbildningsenkäter har visat att specia-
listerna, och i än högre grad distriktsläkarna, sällan hinner 
ta del av nya medicinska forskningsrön. Stora grupper hin-
ner överhuvudtaget inte med någon kompetensutveckling 
alls.

De här numera nedlagda tidskrifterna finns, förutom på 

gåvor från olika redaktörer och senast från AstraZenecas 
nedlagda bibliotek i Södertälje, har Apotekarsocieteten 
samlingar av flera av de nämnda tidskrifterna. Det är med 
nostalgi jag bläddrar i de gamla numren och minns glömda 
läkemedelsnamn: Bafucin, Salures-K, Sulfapral, Cetiprin, 
Sobril, Follinyl… 

Pfizer Forum blev den sist startade tidskriften från ett 
företag. Den hade en mer hälsopolitisk profil, liksom tidi-
gare AZ Plus, och riktade sig inte bara till läkare utan även 
till politiker och tjänstemän inom hälso- och sjukvården.

ANDERS CRONLUND
vice verkställande direktör på

 Apotekarsocieteten 1996−2008

Tack
Tack för synpunkter till Rune Casslén, tidigare verkställande di-
rektör för RUFI och LIF.

Jämfört med läkemedels-
kommittéernas ganska 

förutsägbara blad var indu-
strins tidskrifter allsidigare 
och lärorikare. 

läkemedelshistoria
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När du söker ett korrekt beslutsunderlag för att få veta  allt om 
vad beslutsfattare, patienter, sjukvårdspersonal och allmänhet 
egentligen tycker, så kan vi hjälpa dig.
 TNS Sifo Navigare har lång erfarenhet av marknads-
undersökningar inom läkemedel, hälsa och sjukvård. Vi har både 
medicinsk kompetens och specialistkompetens om kan guida er 
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Det finns stora otillfredsställda medicinska behov 
bland de svårt sjuka patienter som har en sällsynt 
sjukdom och som i dag helt saknar effektiv be-

handling. Före år 2000 fanns det inget regelverk för dessa 
läkemedel inom EU och inte heller något incitament för 
läkemedelsföretagen att utveckla nya läkemedel för dessa 
sjukdomar – därför kallas de orphan drugs eller särläke-
medel. 

För att patienter med sällsynta sjukdomar skulle få möj-
lighet att få vård på samma villkor som patienter med van-
ligare sjukdomar har man infört en rad incitament – till 
exempel EU:s regelverk för särläkemedel år 20001 och EU-
rådets rekommendationer för sällsynta sjukdomar år 20092. 
Efter introduktionen av EU:s regelverk har fler än 1 194 sub-
stanser fått särläkemedelsstatus, men bara 85 har fått mark-
nadsföringsgodkännande (cirka 7 procent)3. 

Trots att antalet sällsynta sjukdomar och personer som 
drabbas kan tyckas vara många, är det väldigt få som får 
behandling. Endast 1 procent av de identifierade sällsynta 
sjukdomarna har i dag behandling. I debatten sätter man 
ofta likhetstecken mellan ”nya, innovativa läkemedel med 
hög kostnad” och särläkemedel. Det är dock viktigt att hål-
la i minnet att samhället aktivt stimulerat utvecklingen av 
särläkemedel via lagstiftning och stimulansåtgärder4.

Framtidsanalyser
Många tror att särläkemedel och dess kostnad kommer att 
öka dramatiskt i framtiden och flera studier har analyse-
rat kostnaden av särläkemedel ur olika aspekter. År 2004 
uppskattade Europakommissionen att kostnaden för sär-
läkemedel skulle öka från 0,07 procent till upp till cirka 
8 procent av EU:s läkemedelskostnad år 20105. I en senare 
belgisk studie år 2008 beräknades budgetpåverkan av sär-
läkemedel öka från 1,9 procent till 4 procent år 20136. Ingen 
studie har än så länge har kartlagt den svenska marknaden.

I februari i år publicerades en studie i Orphanet Journal 
of Rare Diseases där budgetpåverkan av särläkemedel i Sve-
rige och Frankrike studerades fram till 20207. Studien är 
baserad på samma modell som en tidigare studie publicerad 
2010 som uppskattar budgetpåverkan av särläkemedel i hela 
Europa. Resultatet för den svenska delen visar att budget-
påverkan av särläkemedel långsiktigt kommer att förbli 
mindre än 5 procent av den totala läkemedelsbudgeten. 

Modellen i studien är dynamisk och bygger på fyra sub-
analyser som estimerar trender för särläkemedelsstatus, 
marknadsföringsgodkännande, försäljning, och budgetpå-
verkan på den svenska och franska läkemedelsmarknaden. 
Modelleringen utgår från historiska data för dessa fyra in-
formationsmängder.

NY STUDIE VISAR:

Kostnaden för särläkemedel förblir 
en liten del av läkemedelsmarknaden

En ny publikation som tittat på kostnaderna för särläkemedel i bland annat Sverige 
visar att dessa kostnader fram till 2020 kommer ligga under 5 procent av den totala 
läkemedelsbudgeten. Det innebär en möjlighet att förbättra behandlingen för några 
av de svåraste sjukdomarna och mest utsatta patienterna i samhället. Det skriver 
Cassandra Julin, Celgene och Karolina Antonov, LIF, i den här artikeln.

särläkemedel
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Trots att antalet sällsynta sjukdomar och 
personer som drabbas kan tyckas vara 

många, är det väldigt få som får behandling. 

sjukdomarna har i dag behandling.
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särläkemedel

Modelleringen visar att det 2020 kommer att finnas 152 
godkända särläkemedel och att det genomsnittliga försälj-
ningsmedelvärdet för särläkemedel kommer att uppgå till 
11,1 miljoner SEK under de första fyra åren efter lansering 
och för att sedan öka till 21,5 miljoner SEK 12 år efter lan-
sering. Modellen räknar med en generell marknadstillväxt 
på 2 procent per år från 2013, vilket är en konservativ be-
räkning utifrån historisk data. 

Analyser av historiska data visar att under de första 6 
åren efter introduktionen av EU:s regelverk år 2000 växte 
särläkemedlens kostnadsandel till 0,7 procent av den to-
tala läkemedelskostnaden. Mellan 2006 och 2009 ökade till-
växten för att sedan sakta ner till 2,5 procent år 2012.

Modellen estimerar att kostnadsutvecklingen för särlä-
kemedel kommer att växa från 2,7 procent till 3,9 procent 
år 2018. Sedan kommer den att plana ut och nå en platå runt 
4,1 procent av den totala läkemedelsförsäljningen. 

Studien omfattar även en sensitivitetsanalys där de olika 
faktorernas inverkan på slutresultatet analyseras. Sensiti-
vitetsanalysen visade att det var få faktorer som påverkade 
slutresultatet signifikant. 

• Den ena av de två faktorer som hade en signifikant inver-
kan var sannolikheten att substanser med särläkemedels-
status når marknadsföringsgodkännande. Om man an-
vänder data från att regelverket för särläkemedel just kom 
på plats – då den högsta procentsatsen av substanser med 
särläkemedelsstatus fick marknadsföringsgodkännande 
– landar kostnadsandelen för särläkemedel på 9 procent. 
Detta är inte ett realistiskt scenario eftersom det inklude-
rar ett antal läkemedel som var långt fram i utvecklingen 
när regelverket kom på plats. Därefter minskade antalet 
produkter som blev godkända.

• Den andra faktorn av betydelse var om medelvärdesför-
säljningen efter lansering fördubblades – då landar budget-
påverkan på 8,1 procent av den totala läkemedelskostnaden. 
Om det inte skulle ske någon prisändring efter utgång av 
marknadsexklusivitet ökar andelen särläkemedel av totala 
kostnaden till 5,7 procent jämfört med resultatet i studien.

Den mest robusta uppskattningen hittills
Modellen i studien är den mest robusta uppskattningen 
hittills av framtida påverkan av särläkemedel på läkeme-
delskostnaden i Sverige. Att särläkemedel endast är en be-
gränsad del av den totala läkemedelskostnaden beror på 
att få substanser med särläkemedelsstatus får marknads-
föringsgodkännande samt att patent löper ut på befintliga 
särläkemedel.

Studien är intressant eftersom den tittar specifikt på 
svenskt data och eftersom det är den första studien som 
uppskattar särläkemedlens kostnadspåverkan i Sverige. 
Den är också intressant eftersom försäljningsutvecklingen 
för särläkemedel inte är självklar, vilket kan bero på att det 
saknas finansieringslösningar i sjukvården. 

Resultatet i studien är i linje med tidigare studier. Denis 
med flera uppskattade att andelen av särläkemedel skulle 
stiga till 4 procent av den totala läkemedelskostnaden år 
2013 i Belgien8. Den tidigare studien med samma författare 

som den svenska studien från i år som uppskattade kost-
nadsutvecklingen för särläkemedel i hela EU, och där sär-
läkemedel estimerades nå en platå på 4,6 procent av den 
totala läkemedelskostnaden år 20169. Resultaten av analys 
av de franska data i samma studie från i år prognostiserar 
att kostnaden för särläkemedel i Frankrike kommer att sti-
ga till 4,9 procent av den totala läkemedelskostnaden år 
2020. 

Sammanlagt visar dessa studier är att särläkemedel kom-
mer att förbli en begränsad del av den totala läkemedels-
marknaden. Utifrån detta borde tillgång till behandling för 
några av de svåraste sjukdomarna och mest utsatta patien-
terna i samhället kunna förbättras avsevärt.

                                 CASSANDRA JULIN
Associate Manager, 

Corporate Affairs Nordic, Celgene

1 Regulation (EC) No 141/2000 of the European Parliament and of 
the Council of 16 of December 1999 on Orphan Medicinal Products.

2 Council Recommendation of 8 June 2009 on an action in the field 
of rare diseases (2009/C 151/02).

3 Committee for Orphan Medicinal Products (COMP) meeting report 
on the review of applications for orphan designation, 15 November 
2013 (EMA/COMP/609737/2013 Rev.).

4 http://www.lif.se/default.aspx?id=41292 accessed on 09/01/2014.

5 de Varax A, Letellier M, Börtlein G, Study on orphan drugs, 
Alcimed 2004.

6 Denis A, Mergaert L, Fostier C, Cleemput I, Simoens S: Budget 
impact analysis of orphan drugs in Belgium: estimates from 2008 to 
2013. J Med Econ 2010, 13(2):295–301.

7 Hutchings A, Schey C, Dutton R, Achana F, Antonov K: Estimating 
the budget impact of orphan drugs in Sweden and France 2013-
2020. Orphanet J Rare Dis 2014, 9:22.

8 Denis A, Mergaert L, Fostier C, Cleemput I, Simoens S: Budget 
impact analysis of orphan drugs in Belgium: estimates from 2008 to 
2013. J Med Econ 2010, 13(2):295–301.

9 Schey C, Milanova T, Hutchings A: Estimating the budget impact 
of orphan medicines in Europe: 2010–2020. Orphanet J Rare Dis 
2011, 6:62.

10 http://www.eurordis.org/about-rare-diseases accessed on 
09/01/2014.

EN HALV MILJON PERSONER PÅVERKAS
Ett särläkemedel är framtaget för behandling av sällsynta sjuk-
domar. En sällsynt sjukdom är ett livshotande eller svårt handi-
kappande tillstånd som påverkar små patientgrupper. Sjukdo-
marna är ofta kroniska och progressiva, och drabbar färre än 
5 av 10 000 personer. Det finns mellan 6 000 och 8 000 säll-
synta sjukdomar10 och det uppskattas att cirka en halv miljon 
personer i Sverige påverkas av en sällsynt sjukdom.

KAROLINA ANTONOV  
Chefsstrateg, LIF
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?

Samverkan är 
möjligheternas nyckel 

visar branschstudien

Samverkan är nyckeln till helhetstänkande och en god hälsoekonomi och 
läkemedelsbranschen bör vara en nyckelaktör i detta. Samtidigt kan det vara hög 
tid för läkemedelsbranschen att se över inte bara de egna strategierna utan också 
den egna självbilden. Att våga stå för och kommunicera det man faktiskt gör och 
kan göra framöver. Det är några av resultaten i årets branschstudie genomförd av 

Opticom International Research i samarbete med Pharma Industry och LIF.

trender
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Opticom International Research 
genomför sedan 2010 varje 
år en studie inom svensk lä-

kemedelsindustri i samarbete med 
Pharma Industry där personer yrkes-
verksamma i läkemedelsbranschen får 
komma med sina synpunkter och för-
utsägelser för branschen. Sedan 2012 
har även LIF medverkat som part i stu-
dien. Syftet med studien har varit att 
kartlägga branschens uppfattning om 
sig själv och synen på den egna rollen 
inom svensk hälso- och sjukvård för 
att kunna identifiera både möjligheter 
och hot inför framtiden. Ett ytterligare 
syfte har varit att kartlägga medlem-
mars inställning och informationsbe-
hov i förhållande till LIF. 

Studien genomfördes i form av en 
webbenkät under juni 2014 och besva-
rades av 210 personer från totalt 77 oli-
ka företag som representerar allt från 
små nystartade företag till de stora glo-
bala spelarna. 83 procent av deltagarna 
har minst 10 års erfarenhet av att ar-
beta i branschen och 27 procent har mer 
än 19 års erfarenhet. Könsfördelningen 
var jämn. Key account managers (29 
procent), produktchefer (28 procent) el-
ler medlemmar i ledningsgruppen (18 
procent) utgjorde gemensamt en majo-
ritet av deltagarna. Den största andelen 
arbetar främst inom Sverige (71 pro-
cent) och 78 procent är medlemmar i 
LIF. 

Hårt kostnadsfokus motverkar 
helhetssyn 
Hälsoekonomiska brister och ett allt-
för hårt kostnadsfokus ses i årets stu-
die som ett lika stort hot mot läkeme-
delsindustrin som oviljan att betala 
för innovativa läkemedel (som i förra 

årets studie sågs som det största hotet). 
Helhetstänkandet inom vården är helt 
klart att betrakta som en trend på både 
individ- och organisationsnivå där fo-
kus flyttas alltmer från punktinsatser 
inom vården till insatser kopplade till 
ett helhetstänkande kring individens 
liv och framtida funktionsförmåga. 
Som ett exempel på detta kan näm-
nas den personcentrerade vården som 
bland annat bedrivs vid Centrum för 
personcentrerad vård vid Göteborgs 
universitet, GPCC. I allt fler samman-
hang lyfts helhetsperspektivet i vården 
fram och svaren från yrkesverksamma 
inom läkemedelsbranschen speglar en 
aspekt av detta perspektiv samt hur ett 
alltför stort fokus på enbart kostnader 
kan vara ett hot mot interventioner 
som på lång sikt skulle kunna gynna 
den övergripande hälsoekonomin. 

Accessproblem där restriktioner för-
svårar relationen och kontakten med 
professionen lyfts även i årets under-
sökning fram som ett hot som ligger 
mer eller mindre konstant liksom ge-
nerell prispress och resursbrist inom 
vården. Att få till stånd en mer värde-
baserad prissättning (baserad på över-
gripande hälsovinster/hälsoekonomi 
på såväl individ- som samhällsnivå) 
ses som en kontinuerligt ökande möj-
lighet, eventuellt i takt med en utveck-
ling mot ett större helhetstänkande 
inom sjukvården. 

Samarbete fortsatt den största 
möjligheten  
– trots tydligt glapp mellan möjlig-
het och förmåga

Överlag ses dock samarbete i olika 
former som den absolut största möjlig-
heten för läkemedelsindustrin. Framför 
allt anges ett fördjupat samarbete med 
vården som en möjlighet (69 procent 
anger detta, en ökning från föregående 
års 66 procent), men även samarbete 
inom industrin lyfts fram (33 procent, 
en signifikant ökning sedan förra årets 
21 procent). Forskning och utveckling 
av nya läkemedel anges också som en 
stor möjlighet som ökat något sedan fö-
regående år medan ordnat införande 
ses som en möjlighet av färre i årets 
studie.

På den i studien återkommande frå-
gan om hur väl samverkan mellan läke-
medelsindustrin och sjukvården gene-
rellt fungerar i dag i Sverige, anger del-
tagarna ett snitt på 5,4 på en 10-gradig 
skala, vilket är en ökning i förhållande 
till föregående års snitt på 5,1. Trots den-
na marginella förbättring, fungerar inte 
samverkan tillfredsställande. 

Helhets-
tänkandet 

inom vården är 
helt klart att 
betrakta som 
en trend på både 
individ- och orga-
nisationsnivå.
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Deltagarnas prognos för samverkan 
med sjukvården om fem år är heller 
inte särskilt optimistisk (även om en 
ökning till 5,6 anges över fem år), ändå 
har samarbete med vården angivits 
som en av de stora möjligheterna för 
läkemedelsindustrin. Här verkar det 
finnas ett tydligt glapp mellan upplevd 
möjlighet och upplevd förmåga att 
uppnå denna möjlighet som inte bara 
manar till rannsakan av strategier för 
ett möjligt samarbete utan också tron 
på densamma.

Vårdens vilja till samverkan bedöms 
överlag som moderat med i snitt 3,0 på 
en 5-gradig skala men spås öka något 
(till 3,5) under en femårsperiod. I den-
na fråga är deltagargruppen emellertid 
relativt heterogen, där vissa tror att vil-
jan kommer att vara fortsatt ganska li-
ten medan andra tror att den kommer 
att öka till att bli stor. 

Anledningarna till detta framgår 
inte men skillnaden är intressant i sig 
och man kan tänka sig att även detta är 
något som eventuellt kan komma att 
påverka framtida agerande inom om-
rådet för samverkan.

Dialogen med viktiga aktörer 
behöver bli bättre 
Liksom i föregående års studie fick del-
tagarna också bedöma hur viktigt det 
är för läkemedelsföretagen i Sverige 
att föra en dialog med ett antal olika 
aktörer. Aktörerna som fanns med i 
studien var:

• Professionen, det vill säga läkare och 
sköterskor

• Expertgrupper och läkemedelskom-
mittéer

• Tjänstemän inom landsting och re-
gioner

• Tjänstemän på riksnivå

• Politiker inom landsting och regioner

• Politiker på riksnivå

• Patienter via patientföreningar samt

• Allmänheten

Liksom i föregående års studie utmärk-
te sig professionen samt expertgrupper 

och läkemedelskommittéer som myck-
et viktiga i detta avseende (där båda 
ges runt 9 på en tiogradig skala). Över 
en femårsperiod spås dialog med fram-
för allt expertgrupper bli än viktigare 
medan dialog med professionen spås 
minska under samma period, även om 
den kommer att vara fortsatt viktig. 

Att föra en dialog med politiker och 
tjänstemän anses relativt mindre vik-
tigt i nuläget (runt 7 på den tiogradiga 
skalan) men spås bli allt viktigare över 
en femårsperiod. Vikten av att föra en 
dialog med allmänheten ligger på en 
konstant lägre viktighetsnivå även 
över tid (runt 6 på skalan). Förutom att 
skatta dialogen med de olika aktörerna 
ombads deltagarna också att bedöma 
hur väl det egna företaget klarar av att 
föra dialogen med respektive aktör. 
Överlag kan sägas att företagen anses 
underprestera när det gäller dialog 
med samtliga aktörer, vilket indikerar 
att dialog totalt sett inte på någon nivå 
är tillfredsställande i nuläget. Största 
underprestationen återfinns inom dia-
logen med aktörer som ligger ett steg 
utanför vården, till exempel expert-
grupper, politiker på olika nivåer samt 
tjänstemän.

Partnerskap en väg till samverkan
När deltagarna ska lista rekommende-
rade framgångsfaktorer i att hitta sam-
verkansprojekt handlar svaren främst 
om att förstå behoven hos motparten 
och skapa lösningar som gynnar båda 
parter. Majoriteten svar handlar om 
kommunikation, dialog och förståelse 
för den andres situation och därige-
nom möjligheten att få motparten att 
se vinsterna med ett samarbete. Det 
som beskrivs i svaren är således kär-
nan i ett partnerskap även om det inte 
formuleras exakt så av deltagarna. Två 
jämlika parter som möts för en gemen-
sam planering av något som utmynnar 
i en situation som gynnar båda parter. 
Även här finns alltså ett helhetstän-
kande som väl harmonierar med en 
övergripande helhetssyn på vården.

LIF – fortsatt mycket viktig roll 
med utrymme för förbättringar
LIF:s roll i att upprätthålla branschens 
trovärdighet är fortsatt mycket viktig 
enligt deltagarna, liksom att vara opi-
nionsbildande gentemot politiker och 
myndigheter. För att närmare granska 
hur väl LIF anses klara sina uppdrag 
fick deltagarna även i årets undersök-
ning bedöma viktighet och prestation 
(av LIF i detta fall) för en rad olika upp-
drag, på samma sätt som för dialogen 
med de olika aktörerna. 

Bedömningskriterierna var: 

• Vara opinionsbildande mot allmän-
heten.

• Vara opinionsbildande mot politiker 
och myndigheter.

• Följa och påverka utredningar.

• Följa och påverka internationella 
direktiv.

• Ge medlemsföretagen service i form 
av uppdateringar i omvärldsfrågor.

• Upprätthålla branschens trovärdig-
het.

• Underhålla och utveckla Läkeme-
delsbranschens Etiska Regelverk (LER) 
över tid. 

• Skapa nätverk i branschen. 

Överlag kan 
sägas att 

företagen anses 
underprestera 
när det gäller dia-
log med samtliga 
aktörer, vilket indi-
kerar att dialog 
totalt sett inte på 
någon nivå är till-
fredsställande i 
nuläget.
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Respondenterna fick först bedöma 
på en skala mellan 1 och 10 hur viktigt 
vart och ett av uppdragen är för LIF och 
sedan ge en bedömning för hur väl LIF 
presterar inom respektive uppdrag, 
också på en skala mellan 1 och 10. 

Här är respondenternas attityd till 
LIF fortsatt kritisk. Liksom i föregåen-
de års studie underpresterar LIF kraf-
tigt inom de två uppdrag som ses som 
mest centrala, och som får över 9 i ge-
nomsnitt på viktighetsbedömningen – 
Upprätthålla branschens trovärdighet 
samt Vara opinionsbildande mot poli-
tiker och myndigheter. 

Dock har prestationen inom dessa 
nyckelområden ökat något jämfört med 
föregående år och hamnar nu runt 6,5 
(mot knappt 6 förra året). Här finns allt-
så fortsatt en tydlig förbättringsmöjlig-
het för LIF. 

Bäst presterar LIF inom området för 
att Ge medlemsföretagen service i form 
av uppdateringar i omvärldsfrågor och 
överlag anser deltagarna att LIF håller 
en väldigt god kvalitet på sitt informa-
tionsmaterial där VD-brevet rankas 
högst. LIF kan dock eventuellt bli bätt-
re på att informera om vad man kan 
tillhandahålla. Ingen respondent tyck-
er att LIFe-time är dålig men en relativt 
stor andel känner inte till att tidningen 
finns. (LIFe-time.se bevakar och debat-
terar centrala ämnesområden inom häl-
so- och sjukvården, startade 2012 och 
ägs av LIF.)

Ett fortsatt roligt och stimulerande 
arbete
Det är fortsatt roligt att arbeta inom 
läkemedelsbranschen och nöjdheten 
har ökat något sedan föregående år. 
Samtidigt faller läkemedelsföretag på 
Företaget Universums Företagsbarome-
ter som årligen rankar de populäraste 
arbetsgivarna bland svenska studen-
ter. Ett glapp som eventuellt indike-
rar att man behöver vara närvarande 
i branschen för att inse dess fördelar. 
Intresset för branschen tros bland del-
tagarna framför allt kunna ökas ge-
nom att kommunicera samhällsnyttan 
och generellt öka trovärdigheten för 
branschen.

De främsta drivkrafterna för att 
stanna kvar i branschen är engagemang 
och den egna kompetensen samt en all-
män passion för arbetet, vilket återigen 
indikerar att när man väl är inne i bran-
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schen så kommer man i kontakt med 
alla de positiva konsekvenserna av att 
vara där på ett annat sätt. Endast 6 pro-
cent av deltagarna anger att de skulle 
vilja byta bransch helt och hållet.

Gott självförtroende men nedsatt 
självbild
För att förbättra branschens rykte an-
ser deltagarna att LIF kan synas mer 
i debatten och framföra goda exempel 
från industrin, samt ha en kontinuerlig 
dialog med samtliga aktörer av vikt. 
I samma syfte kan det egna företaget 
göra mycket genom att följa etiska re-
gelverk, ha en hög etisk moral, agera 
ansvarstagande och professionellt samt 
vara en respektabel samarbetspartner. 

Dessa svar antyder att responden-
terna anser att dessa aspekter av bran-
schen kanske inte är de tydligaste. En 
önskan om att tvätta bort synen på lä-
kemedelsindustrin som profitsökande 
kan anas under svaren. 

Det finns en diskrepans mellan in-
dustrins egen vilja och ambition och 
bilden av industrin i allmänhet. Det 
kan därför eventuellt vara tid för att 
höja branschens självförtroende och 
ändra självbilden i linje med faktiska 
omständigheter – de goda exempel man 

För att 
förbättra 

branschens rykte 
anser deltagarna 
att LIF kan synas 
mer i debatten 
och framföra goda 
exempel från indu-
strin, samt ha en 
kontinuerlig dia-
log med samtliga 
aktörer av vikt.
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anser att LIF bör lyfta fram ännu mer i 
debatten. På individnivå ser man lik-
nande svar från deltagarna (Vad kan du 
som individ göra för att förbättra bran-
schens rykte?). En majoritet lyfter här 
fram att arbeta efter etiska riktlinjer 
och att agera ansvarsfullt. En viktig del 
inom detta område är också att förmed-
la positiv information till allmänheten 
och att över huvud taget främja mer in-
formationsspridning och debatt.

Hälsoekonomi det viktigaste 
bidraget
När deltagarna ska rangordna läke-
medelsbranschens viktigaste bidrag 
till Sverige på olika nivåer, hamnar en 
friskare befolkning, innovation och 
forskning följt av att medverka till 
sjukvårdens utveckling i topp. De as-
pekter man anser behöver lyftas fram 
för att stärka branschens rykte är också 
dessa tre bidrag: hur branschen bidrar 
till sjukvårdens utveckling, en fris-
kare befolkning samt innovation och 
utveckling. 

Avslutande kommentarer
Samverkan är nyckeln till helhetstän-
kande och en god hälsoekonomi. Lä-
kemedelsbranschen bör vara en nyckel-
aktör i detta. Strategier för att få till en 
god samverkan med vården, experter 
och politiker handlar mycket om kom-
munikation, dialog och förståelse för 
”den andres” situation och därigenom 
möjligheten att få motparten att se vin-
sterna med ett samarbete – ett partner-
skap. Industrins prognos vittnar om en 
något dyster syn på den egna möjlighe-
ten att påverka utfallet av vårdens vilja 
till samverkan. Det kan vara hög tid för 
läkemedelsbranschen att se över inte 
bara de egna strategierna utan också 
den egna självbilden. Att våga stå för 
och kommunicera det man faktiskt gör 
och kan göra framöver.

ELINOR WESTERBERG
projektledare

Opticom
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Friskvård för insidan
Lever vi för att arbeta eller arbetar vi för att leva? Jag tror att vi behöver 
stanna till med jämna mellanrum och ställa oss denna fråga. Mitt i det 
som är vanligt och vardagsnära. Mellan kundbesök, på väg till ett möte, 
under löpturen, i en bilkö eller när vi är försenade till förskolan för att 
hämta barn. Vad gör jag med min tid? Vad mår jag bra av? Vad är jag 
stolt över? Hur vill jag leva mitt liv? I den här artikeln tar Cissi Glittvik, 
utbildare och författare, upp tankar kring viktiga frågor i livet.

Cissi Glittvik driver företaget Hopp 
och tro (www.hoppochtro.se) och ut-
bildar i livskunskap – hälsa och frisk-
vård, döden, service och mänskliga 
möten. I sina föreläsningar blandar hon 
skratt och eftertanke för att ge delta-
garna inspiration att gå vidare. Hon är 
också författare till böckerna ”Friskvård 
för insidan” (2007) samt ”JAG – en del 
av evigheten” (2009). 

Hösten 2014 utkommer hennes tredje 
bok, ”Min plats på jorden”, en bok om 
fysiska platser och en inre plattform, 
men ytterst en bok om identitet. Boken 
ges ut i samarbete med fotografen Ca-
rolin Freiholtz på Votum förlag. 
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Ibland blir jag galen av dem som 
lättvindigt slänger ur sig att ”det är 
bara att prioritera”. Kvar står man 

med ett gnagande dåligt samvete över 
att allt beror på mig och mina prio-
riteringar och fortfarande har jag en 
alldeles för trång planering i min tele-
fon eller i min almanacka. Det är inte 
alltid så enkelt när andra skriver in sig 
i vår planering, när vi ska ta hänsyn 
till familj, vänner och andras behov 
samtidigt som vi ska hantera inte bara 
andras krav och egna utan också de 
egna behoven. 

Att arbeta med friskvård för insidan 
handlar om att våga vara stolt över den 
du är, det du har och det du gör. Att 
våga se på sig själv med en vänlig blick 
kan förändra förutsättningarna både 
för dig själv och för människor i din 
omgivning. Att våga se sina tillgångar 
och egenskaper, att lära känna sina 
brister och begränsningar gör att man 
också får mod att möta andra männ-
iskor som de är, med deras förmågor 
och tillkortakommanden. Då hittar vi 

styrkor som vi kan odla och mindre 
smickrande egenskaper i vår person-
lighet som vi kan begränsa. Då kan vi 
blomma tillsammans. Medvetna om 
vad vi vill göra i livet. Det ger kvalitet 
till en pressad almanacka och är också 
ett gott skäl till att skapa pauser i flö-
det. Men det är inte så lätt.

Göra, göra, göra
Ibland verkar det som om det enbart 
är arbete och aktivitet som räknas. Vi 
planerar bara in allt vi ska göra, men 
vi planerar inte in vilan. Och ändå tror 
jag att de flesta av oss är väl medvetna 
om att vilan är en förutsättning för ef-
fektivitet, arbete och aktivitet. 

Är det inte märkligt hur vi så lättvin-
digt misshandlar oss själva? Att det ska 
vara så svårt att ta in det faktum att an-
das in är lika viktigt som att andas ut. 
Och en till synes ganska enkel övning 
är att stanna till mitt i vardagen, ta ett 
djupt andetag och andas in stillhet, när-
varo, lugn. Behålla luften någon sekund 
och sedan andas ut stress, jagande och 

            Illustration: Lennarth Nilsson

Ibland verkar 
det som om 

det enbart är arbete 
och aktivitet som 
räknas. Vi planerar 
bara in allt vi ska 
göra, men vi pla-
nerar inte in vilan. 
Och ändå tror jag 

är väl medvetna om 
att vilan är en förut-
sättning för effekti-
vitet, arbete och ak-
tivitet. 
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krav. Jag skrev till synes enkel eftersom 
den är enkel att göra rent fysiskt, men 
kan vara svår att landa i.

Kanske har du hört det förr, men jag 
tror att det tål att upprepas: Varandet 
är viktigare än görandet. Livet och till-
varon handlar inte enbart om att pre-
stera och producera, att visa upp resul-
tat och kunna visa på vad man gör och 
gjort. 

Det är bara en del av livet. En del 
som vi ska hantera med ansvar för våra 
uppdrag och uppgifter och bidra med 
den del som ligger på oss. Men livet 
handlar också om att få vara, att få fin-
nas till, att få njuta och vila. Att få lad-
da batterierna och hitta ny kraft. Att få 
samla ihop sig. 

Spänningen mellan de skenbara 
motsättningarna
Vi lever i ett samhälle där det är fres-
tande att utveckla görandets identitet. 
Vi är duktiga på det. Men vi har stort 
behov av att arbeta med vårt varande. 
Att se på oss själva med blida ögon 
också då vi sitter med armarna i kors.

Livet är både aktivitet och vila, rö-
relse och stillhet – att andas in är lika 

nödvändigt som att andas ut. Att vara 
aktiv hör till livet lika väl som att vila. 
Just spänningen mellan de skenbara 
motsättningarna är en viktig förutsätt-
ning för livet. När denna spänning går 
förlorad går mycket av livet förlorat. 

Att komma till ro är svårt när det är 
så mycket som pockar på vår uppmärk-
samhet. På något sätt tycks stillheten 
inte riktigt passa in i vår tid. Men i 
verkligheten, i våra verkliga behov i li-
vet, är det precis tvärt om! Det är när 
jag inte kan känna mig lugn för allt ar-
bete, när oron utifrån och inifrån är 
mina ständiga följeslagare, när kraven 
skruvas upp, när axlarna sitter uppe 
vid öronen och magkatarren gör sig på-
mind hela tiden, det är då stillheten är 
en nödvändighet. Det är då jag behöver 
hitta lugnet, stoltheten över vem jag är 
och hur jag vill leva mitt liv! Då, när det 
är som svårast. 

Livet är intensivt för många som le-
ver med ett högt tempo och en hel del 
måsten. Ibland blir det bara så påtag-
ligt och kryper inpå kroppen. Som den 
vardagsmorgon då vår nästan treåriga 
dotter kröp in i vår bil på väg till för-                                         Illustration: Lennarth Nilsson
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skolan och manade på sig själv och oss 
andra med orden: ”Tempo, tempo, tem-
po.” Jag visste ju vem hon hade fått det 
från. Det fick mig att stanna till. Att 
tänka till. Och att sluta säga så till våra 
barn. Så bråttom var det faktiskt inte 
– varje morgon. Ibland, ja visst, men 
inte alltid.

Lyssna till kroppens signaler
Det är så finurligt ordnat att vi männ-
iskor hänger ihop – som en helhet. Och 
när vi stressar så säger kroppen ifrån, 
vårt psyke och vårt fysiska jag hänger 
ihop. På vilket sätt kroppen säger ifrån 
är olika. Så det gäller att lära känna sig 
själv och sina signaler. Att lyssna på sig 
själv och sin kropp. För kroppen talar 
till oss genom spända nackar, ont i ryg-
gen, stressmage, trötthet, magkatarr, 
svårt att andas eller tryck över bröstet. 
Men lyssnar vi? Kroppen skriker hö-
gre och högre, tydligare och tydligare. 
Men vi rusar vidare. 

Jag tror vi behöver stanna till mitt i 
vardagen och ge den ett evighetsper-
spektiv.

Att känna ro, att söka stillheten, be-
tyder inte att vara lat eller att ha trå-
kigt. Det handlar om att få perspektiv. 
Att våga möta livet. Det kan vara myck-
et ansträngande att få tyst på allt inom 
och utom oss som pockar på vår upp-
märksamhet. Att hitta vilan i vårt yttre 
och inre brus. 

Men vi kan påverka relativt mycket. 
Telefonen har en avstängningsknapp, 
en del av alla måsten är – om vi be-
grundar det – kanske inte nödvändiga. 
Världen fortsätter snurra även de dagar 
då vi inte uppdaterar vår status på oli-
ka sociala medier. Vi kan många gång-
er ge oss själva en stilla stund, om vi 
vill. Inte alltid, men många gånger.

Jag hörde talas om en person som 
ringde till en annan, han svarade och 
meddelade den som ringt att ”du ring-
er lite olämpligt”. Nej, svarade upp-
ringaren, jag ringer inte olämpligt, det 
passade mig bra att ringa just nu, men 
du kanske svarade olämpligt. Att ta an-
svar för sitt liv och sin tid är att våga 
stänga av ibland. Du försvinner fak-
tiskt inte för att du är oanträffbar en 
stund. 

Det krävs mod att möta stillheten
Det kan kräva en kraftansträngning 
att i almanackan boka tid för stillhet, 

för ett gott samtal, en bok eller musik. 
Att ta sig in i stillheten är ofta mer an-
strängande än att ta sig ur den. Still-
heten kan också mötas av ett inre mot-
stånd. Det kan vara hotande att söka 
stillheten och tystnaden. Vad kommer 
att möta mig där? Vem kommer jag att 
möta? Vem är jag? Det kan kännas hot-
fullt. Ett hot och samtidigt en oändlig 
möjlighet och en utmaning. Stillheten 
kan göra ont, därför kräver den mod.

Säkert har du någon gång fått rådet 
att leva i nuet, men nuet är ju en så för-
tvivlat kort stund. Nu är det nu och 
plötsligt är det dåtid. 

Men att leva i nuet handlar om att 
hinna med sig själv i ett tempo som 
man sällan själv bestämt. Det är när 
man så att säga hamnar efter sig själv 
som man börjar stressa för att hinna i 
kapp. Är det en tillfällig, tidsbegrän-
sad kapplöpning så brukar vi orka 
springa. Men om förutsättningarna 
aldrig ändras och vår tid börjar styras 
mer av andra än oss själva – då finns 
det inte någon plats över för att leva i 
nuet. Då måste vi alltid vara någon-
stans i framtiden, fast vi fysiskt befin-
ner oss här och nu. Det blir splittrande! 
Hjulen snurrar för fort och vi hinner 
inte ikapp. 

En del säger, kanske lite väl lättvin-
digt, att det är bara att ta tag i sitt liv, 
skärpa sig, ta ansvar. Och visst ska vi 
ta ansvar. Tveklöst. Men ibland är det 
svårt. Ibland känns det ensamt och vi 
behöver stöd av varandra. I vissa delar 
av livet är jag den som blir buren, vid 
andra tillfällen är jag den som bär. I 
livsspelet ingår både att få ta emot och 
få ge en hjälpande hand, att både få bä-
ras av någon annans hopp och att få 
vara ställföreträdande hopp för någon 
som just förlorat sin tro på livet, på li-
vets förutsättningar eller på den värld 
vi lever i.

Esse och posse
I blicken skapar vi kontakt, kroppssprå-
ket lever ett alldeles eget och rikt liv, 
vem har inte hört talas om kärlek vid 
första ögonkastet, kanske är det några 
som upplevt det. I relation till mina 
barn, är ögonkontakten viktig, både när 
de ska talas till rätta men än mer när jag 
ska tala om att jag älskar dem.

Varje människa behöver bli bekräf-
tad. Sedd. Uppmuntrad. Berörd. Äls-
kad.

Är det inte 
märkligt hur 

vi så lättvindigt 
misshandlar oss 
själva? Att det ska 
vara så svårt att ta 
in det faktum att 
andas in är lika 
viktigt som att 
andas ut.

ledarskap
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iskor får befinna sig i sitt esse? Att vi 
mår bra, skapar livskvalitet och upple-
ver oss gå från möjlighet till verklighet. 
Hur kan vi arbeta med oss själva? Hur 
ser de förutsättningar ut som ska hjälpa 
mig själv eller min personal att inte gå 
in i väggen, bli sjukskrivna eller omo-
tiverade enbart på grund av det vardag-
liga, vanliga? Hur ska vi kunna lyfta 
varandra inte enbart utifrån vad vi pre-
sterar (jag tror att det är gott att få vara 
duktig emellanåt och helt utan krav blir 
det nog rätt trist, men det måste finnas 
ett mellanläge), vårt posse, utan också 
utifrån den vi är, vårt esse?

Jag tror på trivsamma påminnelser. 
Inspirerande återkommande små upp-
maningar i god anda. Tillfällen som lyf-
ter och uppmuntrar. Stimulerande mö-
ten, återkommande frukostföredrag el-
ler inspirerande ord till lunch. En ovän-
tad sommarpresent. En medveten le-
dare som lyfter, stöttar, ler och ser. Att 
lyfta livsfrågorna, våga samtala om 
både väsentligheter och småsaker. 

Livet är vardag och fest. Sorg, död 
och trasighet liksom glädje, liv och ut-
veckling. Det kan vara ganska enkla 
inspirationer som ger kraft att gå vida-
re. Och vårt sätt att möta varandra kan 
vara livsavgörande. En medvetenhet 
om att det vi gör eller det vi säger, spe-
lar stor roll. Det kan ge en annan män-
niska ork att fortsätta en dag till. Vi kan 
vara friskvård för insidan för varandra. 
Om vi vill.

CISSI GLITTVIK
utbildare, författare

Hopp och tro

Det finns två intressanta begrepp i 
sammanhanget, de är på latin: esse och 
posse. Esse är den man är, att vara med-
an posse är det man gör, att kunna. 

Uttrycket att någon är i sitt esse är 
ett positivt uttryck och speglar någon 
som verkligen trivs och mår gott, nå-
gon som känner sig som fisken i vatt-

net. Att vara i sitt esse betyder alltså att 
vara den man är. Då mår man gott! När 
är du i ditt esse? På vilket sätt hjälper 
du människor i din omgivning att fin-
na sitt esse? 

Det latinska uttrycket ”en posse ad 
esse” betyder från möjlighet till verk-
lighet. Så hur når vi fram till att männ-

Produktchefer som 
projektledare

IMA & ARU-
certifierade

 Egen 
Compliance Officer

Ring dagens 
bästa samtal: 
0706 – 11 15 16

eller maila:
info@coure.se

Välkommen!

Dags att byta byrå?
För nu är vi äntligen här. Byrån som är skräddarsydd för dig 
som är produktchef inom läkemedelsindustrin. Självgående 
och rutinerad med projektledare som själva arbetat som 
produktchefer. Vi är den nya generationens byrå. 
Du har allt att vinna,  hör av dig så berättar vi mer!

YYooour bbrraandd cccoommmmmmmmppppppaaaaaaannnnionn coure.se
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Den totala försäljningen av läke-
medel i Sverige under de för-
sta sex månaderna, uppgick 

till 18,6 miljarder kronor. I procent har 
försäljningen januari - juli 2014 (YTD) 
ökat med 1,49% . För de senaste 12 må-
naderna (MAT) har försäljningen ökat 
med 2,82% jämfört samma period, au-
gusti 2012- juli 2013.  

Topp 15 företag
Det är oförändrat på topp fyra över de 
största läkemedelsföretagen i Sverige. 
Pfizer, Orifarm, Novartis och MSD be-
håller sina placeringar. I övrigt är det 
små förändringar i listan, någon upp 
och någon ner. Strax utanför topp 15 
återfinns vid senaste mätningen Cross 
Pharma, Bayer och Lilly. 

De femton största företagen står un-
der perioden januari till juli, Q2, för 

52%, 9,5 miljarder kronor,  av läkeme-
delsförsäljningen i Sverige. 

Topp 15 produkter
Sedan den senaste analysen är det i 
stort sätt samma placeringar på topp 
15-listan vid mätningen för Q1 2014. 
Glivec och Tysabri har gjort en rokad. 
Lucentis har tagit sig in på listan och 
Advate har klättrat uppåt. 

Precis utanför listan hittar vi nu i 
följande ordning, Abilify, Concerta, 
Fragmin och Seretide.

De 15 läkemedlen med högst om-
sättning står för  19% av den totala lä-
kemedelsförsäljningen (YTD). 

 
Topp 15 AT koder 
I den inbördes rankingen mellan de 
olika produktgrupperna står läkeme-
del inom terapigrupperna för tumö-

rer och rubbningar i immunsystemet 
(L) och nervsystemet (N) forfarande 
för ca 40% av marknaden, precis som 
vid senaste mätningen. Försäljningen 
för dessa två grupper var under första 
kvartalet 4,5 respektive 3,1 miljarder 
kronor, av den totala omsättningen. 
Vilket motsvarar 24%, respektive 17%. 
Annars är det små förändirngar, tera-
pigrupp C – hjärta och kretslopp och 
G – urin och könsorgan samt könshor-
moner byter plats och innehar nu sjun-
de respektive åttonde platsen. Förra 
månadens raket på listan terapigrupp 
J – infektionssjukdomar, där bl.a vacci-
ner ingår som gick från 3:e till 6:e plats 
kvarstår. Detta beror på en ändring i 
beräkningen av försäljningsstatistik 
för vacciner hos IMS Sweden, där vi nu 
även räknar med direktdistributionen 
av nämnda terapigrupp.

branschstatistik

FÖRSÄLJNINGSSTATISTIK 

Här presenteras försäljningsutvecklingen för läkemedelsindustrin i Sverige för 
första halvåret 2014. E-hälsomyndigheten, rapporterar all försäljning av human-
läkemedel som säljs från apotek. Försäljningen innefattar humanläkemedel, all 
distrubution av vacciner samt viss försäljning av receptfria läkemedel utanför apo-
tek. Försäljningen rapporteras i antal sålda förpackningar och i försäljningspris ut 
till kund. Alla försäljningsvärden i artikeln är angivna i apotekens försäljningspris 
ut till kund (AUP). Värdet tar inte hänsyn till upphandlingar och förekommande 
regionala rabatter. Värdena i tabellerna är angivna i tusentalskronor och andelar 
och tillväxt anges i procent.  Anna Wismenius, IMS Health, har sammanställt och 
analyserat statistiken.

ANNA WISMENIUS
Kundansvarig

IMS Health

Januari – Juli
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Topp 15-företag

Företag YTD Andelar  % Growth  MAT   Andelar % Growth  

   %  YTD   % MAT  

   YTD   MAT 

PFIZER 1 280 108,8 6,89% -0,19% 2 172 587,9 6,85% -3,45%

ORIFARM 1 071 450,5 5,76% -0,48% 1 882 447,4 5,93% 6,29%

NOVARTIS 838 329,3 4,51% -6,31% 1 438 224,2 4,53% -6,21%

MSD SWEDEN 838 086,5 4,51% 10,21% 1 392 413,9 4,39% 7,86%

ABBVIE AB 659 719,2 3,55% 5,41% 1 117 163,5 3,52% 5,60%

ROCHE 656 872,1 3,53% 4,81% 1 104 795,5 3,48% 10,13%

PHARMACHIM 634 807,6 3,41% -15,78% 1 200 033,6 3,78% -3,74%

MEDARTUUM 526 255,9 2,83% -15,70% 916 422,3 2,89% -11,46%

PARANOVA 495 116,7 2,66% 13,04% 886 882,7 2,79% 26,17%

ASTRAZENECA 485 556,3 2,61% -4,99% 814 755,0 2,57% -10,03%

GLAXOSMKL 481 672,7 2,59% -1,95% 876 031,4 2,76% 18,90%

MEDA 467 413,3 2,51% 1,41% 788 325,0 2,48% -0,13%

BAXTER MEDICAL 434 377,5 2,34% -11,98% 712 426,4 2,24% -9,49%

JANSSEN-CILAG 359 681,1 1,93% -17,07% 656 014,2 2,07% -15,37%

NOVO NORD PHARM 352 125,2 1,89% 0,33% 596 996,1 1,88% -6,90%

Delsumma topp 15-företag 9 581 572,6 51,54% -7,54% 16 555 519,2 52,17% -4,40%

TOTAL 18 591 537,0 100,00% 1,49% 31 736 817,9 100,00% 2,82%

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

Topp 15-produkter

Produkt YTD Andelar  % Growth  MAT   Andelar % Growth  

   procent  YTD   procent MAT  

   YTD   MAT 

HUMIRA 529 769,2 2,85% 8,02% 893 754,3 2,82% 8,18%

ENBREL 449 610,6 2,42% 7,20% 760 914,6 2,40% 5,31%

SYMBICORT 412 287,8 2,22% 1,64% 698 654,8 2,20% 1,60%

REMICADE 400 068,3 2,15% 3,03% 679 500,5 2,14% 4,12%

MABTHERA 223 186,8 1,20% 5,10% 377 743,0 1,19% 7,13%

HERCEPTIN 211 290,8 1,14% 1,62% 358 946,6 1,13% 3,35%

SPIRIVA 179 272,6 0,96% -2,94% 312 195,6 0,98% -0,33%

LYRICA 150 398,9 0,81% -3,50% 262 689,2 0,83% -0,70%

GLIVEC 137 385,0 0,74% 2,41% 233 152,7 0,73% 2,62%

TYSABRI 136 151,8 0,73% -2,71% 232 503,4 0,73% -4,22%

ALVEDON 133 253,1 0,72% 4,90% 229 582,4 0,72% 7,01%

SIMPONI 130 529,2 0,70% 38,27% 210 528,0 0,66% 43,85%

ADVATE 127 958,4 0,69% 1,32% 218 180,7 0,69% 1,05%

LANTUS 124 325,2 0,67% -2,09% 212 197,3 0,67% -4,01%

LUCENTIS 123 889,7 0,67% -19,28% 215 335,9 0,68% -19,19%

Delsumma topp 15-produkter  3 469 377,4 18,66% -0,31% 5 895 878,8 18,58% 0,75%

Total 18 591 537,0 100,00% 1,49% 31 736 817,9 100,00% 2,82%

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

   procent YTD      procent  MAT

  YTD   MAT  

L - Tumörer och rubbningar i nervsystemet 4 528 445,7 24,36% 6,95% 7 642 257,6 24,08% 7,25%

N - Nervsystemet 3 083 916,7 16,59% -1,05% 5 304 877,1 16,72% -0,82%

J - Infektionssjukdomar 1 757 424,3 9,45% 1,13% 3 055 316,1 9,63% 13,50%

B - Blod och blodbildande organ 1 745 444,0 9,39% 0,69% 3 035 689,8 9,57% 2,15%

A - Matsmältningsorganen och ämnesomsättning 1 695 789,5 9,12% 0,07% 2 902 268,4 9,14% -0,25%

R - Andningsorganen 1 589 701,3 8,55% -2,38% 2 662 109,5 8,39% -2,30%

C - Hjärta och kretslopp 848 227,5 4,56% -3,11% 1 458 308,9 4,60% -3,48%

G - Urin och könsorgan samt könshormoner 812 567,2 4,37% -4,56% 1 416 501,8 4,46% -4,53%

M - Rörelseapparaten 541 287,0 2,91% 1,86% 933 212,5 2,94% 3,72%

S - Ögon och öron  533 876,5 2,87% 9,39% 879 004,4 2,77% 8,51%

H - Hormoner exl. Könshormoner 479 545,0 2,58% -1,89% 829 452,4 2,61% -0,86%

D - Hud 467 033,7 2,51% 6,81% 785 601,2 2,48% 6,66%

V- Varia 272 715,1 1,47% 0,63% 466 317,8 1,47% -1,79%

P - Antipatasitära, insektsdödande och repellerande medel 166 951,0 0,90% 4,09% 252 652,7 0,80% 3,58%

I - Immunologiska medel 68 612,5 0,37% -1,33% 113 247,7 0,36% 14,65%

Total 18 591 537,0 100,00% 1,49% 31 736 817,9 100,00% 2,82%

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

Topp Terapiområden

branschstatistik



  Medical
  Rx              ...i hela Norden!
  OTC 
  Medicinteknik

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

08-590 745 80

We have 23,000  
people on salary. 

But our  are 
shared with billions.

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.

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. 

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

Product Manager - Onkologi  
 
På uppdragsgivares förfrågan söker vi
Erfaren, självständig och ansvarsfull Product Manager med lämplig bostadsort Stockholm/Mälardalen med tillträde så fort som 
möjligt. Tjänsten är fältbaserad.

Du kommer att ansvara för att driva och utveckla försäljningen inom terapiområdet onkologi/smärta vilket kräver bearbetning av 
beslutsfattare.

Erfarenhet av onkologi är meriterande. 

Uppdraget är på 1 år. 

För mer information om tjänsten ring eller maila Margaretha Olofsdotter 0705 19 54 54 Välkommen med din ansökan till  
margaretha.olofsdotter@quintiles.com



Förvänta dig mer.

Vi söker en entreprenörsinriktad Affärsområdeschef till Medhouse Medical.

Medhouse Medical erbjuder uthyrning av konsulter och outsourcing av tjänster inom 
Regulatory Affairs, Pharmacovigilance och Quality Assurance. Som affärsområdeschef 
kommer du utveckla våra tjänster och lösningar inom det medicinska området.  
Du kommer ha resultat- och personalansvar för vårt nya och viktiga affärsområde  
Medhouse Medical. I rollen ingår bla  införsäljning och kvalitetsuppföljning av våra 
tjänster samt ansvar för konsulterna och rekrytering av nya medarbetare. 

Vi söker dig som har ett upparbetat nätverk och erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. 
Som person är du självgående, initiativrik och resultatorienterad. Lämplig bostadsort 
är Stockholm. Positiv inställning och ett starkt engagemang är viktiga egenskaper som 
anställd hos oss. Medhouse erbjuder dig en stimulerande och kreativ arbetsplats där du 
blir en viktig del av teamet.

Du registrerar ditt CV på www.medhouse.se. För information är du välkommen att  
kontakta Per Öberg på 0709-22 40 24 eller per.oberg@medhouse.se.  

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

Har du energi att tillföra?

Välkommen 
att registrera 
dig i vår nya  
CV-databas!

Konsulttjänster inom life science är vår kärnverksamhet. Vi är stolta över våra 
konsulter och vår ambition är att nivån på våra Ashfieldkonsulter ska vara den 
bästa i branschen.
Just nu har vi många förfrågningar och söker konsulter till en mängd olika 
uppdrag. På vår hemsida www.ashfieldhealthcare.com kan du läsa mer om 
respektive uppdrag och även registrera dig i vår kandidatbank för framtida 
rekryteringar.
Är du vår framtida konsult?
Välkommen att kontakta Niklas Eriksson, niklas.eriksson@ashfieldhealthcare.com 
så berättar han mer om hur det är att arbeta som konsult hos oss.

Ashfield - We’ll make it happen

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

Ashfield Nordic AB , före detta Pharmexx, är Nordens ledande konsultföretag med uthyrning av 
konsulter inom försäljning och marknadsföring i Life Science-sektorn. Vi ägs av det internationella 
företaget United Drug och ingår i Divisionen Ashfield Commercial & Clinical med verksamhet i 22 
länder och fler än 5500 medarbetare. 
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Arbetar man med en nischad produkt skall man annonsera 
i en tidning med nischat innehåll. Vi ser till att du når alla 
specialiteter i vårdkedjan i cancerområdet resp. neurologi-
området.

Kontakta oss för mer information. 

redaktionen@pharma-industry.se

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

Annonsera där du verkligen 
når din målgrupp!

nr 1-13

Hur kostnadseffektivt används 

cancerläkemedel idag?Nya röntgenmetoder kan hitta 

gömda brösttumörerSFH firade 50 år

Young Investigator 
Award x 3 or 

D E N  O B E R O E N D E  T I D N I N G E N  O M  N E U R O L O G I S K A  S J U K D O M A R

nr 4-2012

Svårt välja rätt kombination 
av antiepileptika
DEBATT

Neurologin behöver breddning och 
fördjupning

Ovanliga demens-sjukdomar

KLINIKEN I FOKUS

Hudiksvalls sjukhus: Läkarbrist drev fram ett neurologteam
Pharma Industry Publishing AB, Tyra Lundgrens väg 6, 134 40 Gustavsberg, 
Tel 08 - 570 10 520, Fax 08 - 570 10 521, email redaktionen@pharma-industry.se, 
www.pharma-industry.se
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Pharmajobb.se 
Där hittar du ditt nästa jobb i läkemedelsindustrin. Det 
har verkligen blivit fart på rekryteringen via Pharmajobb.se 
I snitt är det ungefär fem nya tjänster per vecka. Gör som 
1850 andra, förvissa dig om att du får nyhetsbrevet med 
veckans platsannonser. Anmäl dig på www.pharmajobb.se 
eller maila redaktionen@pharmaindustry.se 

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

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

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

www.pharma-industry.se



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

 
          

         

Produktchefskurs
Strategisk Marknadsplanering
6-10 oktober 2014, Krusenberg Herrgård

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

ring så att dina mål sätts på rätt underlag. Just dessa bitar är de vi lägger störst tid på under 
kursveckan. Kursen är mest lämpad för personer som är nya på sin befattning men även 
gamla rävar kan ha en del att lära sig.  
OBS! 
Även om produktchefen kanske är den mest logiska deltagaren, passar utbildningen även för 

vad man väljer att kalla det. 

För mer detaljerad information se 

www.pharma-industry.se
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What exactly is the new business model? And how do you get 
there from here? Ask us. We draw on our unique experience  
in the biopharmaceutical industry and bring people and 
knowledge together for a healthier world delivering evidence-
driven insights that reduce complexity and accelerate outcomes. 
Our aim is to work closely with our Nordic biopharmaceutical 
customers, offering innovative product development and 
integrated healthcare solutions, high quality teams and the 
flexibility that is required in today’s marketplace.

For further information around our Commercial solutions,  
contact Henrik Lüning at + 46 18 431 11 23 or via email  
at henrik.luning@quintiles.com and for our Clinical research  
solutions contact Peter Asplund +46 18 431 11 14 or via email  
at peter.asplund@quintiles.com

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

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

nummer 3/2014  årgång 17

Samverkan är möjligheternas 
nyckel visar branschstudien

Omvälvande genombrott 
för energiskt familjeföretag

Nära samarbete i Norden 
behövs för kliniska 

prövningar

Sex sätt att attrahera och 
behålla kompetenta säljare




