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NBL991/14 gällde ett överkla-
gande från Eli Lilly av ett IGM 
beslut. IGM hade funnit att en 

folder för Eli Lillys osteoporosläkeme-
del Forsteo riktad till hälso- och sjuk-
vårdspersonal stred mor artikel 2 i Re-
ger för läkemedelsinformation i flera 
avseenden.  Bedömningen gällde bl.a. 
ett påstående att Forsteo reducerar den 
relativa risken för nya moderata/svåra 
vertebrala frakturer med 90 % (absolut 
riskreduktion 8,47 %). Som referens an-
gavs en studie som det också hänvisas 
till produktresumén. .

NBL konstaterade att produktresu-
mén inte innehåller några uppgifter om 
effektmått vid moderata/svåra verte-
brala frakturer. Dock innehåller den 
uppgifter om andra effektmått. Nämn-
den hänvisade till huvudregeln i arti-
kel 2 att uppgifter måste ha stöd i pro-
duktresumén för att kunna användas i 
läkemedelsinformation. Emellertid 
framhölls också att det enligt såväl 
NBLs praxis som EU-rätten finns ett ut-
rymma för kompletterande uppgifter 
som är förenliga med SPCn genom att 
bekräfta eller precisera vad som anges 
i denna. 

Eftersom det i produktresumén inte 
nämndes något om effektmått på mo-
derata/svåra vertebrala frakturer, kun-
de folderns uppgift härom inte anses 
ha stöd i produktresumén. Uppgiften 
kunde enligt nämnden inte heller anses 
bekräfta eller precisera några andra 
uppgifter om moderata/svåra vertebra-
la frakturer i produktresumén, vilket 
skulle kunnat göra det acceptabelt att 
använda uppgiften. NBL framhöll att 

eftersom stödet måste finnas i produkt-
resumén är det inte tillräckligt att upp-
giften hämtats från en studie till vilken 
det hänvisas i produktresumén, eller 
ett den finns i utredningsprotokollet. 

Påståendet om 90 % reduktion av 
den relativa risken medelsvåra/svåra 
vertebrala frakturer ansågs strida mot 
artikel 2 i Regler för läkemedelsinfor-
mation och IGMs beslut fastställdes.

Ärendet NBL 998/14 rörande mark-
nadsföring av Voltaren gel bekräftar 
vad som tidigare flera gånger framhål-
lits i dessa spalter; påståenden om tid 
till effekt kräver uttryckligt stöd i det 
marknadsförda läkemedlets produkt-
resumé. I sin marknadsföring påstod 
Novartis att ”Voltaren snabbt tränger 
in i huden”.  Efter en anmälan från Lä-
kemedelsverket konstaterade NBL att 
SPCn för Voltaren saknar uppgift om 
tid till effekt. Formuleringen stred där-
för mot artikel 102 i Reger för läkeme-
delsinformation.

Även ärendet NBL 993/14 avsåg 
marknadsföring av flera olika bered-
ningsformer av Voltaren som anmäldes 
till nämnden av Läkemedelsverket för 
att en rad olika påståenden ansågs sak-
na stöd i produktresuméerna. 

Också här förekom olika uppgifter 
om tid till effekt såsom”… börjar verka 
mot smärtan inom 30 minuter” och ”… 
ger en snabb lindring av smärta”. I lik-
het med det förra ärendet konstaterade 
NBL att samtliga produktresuméer för 
de olika beredningsformerna saknade 
uppgifter om tid till effekt och fann att 
påståendena stred mot artikel 102 i 
Regler för läkemedelsinformation.

I marknadsföringen förekom också 
olika påståenden om speciella målsö-
kande egenskaper hos läkemedlet – 
t.ex. ”…har en målinriktad dubbelver-
kan som koncentrerar smärtlindrande 
och antiinflammatoriska egenskaper 
till de områden där de bäst behövs”,”…
tar sig till det ömmande stället där det 
behövs som mest” och ”…vilket gör att 
det snabbt når fram till platsen för 
smärta och inflammationen och kan 
börja verka”. Nämnden hade redan i ett 
tidigare ärende funnit att det i pro-
duktresuméerna för de olika bered-
ningsformerna inte finns något stöd för 
att Voltaren skulle ha särskilda målsö-
kande egenskaper. I ärendet hade det 
inte framkommit något som föranledde 
en annan bedömning. Påståendena 
stred därför mot artikel 102.

Däremot riktade NBL inte någon kri-
tik mot Novartis för påståendet ”… fri-
sätts snabbt och tas upp av kroppen…”. 
I avsnittet 5.2 (Farmakologiska egen-
skaper) anges nämligen att ”diklofenak 
absorberas snabbt och fullständigt”. 
Påståendet i marknadsföringen hade 
därför enligt NBL stöd i produktresu-
mén. Novartis friades i fråga om den 
särskilda anmärkningen. 

Det senaste påståendet ingick i en 
jämförelse mellan två olika bered-
ningsformer och avslutades med ”…tas 
upp av kroppen på kortare tid än ta-
bletter”. Som grund för påståendet 
hade Novartis jämfört vissa avsnitt i 
produktresuméerna för Voltaren T 25 
mg kapslar och Voltaren T 12,5 mg ta-
bletter. NBL uttalade att det lätt kan bli 
missvisande att jämföra tid till effekt 

anmälningsärenden

Nya avgöranden enligt LER
NBLs avgöranden under det senaste halvåret har främst handlat om tillämpning 
av artikel 2 och kravet att produktresumén utgör den sakliga utgångspunkten för 
informationen om läkemedlet.  Ärendena belyser väl de principer rörande tolk-
ningen av artikeln som nämnden utvecklade i en skrivelse till LIF och som be-
handlas på annan plats i detta nummer av PI.
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på basis av två olika studier som det 
hänvisas till i två olika produktresu-
méer eftersom de enskilda studierna 
kan ha gjorts med olika forskningsme-
toder och upplägg. Ett påstående om 
att en viss beredningsform eller ett 
visst läkemedel tas upp av kroppen 
snabbare än en annan beredningsform 
eller ett annat läkemedel kräver att en 
jämförande studie har utförts som styr-
ker påståendet. Någon studie som jäm-
för de olika beredningsformerna finns 
inte upptagen i någon av produktresu-
méerna och hade inte heller åberopats 
i ärendet. Påståendet om kortare upp-
tagstid för kapslar än för tabelletter 
kunde därför inte anses ha stöd i någon 
av produktresuméerna och detta stred 
mot artikel 2. 

Ärendet NBL 992/14 angående infor-
mation för Eli Lillys ADHD läkemedel 

Strattera (atomoxetin) bjöd på både fäl-
lande och friande utslag från nämnden. 
Eli Lilly överklagade till NBL ett beslut 
från IGM där denne funnit att både ett 
påstående om att ”53,6 % av Strattera-
patienterna svarat på behandling jäm-
fört med 54,4 % för metylfenidat ”och 
ett påstående om barns och ungdomars 
livskvalitet stred mot artikel 2. Vid 
jämförelsen mellan Strattera och metyl-
fenidat fanns en referens till en meta-
analys av sju studier av Hazell PL et al, 
J att Dis 2011;15:674-8

 NBL konstaterade att det i Stratteras 
produktresumé anges att andelen pa-
tienter som ansågs ha svarat på be-
handling var 23,5 % (placebo), 44,6 % 
(atomoxetin) och 56,4 % (metylfenidat). 

NBL framhöll att huvudregeln är att 
uppgifter i läkemedelsreklamen måste 
ha stöd i produktresumén. Det betona-

des dock att detta enligt praxis inte ute-
sluter att nya och fördjupade erfaren-
heter av ett läkemedel kan få åberopas 
i läkemedelsinformationen innan pro-
duktresumén justerats, så länge de nya 
uppgifterna håller sig inom den ram 
som följer av produktresumén och allt-
så inte går utanför denna. Så länge 
uppgifterna håller sig inom den ram 
som följer av SPCn finns det alltså ett 
utrymme för att i marknadsföringen av 
ett läkemedel åberopa rön och erfaren-
heter från vetenskapliga studier som är 
av godtagbar kvalitet, även om dessa 
inte legat till grund för ett läkemedels 
produktresumé. Hur långtgående eller 
tydligt det sakliga stödet i SPCn måste 
vara får bedömas utifrån omständighe-
terna i det enskilda fallet.

Med utgångspunkt från detta gjorde 
NBL bedömningen att uppgifterna om 
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effektmått i den påtalade Strattera-re-
klamen varken bekräftade eller preci-
serade de uppgifter som redan finns i 
produktresumén. Därmed hade de inte 
det stöd i produktresumén som krävs 
för att uppgifterna ska få användas i 
läkemedelsinformation. Påståendet 
stred därför mot artikel 2 i Regler för 
läkemedelsinformation. 

Vad gäller det kritiserade påståendet 
om barns och ungdomars livskvalitet 
konstaterade NBL att det i produktresu-
mén finns en uppgift om livskvalitet 
vad gäller vuxna. Nämnden konstate-
rade också att uppgift om barns och 
ungdomars livskvalitet hade bekräftats 
i nyare studier av godtagbar kvalitet. 
Mot den bakgrunden fann NBL att på-
ståendet om barns och ungdomars livs-
kvalitet utgjorde en vidareutveckling av 
de uppgifter om livskvalitet som redan 
finns i produktresumén. Påståendet fick 
därför i detta fall anses ha sådant stöd i 
SPCn som tillåter att uppgiften an-
vänds, trots att uppgiften inte uttryck-
ligen finns angiven i produktresumén.  

Ärendet NBL990/14 angående re-
klam för GSKs antiobesitasmedel Alli 
(orlistat) anmäldes till NBL av Läkeme-
delsverket och omfattade ett stort antal 
anmärkningar. I flertalet av dessa in-
stämde NBL i verkets kritik, men i två 
fall enligt artikel 2 friade man företa-
get. Det gällde påståendena ”för varje 
2 kg du går ner på egen hand kan Alli 
hjälpa dig gå ner ytterligare 1 kg, och 
belöna dig för alla dina ansträngning-
ar” och ”Alli hjälper dig att öka din 
viktminskning med 50 % jämfört med 
enbart diet”. Uppgifter fanns inte orda-
grant i SPCn men där hänvisades till 
studier som visar på att effekten av be-
handling med placebo var -2,09 kg och 
att effekten av behandling med orlistat 
60 mg var -4,40 kg. Däremot fanns upp-
gifterna i läkemedlets bipacksedel.

NBL framhöll att informationen i en 
bipacksedel utformas utifrån produkt-
resumén och är godkänd av Läkeme-
delsverket. Enligt verkets föreskrifter 
ska texten i bipacksedeln vara klart och 
lättförståeligt skriven. De kritiserade 
påståendena utgjorde enligt nämnden 
en förenkling av produktresuméns upp-
gifter om effekten av behandling med 
orlistat. Påståendena i reklamen ansågs 
därför ha stöd i produktresumén och 
det fanns inte skäl till någon kritik mot 
GSK i detta särskilda avseende.

Tillsammans med artikel 2(102) tor-
de artikel 17(117) med kravet att man i 
läkemedelsreklamen skall ha med er-
forderliga varningsföreskrifter eller be-
gränsningar vara ett av de inslag i infor-
mationsreglerna som är svårast att tol-
ka. Också rörande denna fråga handlar 
det om att ta hänsyn till alla omstän-
digheter i det enskilda fallet samt att 
genom att följa praxis skaffa sig känsla 
för vad bestämmelsen innebär. Dessa 
frågor tas därför ofta upp i referatartik-
larna i PI. Ett sådant exempel från den 
senaste tidens NBL-avgöranden förtjä-
nar att nämnas.

I det tidigare nämnda ärendet 
NBL998/14 rörande reklam för Voltaren 
gel hade Läkemedelsverket gjort gäl-
lande att reklamen utöver bristerna en-
ligt artikel 102 även stred mot artikel 
117.4 genom att sakna uppgifterna från 
SPCn att behandlingen inte bör pågå i 
mer än 14 dagar vid muskel- eller led-
skada annat än på läkares inrådan samt 
att patienten/föräldrarna till barnet bör 
konsultera läkare om läkemedlet an-
vänds utan läkarrecept och inte givit 
avsedd lindring efter behandling i 7 
dagar mot smärta eller om symtomen 
förvärras. 

 NBL uttalade att huruvida en viss 
varningsföreskrift eller uppgift om be-
gränsning i användningen av ett läke-
medel är erforderlig, får bedömas med 
hänsyn till alla omständigheter i det 
enskilda fallet. Vid bedömningen har 
man att beakta bland annat konsumen-
tens behov av informationen, vilket lä-
kemedel informationen gäller samt in-
formationens uppläggning och inne-
håll. Ibland kan marknadsföringens 
inriktning mot en viss patientgrupp 
påverka bedömningen. Så kan vara fal-
let t.ex. om marknadsföringen riktar 
sig till en speciell patientgrupp eller 
viss användning eller dosering, beträf-
fande vilken viss biverkan gör sig sär-
skilt gällande. En varningsföreskrift 
eller begränsning kan också vara så 
pass viktig att upplysa om att inrikt-
ningen i marknadsföringen mot en viss 
patientgrupp inte inverkar på bedöm-
ningen.

Nämnden gjorde bedömningen att 
de av Läkemedelsverket saknade upp-
gifterna i detta fall utgjorde sådana er-
forderliga begränsningar i fråga om an-
vändningen som bort anges i mark-
nadsföringen. 

Särskilt när man efter att ha redo-
gjort för olika omständigheter som kan 
medföra att vissa varningar och be-
gränsningar blir erforderliga anser jag 
att NBL tar alltför lätt på sin prejudi-
katskapande funktion när man som här 
bara säger att uppgifterna ”i detta fall” 
var erforderliga. Nämnden måste en-
ligt min mening klargöra vilka omstän-
digheter i som gör uppgifterna erfor-
derliga, vilket man alltså inte  gör. För 
egen del lutar jag åt att uppgiften om 
att behandlingen inte bör pågå i mer än 
14 dagar vid muskel- eller ledskada an-
nat än på läkares inrådan, är en sådan 
uppgift som faktiskt alltid är erforder-
lig. Däremot menar jag att uppgiften 
om att patienten/föräldrarna till barn 
som behandlas bör konsultera läkare 
om läkemedlet används utan läkarre-
cept och inte givit avsedd lindring efter 
behandling i 7 dagar mot smärta eller 
om symtomen förvärras är ett slag av 
uppgift som blir erforderlig först om 
reklamen har en utformning som di-
rekt eller indirekt för tanken till be-
handling av barn. 

Till sist finns det skäl att nämna 
några unika IGM-avgöranden från de 
senaste månaderna.  Det är knappast 
någon hemlighet att efterlevnaden av 
kravet enligt artikel 31(131) i Regler för 
läkemedelsinformation att till IGM 
skicka s.k. pliktexemplar av ny läkeme-
delsinformation långtifrån är vad den 
borde vara. För att statuera exempel 
kontaktade IGM i början av sommaren 
ett antal företag som inte skickat in 
några pliktexemplar under drygt sex 
månader. I några fall fick han svar som 
han godtog och skrev av ärendena utan 
åtgärd – det gällde exempelvis när 
innebörden av svaret var att man inte 
haft några marknadsföringsaktiviteter 
under perioden. I ett mindre antal fall 
var dock svaret från företagen att man 
brustit i sina rutiner och missat att 
skicka in pliktexemplar. I dessa ålades 
företagen en IGM avgift om 40 000 kr.
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