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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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MSD: En läkemedelsjätte 
som går mot strömmen

Nationell läkemedelsstatistik 

UNDER LUPPEN

Ditt professionella rykte

Fem globala megatrender som 
formar läkemedelsindustrins framtid
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OPIOIDER
Våra kommunikationsinsatser till läkare har drivit på den utvecklingen. 

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

marknadsledare. Det har vi gjort på en i stort sett generisk marknad, där 

målgruppen uppfattar produkterna som likvärdiga. 

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 får majoriteten av cancerpatienter med smärta effektiv 

smärtbehandling. Så var det inte för femton år sedan.

En sjukt bra byrå

www.lopgbg.se

031-779 99 90
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ledare

Digital utveckling

Vi har under 2014 arbetat igenom våra digitala kanaler. Vi började med 
neurologiisverige.se och onkologiisverige.se och strax före sommaren har 
vi även arbetat igenom pharma-industry.se samt pharmajobb.se. De är klara 
sedan någon månad tillbaka och vi känner oss klart nöjda. En ren, fräsch och 
modern design som vi hoppas att ni håller med om. Gå gärna in och kika 
på sidorna och återkoppla om det är något ni tycker är bra eller mindre bra. 
Kanske allra viktigast är om ni tycker att något saknas. 

En annan nyhet är att vi kommer återintroducera Leverantörsboken då flera 
har efterfrågat den. Den planeras att lanseras i vår.

Även våra digitala nyhetsbrev Pharmajobb, Cancernyheter och 
Neurologinyheter har fått nytt utseende och plattform. Har du ännu inte 
prenumererat på våra nyheter är det bara att höra av sig till oss via respektive 
hemsida. Prenumerationen är gratis. 

Våra tryckta tidningar, Pharma Industry, Onkologi i Sverige och Neurologi 
i Sverige finns sedan länge i pdf-format, möjliga att bläddra i. Detta om den 
digitala revolutionen inom koncernen. 

Vi vill också hälsa Jacob Tellgren, verkställande direktör på MSD, 
välkommen till redaktionsrådet. Vår tanke är att Jacobs position 
mitt i stridslinjen ska ge oss en mer direkt inblick i vad som sker i 
läkemedelsindustrin. Det är nämligen inte allt som når ut till oss mossiga 
farbröder i Gustavsberg. 

Samtidigt vill vi passa på att tacka Lars-Åke Levin som i många år hjälpt oss 
med artikelidéer kring ämnet hälsoekonomi och tillsammans med oss även 
genomfört ett otal utbildningar i ämnet.

Passande nog gör vi i detta nummer ett besök på MSD för att höra hur 
de rustar sig för att möta den föränderliga marknaden. Förutom det så är 
tidningen som vanligt sprängfylld av extremt läsbart material. 

Niclas Ahlberg
chefredaktör
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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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Inflammation och immunologi nytt affärsområde för Celgene 

Celgene ska bygga upp ett nytt affärsområde inom inflammation och immunologi 
(I&I). Till att börja med har man tillsatt tre nyckelroller för att leda utvecklingen av 
detta affärsområde.

Carl-Gustav Fabiansson är ny Business Unit Director I&I för Norden. Han 
kommer närmast från Gilead Sciences där han ledde det nordiska teamet inom 
hiv. Innan dess arbetade han i tio år på Abbott i olika svenska och globala roller.

Sarah Friberg är Market Access Director Nordic I&I. Hon har mer än 18 års 
erfarenhet av läkemedelsindustrin och har de senaste fyra åren arbetat på Heron-
Parexel. Innan dess arbetade Sarah Friberg med market access på Roche med 
ansvar för reumatoid artrit-portföljen, samt som hälsoekonom på AstraZeneca 
R&D.

Petra Amoudruz är ny Associate Medical Director Nordic I&I. Hon kommer 
närmast från Janssen där hon arbetat som nordisk Medical Advisor inom immuno-
logi. Petra Amoudruz är disputerad inom immunologi från Stockholms universitet 
och har gjort sin post-doc inom reumatologi på Karolinska Institutet i Stockholm. 

(Källa: Celgene)

Björn Paulsson ny medicinsk chef på Novartis

Björn Paulsson kommer till Novartis Onkologi i en tid när den forskande läkeme-
delsindustrin står inför stora utmaningar. En väg till framgång inom innovativ läke-
medelsutveckling är att skapa fler strategiska samarbeten med den akademiska 
forskningen, något som även Björn Paulsson brinner för. Björn Paulsson har i 
drygt 20 år haft ledande medicinska uppdrag inom det neurovetenskapliga områ-
det på AstraZeneca. Närmast kommer han från Swedish Orphan Biovitrum 
(SOBI) där han fokuserat på läkemedelsutveckling inom neonatologi. Nu får 
Björn Paulsson använda sin gedigna erfarenhet i uppbyggnaden av en kraftfull 
medicinsk grupp med expertis inom onkologi och hematologi.

(Källa: Novartis)

Per Byström ny medicinsk rådgivare  
på Novartis Onkologi

Cancerspecialisten Per Byström är ny medi-
cinsk rådgivare på Novartis Onkologi. Han har 
lång klinisk erfarenhet och har huvudsakligen 
varit verksam vid Onkologiska kliniken på Karo-
linska Universitetssjukhuset. Rekryteringen av 
onkologisk spetskompetens är ett led i förstärk-
ningen av Novartis växande medicinska team.

Per Byström har i perioder bedrivit forskning 
med inriktning på prognostiska markörer vid ko-
lorektalcancer – för att i ett tidigare skede kunna 
utvärdera vilken typ av behandling som är fram-
gångsrik i olika stadier och för olika patienter. 
Per Byström har utöver sina år som forskare och 
kliniskt verksam cancerläkare även arbetat med 
kliniska prövningar på Läkemedelsverket. Det 
innebär att han kommer till Novartis med ett brett 
spektrum av erfarenheter som ger en värdefull 
överblick, inte minst vad gäller de många utma-
ningar som svensk klinisk forskning står inför. 

(Källa: Novartis Onkologi) 

Tina Englund ny vd på Occident

Tina Englund har lång erfarenhet av kommuni-
kation och marknadsföring med en gedigen 
bakgrund inom läkemedelsbranschen. Hon 
kommer senast från tjänsten som kommunika-
tionsansvarig på Bristol-Myers Squibb med an-
svar för bland annat samarbeten med patientor-
ganisationer och webbplatsen www.bms.se. 
Tina Englund är redan i dag partner och pro-
jektledare på Occident och tar över vd-posten 

efter Karin Benckert 
som varit vd på Oc-
cident sedan 2010. 
Karin Benckert fort-
sätter som projekt-
ledare och partner 
med fokus på ut-
veckl ing av kund-
projekt samt Occi-
dents verksamhet 
och affär. 

Källa: Occident

notiser och pressklipp
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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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Thomas Walz ny Nordic Medical Lead 
Oncology på MSD
Thomas Walz kommer närmast från en tjänst som 
verksamhetschef för den onkologiska kliniken vid Ka-
rolinska universitetssjukhuset. Han tog sin läkarexa-
men vid Linköpings Universitet 1987 och sju år sena-
re avlade han sin doktorsexamen vid samma universi-
tet och utsågs 2000 till specialist i onkologi. Thomas 
Walz har också en MBA från Handelshögskolan i 
Stockholm från 2012. 

Thomas Walz är docent i onkologi och har varit lä-
rare på läkarutbildningen vid Linköpings Universitet 
och där undervisat i onkologi, histologi, anatomi och 
klinisk fysiologi. Han har varit handledare för ett flera 
doktorander och har dessutom genomfört ett större 
antal kliniska prövningar inom onkologiområdet. 

(Källa: MSD)

Ny vd på Galderma i Uppsala

Madelene Kärvin tillträdde 
tjänsten som verkställan-
de direktör för Galderma i 
Uppsala i mitten av sep-
tember, i princip den verk-
samhet som Galderma 
tog över i och med uppkö-
pet av Q-med 2011. Gal-
derma i Uppsala är en av 
Galdermas fyra globala 

forsknings- och tillverkningsanläggningar med cirka 
400 anställda, en av Uppsala kommuns största priva-
ta arbetsgivare. 

Madelene Kärvin har ett team på åtta personer, 
kommer att rapportera till Albert Draaijer, Senior Vice 
President, Markets and Franchises, Galderma. Made-
lene Kärvin har nästan 20 års erfarenhet från läkeme-
delsindustrin, bland annat från Pharmacia och Ceder-
roth i Sverige och internationellt. Hon har de senaste 
fem åren jobbat för Fresenius Kabi i Uppsala, sedan 
2013 har hon varit finans- och personaldirektör inom 
deras onkologiverksamhet i New Delhi, Indien.

Källa: Galderma

notiser och pressklipp

Johan Inborr blir ny vd på Peptonic

Johan Inborr har lång erfarenhet från seni-
ora befattningar inom medicinteknik- och 
läkemedelsindustrin, bland annat från 
Medivir. Han kommer främst att ansvara för 
den fortsatta strategiska utvecklingen av 
bolaget med särskild fokus på affärsut-
veckling och partnersamarbeten.

– Dan Markusson har framgångsrikt lett 
bolaget från dess grundande 2009 och ge-
nom dess startup-fas. Vi är mycket tack-
samma för det ledarskap han har bidragit 
med under denna period, säger Ron Long, 
Styrelseorförande. I sin nya roll kommer Dan Markusson fortsättningsvis att an-
svara för den dagliga verksamheten inklusive genomförandet av kliniska studier.

Källa: Peptonic

Catarina Andersson Forsman ny generaldirektör för 
Läkemedelsverket

Regeringen utsåg den 26 juni Catari-
na Andersson Forsman till generaldi-
rektör för Läkemedelsverket. Catari-
na Andersson Forsman kommer när-
mast från en tjänst som hälso- och 
sjukvårdsdirektör i Stockholms läns 
landsting. Hon har tidigare arbetat 
som verkställande direktör för Sveri-
ges läkarförbund och direktör för till-
synsavdelningen på Socialstyrelsen. 

Catarina Andersson Forsman är 
bland annat utbildad specialist i rönt-
gendiagnostik och barn- och ung-
domsradiologi, legitimerad läkare och 
har en doktorsexamen i medicinsk ve-
tenskap. Hon har och har haft flera 
uppdrag i olika styrelser och för re-
geringen samt har en facklig karriär 
bakom sig bland annat som 2:e vice 
ordförande i Sveriges läkarförbund. 
Catarina Andersson Forsman är född 
1956 och är bosatt i Stockholm. 

Källa: Läkemedelsverket

Jacob Tellgren ny medlem i redaktionsrådet

Vi hälsar Jacob Tellgren välkommen 
till redaktionsrådet för Pharma Indu-
stry. Genom sin befattning som vd på 
MSD kommer han att vara ett värde-
fullt tillskott till de övriga medlemmar-
na i redaktionsrådet. Vi har saknat en 
medlem som har händerna i myllan 
och kan ge direkt återkoppling från 
den verklighet som råder i läkeme-
delsindustrin. 

Samtidigt passar vi på att tacka 
Lars-Åke Levin för bra insatser ge-
nom åren som gett resultat i många 
insiktsfulla artiklar med bäring på häl-
soekonomi.
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notiser och pressklipp

Nya medarbetare på IMS 

Daniel Hällvik har börjat på IMS som Seni-
or Manager Business Development. Han 
kommer framför allt att ansvara för samar-
betet mellan IMS och de kunder som har 
huvudkontor i Norden. Daniel Hällvik har 
arbetat med marknadsföring, försäljning 
och business excellence inom läkemedels-
industrin i Sverige och Norden under 
många år. Närmast arbetade han under 4 
år med att stödja olika europeiska huvud-
kontor med strategier och lösningar för att 

optimera Market Access av befintliga produkter samt pipeline-kan-
didater. Totalt har Daniel Hällvik 15 års erfarenhet från life science-
sektorn med anställningar i globala organisationer som Schering-
Plough och konsultföretaget Optum. 

Petronella Möller tillträder ny position 
som Business Development Manager, 
Nordics, på IMS Health och kommer att 
förstärka kontakten och utvecklandet av in-
sikter och lösningar till läkemedelsindustrin 
med fokus på den nordiska marknaden. 
Petronella Möller har lång erfarenhet av 
marknadsföring och försäljning från läke-
medelsindustrin. Närmast kommer hon 
från en befattning som nordisk senior pro-
duktchef på Baxter Healthcare och har 

dessförinnan arbetat som försäljnings- och produktchef i Norden 
och Baltikum på Alcon. Hennes första anställning i läkemedelsindu-
strin var som produktspecialist och key account manager på Astra 
Läkemedel. 

Thomas Ehrengren    
växlar upp sin aktivitet i 
Careful Applications 

Thomas har drygt 20 års er-
farenhet av att arbeta med 
försäljning och marknadsfö-
ring av läkemedel. Sedan 
2001 har han arbetat med 
tjänster för förbättrad läkeme-
delsanvändning i rollen som 
affärsutvecklare inom indu-
strin och som entreprenör 
och företagsledare på Health 
Solutions AB. Han var med 
också med och grundade bo-
laget Careful Applications 
och växlar nu upp sin aktivitet 
i bolaget. Han kommer även 
att finnas kvar i en del projekt 
på HealthSolutions. Digital 
hälsa är ett område i stark till-
växt och det finns ett stort in-
tresse från hälso- och sjuk-
vården. Det finns stora för-

hoppningar på vad utvecklingen kan leda till för både patienter och 
vårdgivare och det finns en tydlig trend att hälso apparna förflyttas 
från träning och kost mot hälso- och sjukvård. 2012 släppte Careful 
Applications släppte sin första app – GravidAppen. Över 100 000 
blivande föräldrar har eller har haft GravidAppen i sin ficka. 
(Källa:Careful Applications)

Genzyme vinner mål mot TLV angående Cerezyme

TLV överklagade förvaltningsrättens dom om att Cerezyme ska 
ingå i läkemedelsförmånerna. Kammarrätten tog upp ärendet till 
prövning och nu har dom kommit. Kammarättens dom innebär 
att Cerezyme fortsatt är subventionerat och ingår i högkost-
nadsskyddet. TLV beslutade den 8 mars 2012 att inte subven-
tionera Cerezyme på grund av det höga pris läkemedelsföreta-
get begär för läkemedlet. Genzyme som står bakom produkten 
överklagade beslutet till Förvaltningsrätten som gick på läkeme-
delsföretagets linje och beslutade att Cerezyme ska ingå i läke-
medelsförmånerna. Cerezyme är ett läkemedel för behandling 
av Gauchers sjukdom. Källa: TLV

GaBi-priset 2013-2014 till Jonas Fagerberg

GaBi-priset 2013-2014 tilldelas Jonas Fagerberg från Farma-
ceutiska fakulteten vid Uppsala universitet för hans avhandling 
”Experimental and Computational Predictions of Drug Solubility 
in Human Gastrointestinal Fluids”. Jonas disputerade den 23 
maj i år och skulle gärna vilja följa fortsätta med en post doc-
vistelse utomlands. Jonas fick priset i konkurrens med totalt sex 
olika avhandlingar från olika universitet och högskolor i Sverige. 
Juryns motivering: ”Jonas Fagerberg har genom en välskriven 
avhandling presenterat ett noggrant och djupgående forsk-
ningsarbete som inkluderat internationellt samarbete och resul-
terat i direkt tillämpbara modeller för hantering av svårlösliga 
substanser under läkemedelsutvecklingen.”

 - GaBi- priset är ett av tre priser som Apotekarsocietetens 
vetenskapliga sektioner delar ut för nya doktorsavhandlingar 
inom läkemedelsområdet. Det är positivt att vi i samarbete med 
olika företag på detta sätt kan lyfta fram unga forskare inom oli-
ka delar av läkemedelsområdet, säger Apotekarsocietetens VD 
Karin Meyer.

GaBi-priset (Galenisk farmaci och Biofarmaci) instiftades 
2012 av Sektionen för galenisk farmaci och biofarmaci inom 
Apotekarsocieteten för att stimulera forskning inom området ga-
lenisk farmaci och biofarmaci samt stärka life science i Sverige. 
Priset delas ut till senaste årets bästa doktorsavhandling, fram-
lagd vid svenskt universitet. Priset utdelas i samarbete med fö-
retag inom life science som genom sin medverkan möjliggör att 
ett penningpris utdelas till pristagaren. Avhandlingarna bedöms 
av en expertkommitté. Årets pris om 25 000 kronor har spons-
rats av AstraZeneca, APL, Galenica, Recipharm och Moberg 
Pharma.



 Vad du inte vet, det tar vi reda på.
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 
för att få ut rätt information kring era frågeställningar. Kärnan i 
vårt erbjudande är vår expertis av att nå och förstå alla relevanta 

intressentgrupper inom sjukvårdsområdet. Som globalt bolag 
har vi också tillgång till experter och specialister med erfarenhet 
av andra marknader.

Vill du veta mer om hur du får veta mer? Läs mer på 
www.tns-sifo.se eller slå en signal till Karin Hedelin-Lundén, 
0708-59 41 99 eller Eva Pokkinen-Forster, 0709-13 63 57. 
De berättar gärna mer.

Förskrivare Sjuksköterskor

Beslutsfattare Patienter / anhöriga

Medicinsk kompetens Globalt samarbete Skräddarsydda lösningar

Specialister Djupintervjuer

Konsumenter / allmänhet

www.tns-sifo.se
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digital strategi

Läkemedelsbranschen har under många år fokuserat 
på personliga möten med sina kunder inom hälso- 
och sjukvården. Under senare år har möjligheterna 

att träffa vårdpersonalen minskat kraftigt och trenden ver-
kar hålla i sig. Företagen behöver vara mer innovativa i sitt 
sätt att bygga relation med sina kunder. I dag finns det stora 
möjligheter för läkemedelsföretagen att bidra med väldigt 
mycket till vården, utöver att erbjuda innovativa läkeme-

del. Det finns framför allt ett stort behov av olika former 
av utbildningar, till exempel patientfallsutbildningar för 
vårdpersonal. Fantasin borde egentligen sätta begräns-
ningarna, men det verkar som att det ibland är företagen 
själva som gör det.

Vid en rundringning som webbyrån Occident gjort till 
ett antal läkemedelsföretag verksamma i Sverige visar det 
sig att många produktchefer och kommunikatörer anser att 

Läkemedelsindustrins digitala 
strategi jobbar i gamla hjulspår
Enligt en undersökning, genomförd av webbyrån Occident, har nio av tio läkeme-
delsföretag verksamma i Sverige en ansvarig person för digitala aktiviteter. Trots 
det har det inte hänt så mycket med läkemedelsföretagens närvaro på webben de 
senaste åren. Varför är det så och hur ser situationen ut framöver? Tina Englund, 
verkställande direktör på Occident, menar att många läkemedelsföretag jobbar på 
i gamla hjulspår och har ibland svårt att hitta nya sätt att kommunicera.
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användningen av digitala kanaler, såsom webben och so-
ciala medier, kommer att öka. Det skulle kunna tolkas som 
att frågan om digital närvaro ligger högt upp på agendan i 
branschen och att det finns en medvetenhet kring digital 
kommunikation.  Men trots detta tycks det finnas en osä-
kerhet kring användandet av digitala kanaler. 

– Ja, det är en utmaning för branschen att förhålla sig till 
olika digitala kanaler och då särskilt till sociala medier med 
tanke på marknadsföringslagen och förbudet att kommu-
nicera produktinformation till allmänheten. Samtidigt 
finns det mycket vi kan göra digitalt för att öka kunskap 
och uppmärksamhet om sjukdomsområden generellt – och 
på så vis också ge mervärde till patienter och närstående i 
behov av ökad kunskap om sin situation, säger Theresia Bre-
denwall, External Affairs Director på Abbvie.

Ökat intresse för det digitala
Intresset för de digitala frågorna inom hälso- och sjuk-
vårdsområdet har ändå ökat i Sverige. För andra året i rad 
arrangerades i slutet av augusti Digital Health Days på Stock-
holmsmässan. Konferensen är en mötesplats kring digital 
health (digital hälsa) och bland delegater och utställare åter-
fanns representanter från bland annat traditionella it-aktö-
rer inom vården, entreprenörer, kommersiella leverantörer 
och personer som arbetar inom life science där mognaden 
inom digital hälsa skiftar. 

– När det gäller gruppen från det traditionella it-området 
finns det redan pågående projekt som ofta handlar om jour-
nalsystem och de utmaningar som finns med att ha vården 
som beställare. De som kommer från den medicintekniska 
sidan är också ganska vana vid att koppla ihop teknik och 
behov i hälsorelaterade frågor. De ser helt enkelt inte det 
digitala som något nytt utan snarare som en naturlig del i 
deras arbete. Däremot betraktas digital health mer som nå-
got nytt inom läkemedelsbranschen, som förvisso vet att 
det finns tekniska lösningar men som ändå saknar natur-
liga kontakter med vården gällande digitala frågor, säger 
Nima Jokilaakso, pressansvarig på Digital Health Days.

En av utgångspunkterna för konferensen var att patien-
ten mer och mer betraktas, och beter sig, som en konsument. 
Patienten är medveten och aktiv och agerar ibland till och 

Trots att medvetenheten 
finns där så tycks ändå 

läkemedelsföretagen tveka i 
sina digitala satsningar.
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med som en aktivist. Det här kan för läkemedelsbranschen 
uppfattas som ett hot, men de är också medvetna om att 
utvecklingen med engagerade patienter inte kommer att 
försvinna. 

– Som jag uppfattar det kan en effekt också vara att det 
som händer på det digitala området skapar förutsättningar 
för att bryta den traditionella bilden av vad ett läkemedels-
företag ska göra. De är i någon mening tvungna att ta en 
position i det nya vårdlandskapet och förstår nog också att 
det finns en poäng med att delta för att kunna påverka, sä-
ger Nima Jokilaakso, på Digital Health Days.

Att den moderna patienten tar en mer aktiv roll i sin 
vårdsituation är något som läkemedelsbranschen förhåller 
sig till redan i dag och det kan kanske vara en av förkla-
ringarna till att fler från branschen besökte konferensen 
om digital hälsa i augusti. 

– I och med att vården står inför stora förändringar tror 
jag att läkemedelsbranschen har en viktig uppgift i att, i 
samarbete med vården, stärka patientens roll genom att ge 
dem verktyg, till exempel i form av olika digitala stödpro-
gram. Självklart kommer det inte att ersätta det personliga 
mötet med vården, men eftersom vi vet att många även sö-
ker sin information på nätet, så är det förstås bra om vi kan 
erbjuda dem korrekt information och bra hjälpmedel som 
möter deras behov, säger Theresia Bredenwall på Abbvie.

Regelverk och lagstiftning gör branschen försiktig
Trots att medvetenheten finns där så tycks ändå läkeme-
delsföretagen tveka i sina digitala satsningar. Inte mindre 
än två av tre personer i vår rundringning känner sig osäkra 
och vågar inte satsa på grund av strikta regelverk och lag-
stiftning. Även knappa resurser i form av budget och per-
sonal uppges som skäl. Inom läkemedelsindustrin är det 
också flera bolag som har fått erfara att företagen anmäler 
konkurrenter för att de bryter mot reglerna som tagits fram 
av branschen själva. 

Men trots det strikta regelverket och rådande lagstiftning 
finns det ändå en hel del som redan nu är möjligt att göra 
utan att ta risker att bli anmäld. 

I Sverige kan man till exempel redan i dag ta fram en så 
kallad förhandsgodkänd hemsida som syftar till att vara 
ett stöd till de patienter som får en viss behandling med ett 
läkemedel. Det är LIF som förhandsgodkänner innehållet 
på hemsidan och är en garant för att produktinformationen 
är korrekt och i enlighet med gällande regler. Att inte fler 
använder den möjligheten att nå ut med sitt budskap om 
en produkt är förvånande. Syftet med den här typen av 
hemsida är att underlätta behandlingen med läkemedlet 
och borde prioriteras hos läkemedelsföretagen.

Det är inte bara marknadsföringslagen som styr läkeme-
delsbranschens möjligheter att kommunicera utåt. Med allt 
striktare regler kring vad företagen får göra för och tillsam-
mans med sjukvården har kontaktmöjligheterna i samband 
med exempelvis kongresser och utbildningar minskat. 
Dock kvarstår kravet på vårdpersonalen att hålla sig upp-
daterad inom sitt terapiområde, de behandlingar som finns 
på marknaden och den medicinska utvecklingen som bland 
annat läkemedelsbranschen driver och står för. Industrin 
vill å sin sida förstås även få möjlighet att träffa personer 
inom vården.

Anna Labecker är brand manager onkologi på Bristol-My-
ers Squibb och har i samarbete med läkare tagit fram ett 
digitalt utbildningsstöd för hälso-och sjukvårdspersonal. 
Anna Labecker menar att det är viktigt med samverkan 
mellan industrin och hälso-och sjukvårdspersonal när man 
tar fram utbildningar som ska stödja att läkemedel används 
på rätt sätt.

– Syftet med att ta fram en patientfallsutbildning i sam-
arbete med personer inom hälso- och sjukvården är att för-
bättra cancervården och uppnå största möjliga nytta för pa-
tienten. Med en digital plattform finns det helt andra möj-
ligheter till att skapa en visuell upplevelse för deltagarna 
som uppmuntrar till interaktivitet, säger Anna Labecker på 
Bristol-Myers Squibb.

NÅGRA DEFINITIONER 
Digital health (digital hälsa) är sammansmältningen av de di-
gitala och genetiska revolutionerna inom hälsa och sjukvård 
med målet att minska ineffektiviteten i hälso-och sjukvården, 
förbättra tillgången, minska kostnaderna, öka kvaliteten och 
göra medicin mer personlig och exakt. 

E-health/M-health – mHealth (m-hälsa) är en förkortning för 
mobil hälsa, en term som används för att utöva medicin och 
folkhälsa som stöds av mobila enheter. 

Digital native (digitala infödingar) är personer som vuxit upp 
med Internet och ser det som en naturlig del i livet och då 
även yrkeslivet. 
(Källa: Wikipedia)

I Sverige kan man till 
exempel redan i dag 

ta fram en så kallad förhands-
godkänd hemsida som syf-
tar till att vara ett stöd till 
de patienter som får en viss 
behandling med ett läkemedel. 
Det är LIF som förhandsgod-
känner innehållet på hemsidan 
och är en garant för att pro-
duktinformationen är korrekt 
och i enlighet med gällande 
regler.
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Från offline till online
Men är det verkligen nödvändigt att flytta sin verksamhet 
online? I tidningen Företagaren nr 3/2014 berättar webb-
strategen Beata Wickbom om vikten av att se det digitala per-
spektivet som en naturlig del i sin affärsutvecklingsprocess. 
Hon menar att det kan vara aktuellt att omfördela sina re-
surser för att skapa rätt förutsättningar för nästa steg i den 
digitala resan. Att våga utgå från kunderna, deras förvänt-
ningar och beteenden och möta behoven där de uppstår. 

Det här är utmaningar som inte är unika för läkemedels-
industrin utan gäller för alla branscher. För läkemedels-
branschen tycks frågan bli mer och mer aktuell och intres-
sant både vad gäller den tekniska utvecklingen med fler 
enheter som syftar till att samla och analysera personliga 
data. Apple satsar i sitt senaste operativsystem på en sär-
skild hälsofunktion HealthKit som går helt i linje med tren-
den att med data få en överblick av sin hälsa och få verktyg 
till en hälsosammare livsstil. Det är inte bara appar i mo-
bilen avsedda för privatmarknaden som engagerar ett fö-
retag som Apple. De samarbetar redan i dag med ameri-
kanska sjukhus kring digitala lösningar för en mer effektiv 
och individanpassad behandling av exempelvis diabetes. 
Digitala infödingar 
Kanske känns hela utvecklingen med digital hälsa som ett 
scenario för framtiden? Det kan då vara intressant att titta 
på en sammanställning gjord av LBi Health, där 2014 pekas 
ut som året då brytpunkten för hälso- och sjukvårdsperso-
nals digitala vanor sker. De läkare och sjuksköterskor som 
tar examen nu räknas till gruppen digital natives – perso-
ner som vuxit upp med internet och ser det som en naturlig 
del i livet både privat- och yrkeslivet. 

Det är inte bara läkare och sjukvårdspersonal som an-
vänder nätet för att få information. De flesta av oss söker 
på internet för att få mer information om bland annat häl-

sorelaterade frågor. Så ser det ut och frågan är hur läkeme-
delsbranschen ska ta sig vidare från osäkerheten och möta 
sin målgrupp på nätet. 

Att förutsättningarna har förändrats kommer inte som 
en nyhet för den som arbetar med marknadsföring och 
kommunikation på läkemedelsföretag. I många fall finns 
det en strategi där målet är att utveckla närvaron och akti-
viteterna via digitala kanaler men tyvärr är det få som vå-
gar ta steget fullt ut online.

KARIN BENCKERT
projektledare och partner

TINA ENGLUND
verkställande direktör och partner

Occident

KÄLLOR
• Undersökningen Digital diagnos 2014 genomförd av Oc-
cident våren 2014 (telefonintervjuer med 30 produktchefer, 
digitalt ansvarige och kommunikationsansvariga inom läkeme-
delsbranschen). 

• LBiHealth infographic on digital native, http://www.pmlive.
com/__data/assets/image/0010/544276/digital-natives-info-
graphic.jpg 

• Om samarbete mellan Apple och sjukhus i USA, http://www.
reuters.com/article/2014/09/15/us-apple-health-idUSKBN-
0HA0Y720140915 - comments
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Apotekarsocietetens Läkemedelskongress 2014:  

Läkemedelssäkerhet     
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    och läkemedelsnytta

Mediabilden av läkemedel, demenssjuk-
domar, Sveriges beredskap för smitt-
samma sjukdomar, olagliga läkemedel 
och biverkningsrapportering var bara 
några av de många ämnen som diskute-
rades under årets Läkemedelskongress, 
anordnad av Apotekarsocieteten.

Årets Läkemedelskongress öppnades av Apotekar-
societetens nytillträdda verkställande direktör 
Karin Meyer och följdes av en inledande debatt 

kring nyttan av läkemedel. Debattledarna Pär Skoglund 
Finquist och Birgitta Karpesjö lyfte frågan om den ofta nega-
tiva mediabilden av läkemedel med fokus på biverkningar 
och höga kostnader. Den beskrivningen höll inte Expres-
senjournalisten Anna Bäsén med om och menade att hen-
nes tidning betydligt oftare belyser nya forskningsrön och 
nya behandlingar. 

Johan Olofsson, apoteksinnehavare, påpekade att skrive-
rierna snabbt får genomslag på patientbeteenden, det finns 
exempel då patienter slutat sin behandling på grund av det 
som skrivs i medierna om biverkningar av ett visst läke-
medel. Han menade att medierna därför måste ta ansvar 
för det man skriver och påstår. Läkaren Bo Björkstrand tog 
upp att läkarna i dag ofta diskutera nyttan av ordinationer 
med pålästa och kunniga patienter även om det ibland kan 
bli alltför stort fokus på biverkningar på grund av medias 
skriverier. 

Efter den inledande debatten följde parallella föredrag 
bland annat av årets Bengt Danielsson-föreläsare, alzhei-
merforskaren Agneta Nordberg från Karolinska Institutet 

Bipacksedeln för Fluenz har utsetts till 2014 års bästa bipacksedel 
med motiveringen: ”Fluenz bipacksedel är en kreativ och elegant lös-
ning för flerspråkighet och information till sjukvården. Stora bokstäver 
och luftighet samt tydlig brytning mellan avsnitt gör bipacksedeln lätt 
att läsa. En tydlig instruktion avseende hänvisningar till olika avsnitt 
gör informationen lättöverskådlig. Vikningens placering är genom-
tänkt då den underlättar läsningen och inte bara är anpassad efter 
förpackningen.”
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som redogjorde för dagsläget och framtiden 
avseende demenssjukdomar och särskilt 
Alzheimers sjukdom. Varje år drabbas 
25 000 personer av demenssjukdomar i Sve-
rige. Det finns i dag läkemedel som lindrar 
symtomen men det finns inte någon botan-
de behandling. Trots detta är det viktigt att 
tidigt ställa diagnos för att optimera be-
handling och livskvalitet. 

Även för att utveckla nya läkemedel som 
kan förhindra sjukdomsförloppet är det en 
förutsättning att tidigt kunna ställa rätt di-
agnos och att skilja olika demenssjukdomar 
åt. I dag finns lindrande behandling men 
det är anmärkningsvärt stora skillnader i 
förskrivningen av läkemedel mellan olika 
landsting och här behövs större jämlikhet. 
Framtidens behandlingsstrategier omfattar 
flera angreppspunkter i huvudsak kring 
prevention med hjälp av monoklonala anti-
kroppar (antikroppar producerade av en 
enda cell) och immunisering. 

Ebolasmittan
Statsepidemiolog Anders Tegnell redogjorde 
för Sveriges beredskap vad gäller smitt-
samma sjukdomar. Föredraget kom av 
naturliga skäl att handla mycket om den 
högaktuella ebolasmittan. Det svenska sys-
temet bygger på att tidigt fånga upp och 
kontinuerligt analysera data och signaler 
på kommande epidemier för att snabbt 
vidta motåtgärder. Förutsättningarna för 
att hantera smittsamma sjukdomar i Sve-

rige är goda med välfungerande sjukvård, 
välutbildad personal och god hygien. Detta 
till skillnad från Västafrika där antalet ebo-
lasmittade under hösten växt exponentiellt 
vecka för vecka och snabba insatser krävs. 
Varje dags fördröjning av stöd och motåt-
gärder fördubblar kostnaderna för att se-
dan bekämpa sjukdomen. 

Anders Tegnell berättade därefter om er-
farenheterna av det nyinrättade vaccina-
tionsregistret som varit i bruk i ett år. Drygt 
1 140 000 doser rapporterades till registret 
under 2013 (varje år ges omkring 1,2 miljo-
ner doser i programmet) och av barn födda 
2012 har 95 procent minst en dos noterad i 

Skriverierna får 
snabbt genom-

slag på patientbeteen-

då patienter slutat sin 
behandling på grund 
av det som skrivs i 
medierna om biverk-
ningar av ett visst 
läkemedel.

Karin Meyer

Pär Skoglund Finquist                                                         

Anna Bässén

Birgitta Karpesjö

Johan Olofsson

Panelen
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registret. Valideringen av registret visar att 
endast 0,3 procent av registreringarna har 
upptäckts vara felaktiga. Registret är av 
stor vikt för epidemiologiska och hälsoeko-
nomiska studier och uppföljning av vacci-
nationskampanjer. 

I en parallell session berättade Mats Pet-
tersson från Tullverket om Pangea VII, en 
världsomspännande operation under en 
vecka i maj 2014 där 111 länder samverkade 
för att för att ingripa och informera om 
olagliga läkemedel. Operationen resulte-
rade i 7,6 miljoner tabletter i beslag, över 
10 600 nedsläckta webbsidor och 434 gripna 
personer. I Sverige beslagtogs cirka 64 300 
tabletter eller liknande, 19 webbsidor stäng-
des ner och en person greps.

Kongressen innehöll även ett halvdags-
program kring medicintekniska produkter 
bland annat ett spännande föredrag där 
professor Karl-Gustaf Strid berättade om 
framtidens sätt att skapa konstgjorda organ 
och proteser i 3D-skrivare. Användnings-
områdena av 3-D tekniken är många, allt 
från planering av hjärtoperationer, urval av 
embryo vid in vitro-fertilisering till matri-
ser för styrd vävnadsregeneration som till 
exempel utfyllnad av bendefekter och för 
broskrekonstruktion. 

Biverkningsrapportering
Läkemedelsverket (LV) medverkade med 
flera föredrag kring läkemedelssäkerhet. 
I föredraget Att kommunicera om läkeme-

delssäkerhet – i dag och i framtiden gav 
Elin Kimland och Gunilla Englund en översikt 
av hur LV arbetar med frågor om läkeme-
delssäkerhet. Läkemedelsverket följer ett 
läkemedel under hela dess livscykel, från 
tidig utveckling till kliniska prövningar, 
användning och avregistrering. 

Säkerhetsfrågorna kan röra allt från för-
giftningar, biverkningsrapporter, frågor 
från patienter och sjukvården till reklama-
tioner, bristsituationer och olagliga läkeme-
del. Viktigaste informationskällorna om ett 
läkemedel är den godkända produktinfor-
mationen, produktresumén och bipackse-
deln, det vill säga den dokumentation som 
LV godkänner för att ett läkemedel ska få 
marknadsföringstillstånd. 

Väl ute på marknaden fortsätter bevak-
ningen från myndighetens sida, det hand-
lar om uppföljning av bland annat biverk-
ningsrapportering och olika typer av till-
synsaktiviteter. Produktresumén och bi-
packsedeln uppdateras i förekommande 
fall med ny information, till exempel nya 
biverkningar, kontraindikationer, ändrad 
dosering och ändrad indikation. 

Arbetssätt och rutiner för säkerhetsöver-
vakningen av ett läkemedel är gemensamt 
inom EU, det gäller även hur säkerhets-
kommunikationen ska gå till, något som 
finns beskrivet i det som kallas Good Phar-
macovigilance Practice (GVP). Som ett steg 
i att utveckla kommunikationen om läke-
medelssäkerhet har LV tagit fram en rap-

Fika

Bo Björkstrand

Agneta Nordberg

Anders Tegnell

Arne Melander

Eva Sjökvist Saers
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port som visar vad som under 2013 inkom 
till verket. Den rapporten finns på Läkeme-
delsverkets hemsida. 

I ett efterföljande föredrag berättade Ker-
stin Jansson och Marie Lundström, båda från 
Läkemedelsverket, om den nya farmakovi-
gilanslagstiftningen och om hur farmaceu-
ter kan och ska fungera som rapportörer av 
biverkningar. Farmaceuter i detaljhandeln 
kan rapportera om biverkningar medan 
farmaceuter i sjukvården har skyldighet att 
göra det. Föreläsarna sammanfattade även 
statistik för inkomna rapporter och visade 
med exempel på hur viktiga rapporterna är 
då de i flera fall lett till förändrade rekom-
mendationer och förbättrad läkemedelsan-
vändning.

Skillnad på olika produkter i egen-
vårdshyllan
I egenvårdshyllan på apotek hittar man 
många olika typer av produkter. Tomas 
Nilsson, Ulrika Hörberg och Erika Svedlund 
från Läkemedelsverket klargjorde i sitt 
föredrag skillnaderna mellan läkemedel, 
medicintekniska produkter, livsmedel och 
kosmetiska produkter och vad man på apo-
teket måste tänka på när det gäller de olika 
produkterna. Beroende på vilken produkt 
det gäller är det nämligen stora skillnader 
när det gäller krav på förhandsgranskning, 
klinisk effektdokumentation, säkerhets-
uppföljning, biverkningsrapportering och 
myndighetstillsyn.

Malin Grape från Folkhälsomyndigheten 
gav i sitt föredrag Vad kan apotek och sjuk-
husapotek göra för att minska risken för 
antibiotikaresistens? en utmärkt genom-
gång av bakgrund och orsaker till det väx-
ande globala problemet med antibiotikare-
sistenta bakterier som hon kallade för en 
epidemi i det tysta. Malin Grape belyste 
även de strategier som finns för att minska 
spridningen och som bland annat omfattar 
riktad information till patientgrupper som 
småbarnsföräldrar, nya behandlingsrekom-
mendationer till personal inom hälso-och 
sjukvården samt internationella samarbe-
ten genom WHO.

I Läkemedelskongressen ingick också ett 
heldagsprogram arrangerat av Sektionen 
Läkemedel för djur kring aktuella fråge-
ställningar när det gäller vaccination av 
hund och katt. Bland annat höll Peter Ek-
ström från Läkemedelsverket ett föredrag 
kring rapportering av biverkningar hos 
djur. 

Kongressen avslutades som den inleddes 
med en sammanfattande diskussion kring 
nyttan av läkemedel. Totalt samlade årets 
Läkemedelskongress drygt 300 deltagare 
som tog del av ett 40-tal olika program-
punkter. Nästa Läkemedelskongress ord-
nas den 9–10 november 2015. 

GÖRAN LIDGREN
utbildningschef

Läkemedelsakademin

Henrik Moberg

Jacob Tellgren

Johanna Wikman

Lars Marius Ytrebø

Mikael Hoffman

Mingel
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Ring dagens bästa samtal: 
0706 – 11 15 16

eller maila:
info@coure.se

Välkommen!

coure.se

Vi är den nya generationens byrå 
med massor av fördelar för dig 
som jobbar med marknadsföring 
inom läkemedelsindustrin. 

Du har allt att vinna, hör av dig 
så berättar vi mer.

                  Sara Riggare var med i panelen som representant för patienterna. Hon talade bland annat om hur hon som Parkinsonpatient påverkat sin behandling.
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I USA räknar man att det om fem år 
kommer att finnas fler frilansare 
än anställda och trenden kommer 

sannolikt att vara samma i Sverige. Vi 
startar i allt större utsträckning småfö-
retag, lever på det sätt och den plats vi 
vill och säljer vår kompetens och för-
väntan. Med dagens teknologi blir det-
ta en maktfaktor att räkna med där vi 
kan gå ihop i globala nätverksföretag 
för att snabbt komma åt de spännande 
uppdrag, där de traditionellt tänkande 
företagen kan komma på efterkälken.

Vare sig man arbetar som entrepre-
nör, konsult eller anställd så kommer 
man att behöva fokusera på nya nyck-
elfaktorer. Baserat på forskning från 
Stanford University, Harvard Business 
School och Handelshögskolan i Stock-
holm så kommer tre nyckelfaktorer att 
bli helt avgörande: professionellt rykte, 
förväntan och förtroende.

Ditt professionella rykte är din i sär-
klass viktigaste och högst värderade 
tillgång och det är kring detta som allt 
i ditt yrkes- och affärsliv snurrar. Det 
handlar inte om vad du säger om dig 
själv utan hur dina styrkor och unika 
kvaliteter upplevs av din professionel-
la omgivning, inklusive kunder. Här 
finns den upplevda måttstocken på ett 
stort antal av de faktorer som skapar 
dina resultat.

Förväntan är den förväntan som du 
och ditt professionella rykte skapar. 
Det är denna som dina kunder, upp-
drags- och arbetsgivarna enligt sam-
stämmig forskning köper.

Förtroende är din trovärdighet – ditt 
cred. Att du hela tiden lever upp till 
ditt professionella rykte och den för-
väntan som du skapar och vill skapa. 

Det är kring dessa tre faktorer som 
allting cirkulerar. Kan du ha koll på, 
utveckla och marknadsföra dessa, då 
kan du glömma många traditionella 
managementteorier och modeller.

Ditt professionella rykte – din 
högst värderade tillgång
Det dina kunder, uppdrags- och ar-
betsgivare köper i dag är en sak – den 
förväntan som skapas av dig, ditt pro-
fessionella rykte och den potential som 
finns i detta. Ditt professionella rykte 
är utan tvekan din mest värdefulla och 
samtidigt din högst värderade tillgång.

Alla som vi möter håller med oss om 
hur avgörande deras professionella 
rykte är, men förvånansvärt få är med-
vetna om hur det ser ut och vilka spän-
nande möjligheter som det skapar. 
Ändå har det potentialen att förändra 
din professionella framtid.

En stor majoritet av besluten om dig 
fattas när du inte är närvarande, det 

enda som är närvarande är ditt profes-
sionella rykte. Det här är ögonblicken 
när dina uppdragsgivare och kunder 
diskuterar vem man ska ge det spän-
nande uppdraget, jobbet eller var man 
ska investera. Det är stunderna när du 
blir värderad – alla dessa avgörande 
ögonblick i din karriär eller ditt affärs-
liv. Det är denna process som du kan ta 
en större kontroll över.

Du uppnår inte något framgångsrikt 
om det inte värderas av andra. Det är 
andra som hyr in dig, marknadsför dig, 

Det professionella ryktet kommer utan tvekan att bli hörnstenen för den enskilde 
individen och för företag. Det här sättet att tänka och agera är inte mindre än en 
revolution, och det märkliga är att det professionella ryktet i dag är till stora delar 
en outnyttjad resurs och ett outforskat område. Det menar Per Frykman, rådgivare 
och författare.

Your brand or your 

name is simply your 

reputation, you have 

to fight to protect that 

as it means everyth-

ing. Nothing is more 

important – it’s your 

most valuable and highly 

valued possession.
Richard Branson

CEO Virgin-koncernen
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DITT PROFESSIONELLA RYKTE  
– din mest värdefulla och okända tillgång
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sprider ditt budskap och applåderar 
dig. Kombinationen mellan ditt profes-
sionella rykte och den förväntan som 
du vill skapa blir ett näst intill magiskt 
marknadsföringsverktyg både för dig 
och ditt företag. Detta resonemang le-
der fram till frågan: Hur väl känner du 
ditt professionella rykte? Denna fråga 
kommer att avgöra din framtid.

Ett 25-tal nyckelfaktorer skapar 
ditt professionella rykte
Det ligger något väldigt spännande och 
avgörande och väntar runt hörnet, en 
till stora delar outnyttjad resurs. Jag 
arbetar ständigt med att lista de nyck-
elfaktorer som formar ett professionellt 
rykte. Jag har hittat minst ett 25-tal fak-
torer som jag ser som avgörande, fakto-
rer som skapar resultat och framgång. 

Det jag ser är att vi egentligen bara 
marknadsför och utvecklar två av 
dessa, nämligen historiska fakta i form 
av expertis och erfarenhet. Hur viktigt 
detta än är så pekar forskning på att 
det är något helt annat som avgör. Det 
behövs något som omvandlar detta till 
handling med ett framgångsrikt resul-
tat – en perfekt mix av expertis, erfa-
renhet, talanger, personlig styrka, am-
bition och unika kvaliteter.

Allt detta sammanstrålar på ett stäl-
le – i ditt professionella rykte – presen-
terat på ett trovärdigt sätt. 

På dagens globala marknad har du 
inte råd att inte ta varje möjlighet att 
hitta det unika som ger dig konkur-
rensfördelar. Men om du inte är 100 
procent övertygad om varje del av ditt 
professionella rykte och dina styrkor 
– hur ska du då kunna övertyga andra?

Ditt professionella rykte ligger i hän-
derna på andra, men när du känner till 
hur det ser ut, kan du ta ägarskap över 
det och utveckla det mot nya höjder.

Detta är en spännande utmaning 
och innebär att du nischar in dig inom 
ett område där din ambition och pas-
sion möts och skapar stordåd – din 
egen next big thing – det du vill uppnå 
som nästa steg i ditt yrkesliv. Detta 
kommer självklart att påverka ditt pro-
fessionella rykte.

Här ligger också vad du vill sluta att 
göra. Management- och marknadsfö-
ringsikonerna Tom Peters, Seth Godin 
och Jim Collins, har en sak gemensamt 
när de i Daniel Pinks bok The Flip Ma-
nifesto säger: ”The secret to high per-
formance among individuals is deci-
ding what not to do.”)

Vi hör ofta att vinnare aldrig ger 
upp. Men detta är inte riktigt sant och 
tillhör alla dessa myter som vi ofta ac-
cepterar och styrs av. Vinnare slutar 
hela tiden, men man slutar med rätt sa-
ker vid rätt tillfälle. Detta är ett effek-
tivt sätt att tänka när man ska arbeta 
med sin lista om vilka saker man inte 
ska göra. 

Det kunderna köper är den förvän-
tan som du skapar
Den största utmaningen för konsulter, 
entreprenörer och ledare i dag är att 
kommunicera sitt värde till kunder, 
leverantörer, investerare och till per-
soner med en för företaget attraktiv 
talang. Detta handlar inte längre om 
de historiska fakta som vi av tradition 
har fört fram. Det kunderna köper är i 
stället dig, ditt professionella rykte och 
den förväntan som detta skapar. När 
du känner dina upplevda styrkor och 
unika kvaliteter, då tar den förväntan 
som du skapar en helt ny och attraktiv 
höjd och din marknadsföring blir näst 
intill magiskt effektiv.

Mycket spännande forskning från 
Stanford University och Harvard Busi-
ness School visar entydigt att din po-
tential framåt gör ett mycket större in-
tryck än dina meriter när man väljer.

Vem väljer man för ett projekt, att 
göra affärer med eller för ett intressant 
jobb? En person som har åstadkommit 
stora saker tidigare, eller den person 
som har potential att göra det i framti-
den? 

Lek med tanken att du leder ett pro-
fessionellt fotbollslag och ska köpa in 
en spelare – köper du då den som gjor-
de 30 mål i serien för tre år sedan eller 
den du förväntar kan göra 30 mål kom-

mande säsong? Valet är ju ganska en-
kelt och det gäller bara att överföra det-
ta sätt att tänka till näringslivet.

När till exempel Google rekryterar 
medarbetare kommer en rad personli-
ga egenskaper i fokus för att få tag i de 
bästa talangerna. Man pratar inte minst 
om nyfikenheten och en förtjusning i 
att lära nytt. Detta kan till och med 
överträffa expertkunskapen eftersom 
man ofta kommer fram till bättre och 
mer kreativa slutsatser när man saknar 
de historiska perspektiven. Samtidigt 
är det viktigt att ha respekt för den ab-
soluta expertisen vid rätt tillfälle.

Din framgång som individ är utan 
tvekan kopplat till den förväntan som 
ditt professionella rykte skapar. Det är 
en myt att du inte är bättre än ditt för-
ra projekt – du är inte bättre än ditt näs-
ta projekt. Detta öppnar oanade möj-
ligheter att utveckla och marknadsföra 
ditt professionella rykte. Att konkret 
beskriva hur du kan göra dina kunder 
framgångsrika i framtiden skapar en 
påtaglig kraft och styrka.

Mitt cred avgör varje affär 
Trovärdighet är mycket viktigt för ditt 
professionella rykte i vilken bransch 
du än befinner dig i. Vi gör affärer 
med och rekommenderar dem vi har 
förtroende för.

En verkställande direktör för en re-
klambyrå sa, när jag försökte förklara 
vad jag arbetade med: ”Ah, det är mitt 
cred, det finns inget annat – det avgör 
varenda affär.” I det ögonblicket insåg 
jag att jag inte kunde förklara det på ett 
bättre sätt. 

Ett av målen att arbeta med sitt pro-
fessionella rykte och skapa en förvän-
tan är att samtidigt bygga upp den tro-

Your professional reputa-

tion has come into focus 

in every corner of your 

business and work-life. 
MIT Technology Review

The problem with your 

bio isn’t the boasting – 

it is who is doing the 

boasting.

Jonathan Rick, Fast Company
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värdighet som är så viktig. Två saker 
blir viktiga:

Låt din förväntan ta höjd. När du kän-
ner dina upplevda styrkor och unika 
kvaliteter i ditt professionella rykte då 
kan du också ta en helt annan höjd när 
du beskriver vilken förväntan som 
dina kunder kan ha på dig under det 
kommande uppdraget eller det kom-
mande året. Detta är naturligtvis en 
mycket viktig del i din marknadsföring 
inte minst via en Reputation Resumé 
som tar upp de väsentliga nyckelfakto-
rerna: ditt professionella rykte, den för-
väntan det skapar och tidigare meriter 
(track record) i form av en länk till din 
LinkedIn-profil.

Den upplevda garantin för att du kan 
leva upp till denna förväntan är ditt 
professionella rykte och att du lever 
detta fullt ut. Ditt professionella rykte 
och den förväntan det skapar är på det-
ta sätt sammankopplade till en mycket 
spännande enhet. Det är här du hela 
tiden bygger din trovärdighet.

Om du börjar känna en stagnation i 
ditt arbete eller uppdrag och inte får ut 
det du vill av dina talanger, din passion 
och ambition, kommer ditt rykte påver-
kas och du kommer att tappa i trovär-
dighet. Den viktiga frågan blir – är du 
där du måste vara, eller är du där du 
vill vara. Om du inte är där du vill 
vara, då kan du göra något åt det – eller 
du bör göra något åt det. Ditt profes-
sionella rykte står på spel – det värde-
ras ständigt.

Stora ekonomiska värden står på 
spel
Det är ytterst sällan som man kan på-
visa ett så stort substantiellt och eko-
nomiskt värde på en enskild strategi 
eller åtgärd som med ditt professio-
nella rykte. Detta kommer därför också 
på första plats när man frågar ledare i 
Europa vad man prioriterar i dag. Helt 
nya perspektiv öppnas upp i dagens af-
färsliv och vinsterna kan bli avsevärda. 
Det som saknats har varit konkreta och 
effektiva metoder och en insikt om in-
dividens avgörande betydelse.

Flera samstämmiga undersökningar 
bland annat från Burson-Marsteller och 
Weber Shandwick har visat värdet av 
begreppet ditt professionella rykte. 
Några exempel från dessa undersök-
ningar:

• 60 procent av ett företags marknads-
värde är kopplat till dess rykte.

• 50 procent av företagets rykte baseras 
på vilket professionellt rykte verkstäl-
lande direktören och de övriga i högsta 
ledningen har.

• 95 procent av finansanalytiker upp-
ger att man skulle basera sitt investe-

ringsbeslut på det professionella rykte 
som verkställande direktören och de 
övriga i högsta ledningen har.

Trots dessa övertygande ekonomiska 
kalkyler så är min uppfattning att både 
verkställande direktörer och personer i 
högsta ledningen är minst lika omed-
vetna om hur deras professionella 
rykte ser ut som de flesta andra av oss. 
För mindre företag, entreprenörer och 
konsulter torde värdet av deras profes-
sionella rykte vara närmare 100 pro-
cent av marknadsvärdet.

I en artikel i finanstidningen Econo-
mia skriver man att tre fjärdedelar av 
de globala finansledarna säger att de 
är villiga att sätta det professionella 
ryktet före vinst i det långsiktiga per-
spektivet. Vi är helt klart på väg mot 
något helt nytt där ditt professionella 
rykte blir hörnstenen i vår ekonomi.

PER FRYKMAN
per@perfrykman.se 

What your customers 

and stakeholders are 

buying today is the 

expectation created by 

you, your reputation, 

trust and potential. This 

goes far beyond your 

expertise, credentials 

and your history.

Per Frykman

People are much more 

impressed by your poten-

tial than by your track 

record. It would be wise 

to start focusing your 

pitch on your future, 

as an individual or as a 

company, rather than 

on your past – even if 

that past is very impres-

sive indeed.
Z akary Tormala

Stanford University
Michael Norton

Harvard Business School

OM PER FRYKMAN

Per Frykman arbetar som Reputation 
Advisor och har bidragit till framgången 
för ledare, entreprenörer och konsulter 
i olika branscher i fem olika länder. Han 
är författare till fyra böcker och har ar-
betet med mer än 900 personer i före-
tag som SAS, Volvo, Nordea, Eriksson, 
Sony Mobile och konsultföretag. Hans 
företag är representerat i Skandinavien 
och i England.
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Ett exempel på det senare är Organ Swing, som lanse-
rades i april 2014 och som tagits fram av organisatio-
nen Mer Organdonation, MOD. Spelet ger informa-

tion om organdonation och organtransplantation men har 
också ett lekmoment.

Nu lanserar även LIF, de forskande läkemedelsföretagen, 
ett spel som kallas Up To Date. Spelet kommer bara att fin-
nas tillgängligt internt för medlemsföretagen och riktar sig 
alltså inte till allmänheten. 

Ett spel för alla i branschen
– Tanken är att spelet ska kunna användas av alla som job-
bar på våra medlemsföretag. Vi har försökt hitta en nivå 
som passar samtliga anställda. Det kommer att kunna an-
vändas på en dator, en läsplatta och i smarta telefoner. Man 
kan tävla mot sig själv, med arbetskamraterna på det egna 
företaget och också mot andra medlemsföretag, säger Ann 
Maliniak på LIF som leder projektet Up To Date. 

 – spelet om läkemedelsbranschen 
   för läkemedelsbranschen

Spel är en av de stora samhällstrenderna. På senare år har inte minst smarta mobil-
telefoner spritt spelandet i vida kretsar. Så gott som överallt kan man se människor 
försjunkna i sina mobiler, tryckande och blippande. Men spel är inte längre bara 
förströelse utan kan också användas för att sprida förståelse, kunskap eller bidra 
till att skapa opinion för en god sak.

Up To Date består av tio 
frågor inom vart och ett 

av tre områden: läkemedels-
branschen, Läkemedelsbrans-
chens Etiska Regelverk (LER) 
och Fass.



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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Up To Date består av tio frågor inom vart och ett av tre 
områden: läkemedelsbranschen, Läkemedelsbranschens 
Etiska Regelverk (LER) och Fass. På några frågor ska man 
svara ja eller nej, på andra frågor anges ett antal olika svars-
alternativ. Det finns även frågor som besvaras genom att 
man drar i ett skjutreglage.

– Det senare kan handla om storleksordning, till exempel 
hur många läkemedel som godkändes under senaste året, 
säger Ann Maliniak.

Nu mjukstartar spelet med tre basala områden som berör 
alla i branschen. Att svara på frågorna beräknas ta cirka 15 
minuter. Spelet startar i februari 2015 och kommer att fin-
nas tillgängligt i en månad. Till hösten drar spelet igång 
igen med nya frågor inom nya områden.

Alla får en ny chans
När man svarat på alla frågorna får man veta de rätta sva-
ren och hur många rätt man hade. Är man missnöjd med 
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utfallet är det bara att spela igen. Man kan spela hur 
många gånger man vill. Det är bara det bästa resultatet 
som sparas.

Innan man börjar spela loggar man in med sin e-post-
adress på LIF Service, som är en hemsida för LIF:s med-
lemsföretag. Inloggningen sker via startsidan på LIF.se. 
Man kan bara använda företagets officiella mejladress, 
och alltså inte exempelvis en hotmail- eller gmail-adress. 
På det egna företagets resultatsida visas också de fem 
bästa resultaten på företaget. Om mer än en spelare har 
samma resultat rankas det senaste högst.

Ann Maliniak berättar att förhoppningen är att få med 
så många företag och medarbetare som möjligt i spelet. 
Enligt planen ska information kunna ges på företagens 
kickoff-konferenser i början av året. 

– Jag hoppas att spelet kan bidra till att alla som job-
bar inom företagen får en större kännedom om den 
bransch vi är verksamma inom, säger Ann Maliniak.

STEN ERIK JENSEN
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Under många år kunde branschen notera problemen, 
men det verkade inte som om resten av samhäl-
let insåg allvaret i situationen. I slutet av 00-talet 

sjönk antalet kliniska prövningar i Sverige dramatiskt. Ast-
raZeneca lade ned forskningsanläggningen i Lund. Svensk 
hälso- och sjukvård visade mindre och mindre intresse för 
nya läkemedel och användning av nya läkemedel sjönk. 
Svensk life science gick en problematisk framtid till mötes.

Det går inte att slå fast det som en absolut sanning, men 
för mig förefaller det som om den händelse som fick den 
politiska opinionen att svänga var när AstraZeneca med-
delade att även forskningsanläggningen i Södertälje skulle 
stängas. Då blev det på något sätt allvar. Om det kan man 
säga mycket, men faktum är ändå att under de få åren efter 
Södertäljebeslutet har vi sett en helt annan aktivitet för 
svensk life science från landets beslutsfattare. Den förra 
regeringens forsknings- och innovationsproposition från 
hösten 2012 var en ambitiös satsning och innehöll ett väl-
kommet fokus på life science. Ett flertal statliga utredning-
ar presenterade bra underlag och analyser. 

25 ÅTGÄRDER FÖR ATT STÄRKA 
SVERIGES KONKURRENSKRAFT

Life science-branschens handlingsplan:

Den svenska branschen för life science har nyligen presenterat ett gemensamt 
förslag med de 25 viktigaste och mest akuta åtgärderna som ska få branschen att 
åter växa och ta tillbaka positionen som en svensk basindustri. Nu behövs en tyd-
lig samordning från Sveriges högsta politiska ledning, skriver här Anders Blanck, 
verkställande direktör på LIF. Bakom den gemensamma handlingsplanen står LIF, 
Swedish Medtech och SwedenBIO.

För mig förefaller det 
som om den händelse 

-
nen att svänga var när Astra-
Zeneca meddelade att även 
forskningsanläggningen i 
Södertälje skulle stängas. Då 



34   pharma industry nr 4 –14
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Men utväxlingen, eller om man så vill det konkreta re-
sultatet, av dessa utredningar och propositioner har än så 
länge varit ganska magert. Fallet för de kliniska prövning-
arna har planat ut, men de små ökningarna på vissa delom-
råden som kan noteras markerar inte en återgång till situa-
tionen i början av 2000-talet. Svensk hälso- och sjukvårds 
användning av nya och innovativa behandlingar är fortfa-
rande låg och de nya modeller för ordnad introduktion som 
är under utveckling har ännu inte inneburit någon markant 
skillnad. De byråkratiska processerna för utvärdering av 
nya metoder blir i stället allt fler och allt mer oöverskådliga. 
Detta är bekymmersamt på många sätt. Det är inte fler ut-
värderingsmodeller vi behöver – det är en hälso- och sjuk-
vård som återgår till att på allvar vara intresserad av forsk-
ningens resultat och som har en vilja att använda och ut-
värdera innovationer för att ligga i framkant.

En samling i branschen
Branschen har inte suttit stilla. Både på egen hand och i 
samverkan med externa intresserade aktörer har både LIF 
och andra branschorganisationer varit aktiva för att påver-
ka och kräva förändring, för att utbilda och informera, för 
att samla goda idéer och utveckla dem. I Almedalen varje 
sommar har vi noterat allt fler seminarier och symposier 
om life science och där har grundtonen hela tiden varit den-
samma: Vi är överens om att vi har ett problem, situationen 
är allvarlig – men vad ska vi göra åt det?

En av de politiker som varit mest aktiv är riksdagsleda-
moten Penilla Gunther, KD. Under 2013 och 2014 var hon 
pådrivande för ett antal seminarier i Riksdagshuset om 
svensk life science. Seminarieserien avslutades med en stor 
workshop i februari 2014 med deltagare från företag, aka-
demin, forskningsinstitutioner och universitet. Mer än 150 
deltagare arbetade under en dag med att från sina respek-
tive olika utgångspunkter samla och presentera åtgärdsför-
slag för en starkare och mer livskraftig life science-sektor. 
Resultatet från workshopen presenterades i ett idéprogram 
som överlämnades till ansvariga på berörda departement. 
Det var ett brett och kanske till och med lite vildvuxet pro-
gram, men det visade att sektorns alla aktörer hade gott om 
idéer om vad som kunde göras. Att alla förslag inte var 
omedelbart genomförbara och att stort och smått blandades 
var naturligt – det var trots allt ett idéprogram. Som brut-
tolista fungerade Idéprogrammet, men för att få konkreta 
politiska åtgärder fanns det ett behov av att konkretisera 
och rensa i önskelistan.

De tre branschorganisationerna inom life science-områ-
det (LIF, Swedish Medtech och SwedenBIO) tog Idéprogram-
met som avstamp för att under sommaren 2014 göra ett för-
sök att se om vi tillsammans kunde enas om en handlings-
plan med de enligt oss viktigaste, mest akuta åtgärder som 
regeringen borde kunna genomföra. Det var ingen enkel 
sak – alla aktörer har alltid långa önskelistor och de är säl-
lan riktigt desamma. Läkemedel och Medtech har lite olika 
förutsättningar och olika problem, men vi såg det som vik-
tigt att verkligen mejsla fram ett gemensamt förslag från life 
science-sektorns industriorganisationer. 

Att vi nu har lyckats och kunnat presentera vår ”Hand-
lingsplan för life science” från hela företagssektorn ser jag 

som en styrka: företagen inom de skilda delarna av life sci-
ence må vara olika, men här presenteras våra allra vikti-
gaste önskemål och förslag som omfattar förslag över hela 
fältet: för forskning, företagstillväxt, kring hälso- och sjuk-
vårdens roll och ansvar, åtgärder för att stärka tillgången 
på kompetens samt åtgärder för att marknadsföra svensk 
life science.

Den statliga samordnaren
Vi var ju långt ifrån ensamma med att vilja åstadkomma en 
förändring. Den förra regeringen tillsatte i början av som-
maren en speciell samordnare för svensk life science, Pa-
tent- och Registreringsverkets generaldirektör Susanne Ås 
Sivborg. Hon fick i uppdrag ”att samordna insatser och iden-
tifiera utvecklingspotentialen för Life Science”. Resultatet 
av arbetet skulle ligga till grund för den life science-strategi 
som den gamla regeringen avsåg att lägga fram i höst. Nu 
har Sverige fått en ny regering, men Susanne Ås Sivborg 
kommer att rapportera till den nya regeringen under hös-
ten. Vårt intryck är att den nya regeringen också avser att 
i någon form vidta åtgärder grundade på hennes förlag.

Det är där som vår handlingsplan har en roll att spela. 
Regeringen får en rapport från samordnaren och branschen 
har gemensamt presenterat sin lista på åtgärder som vi an-
ser nödvändiga. Det är en bra bas att stå på för de kom-
mande diskussioner som vi förutsätter nu blir av. Branschen 
har tagit sitt ansvar och vi har stora förhoppningar att även 
den nya regeringen inser behoven och att det finns stora 
fördelar för svenska patienter, för svensk hälso- och sjuk-
vård, för företagsamhet och för svensk ekonomi och svens-
ka jobb, om life science-sektorn i Sverige åter kan växa.

ANDERS BLANCK
verkställande direktör

LIF

 

LÄS HANDLINGSPLANEN
Den gemensamma handlingsplanen på LIF:s, Swedish Med-
techs eller SwedenBIO:s hemsidor.

LIVSVETENSKAPER – LIFE SCIENCES
Life sciences är en informell sammanfattande benämning på 
vetenskaper som studerar levande organismer. I praktiken an-
vänds termen oftast som en sammanfattning av biologi, bio-
kemi, genetik och medicinska vetenskaper. (Källa: Nationa-
lencyklopedin.)
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ledarskap

Trenderna inom human resources 
(HR) är många. På konferenser 
och forum diskuteras lagring, 

analys och användning av stora data-
mängder (big data), kriget om talang-
erna och flexibla arbetsplatser. En av 
de kanske tydligaste trenderna är ap-
par inom HR. 

Appar till våra smarta telefoner och 
surfplattor har länge varit en självklar-
het i privatlivet. De erbjuder oss under-
hållning, hjälper oss att kommunicera 
och att strukturera vår vardag. I Sve-
rige använder 60–70 procent av befolk-
ningen en smart telefon så genomslaget 
för appar är enormt. 

De senaste åren har apparna även 
nått arbetslivet och i synnerhet HR-om-
rådet. Detta syns i att många befintliga 
HR-system omarbetas till appar och ett 
snabbt växande utbud av nylanserade 
appar. Både stora drakar som Salesforce 
och CEB och mindre, mer nischade ak-
törer har nu lanserat appar inom HR-
området. Internkommunikation (yam-
mer.com), rekrytering (svenska http://
www.emperator.se/appen.php), e-ut-
bildning (svenska lurn.se), medarbetar-
undersökningar (http://www.morale.
me) och projektstyrning (http://www.
weekdone.com) är några av de använd-
ningsområden som appar erövrat. 

Fördelar och nackdelar
Fördelarna med appar, i förhållande 

till tidigare teknologier, är flera. Den 
antagligen största vinsten är mobilite-
ten, personalen är inte längre låsta vid 
sina skrivbord och datorer. Detta blir 
särskilt viktigt i dag då organisationer 
tenderar att bli allt mer geografiskt 
spridda. Mobiliteten blir även värde-
full vid förändringsinsatser. I dag pra-
tar man allt oftare om beteendeföränd-
ringar hos personalen. En checklista 
på datorn erbjuder sällan det stöd som 
krävs för beteendeförändring. Med 
appen i medarbetarens telefon finns 
stödet alltid nära till hands när det be-
hövs, vilket ger en mycket större möj-
lighet till beteendeförändring.

Appar erbjuder även funktioner som 
tidigare inte varit möjliga, särskilt med 
tanke på användarvänlighet. I stället 
för att logga in på datorn och öppna ett 
program så kan medarbetaren dra ett 
finger över skärmen på sin telefon och 
genast ha tillgång till appen med GPS, 
kamera med mera.

Självklart finns det också risker med 
användning av appar. Mobiliteten gör 
att det blir svårare för medarbetare att 
dra gränser mellan arbetsliv och pri-
vatliv, vilket är en vanlig orsak till 
stress. Därför är det ofta nödvändigt att 
från arbetsgivarens sida vara tydlig 
med förväntningar kring medarbetar-
nas tillgänglighet.

I och med mobiliteten finns en större 
del av organisationens tillgångar utan-

för kontoret, vilket ökar risken för in-
formationsläckage. Sekretess och infor-
mationssäkerhet blir då ännu viktigare.

Det är också nödvändigt att säker-
ställa tillgänglighet till material och 
verktyg till dem som inte har en smart 
telefon.

Fyra exempel
Här är fyra appar som visar på trenden 
med appar inom HR-områden: 

Appical (http://appical.net) är appen 
för den som arbetar med introduk-
tionsutbildning  för onboarding eller 
internutbildning på företaget. Appen 
är ett smidigt verktyg för att bygga 
upp engagerande kursmaterial med 
stort fokus på användarvänlighet. Det 
är lätt att skapa en kurs och efterhand 
redigera innehållet. Samtidigt finns 
det en mängd funktioner att använda 
sig av, både vad gäller frågor eller ut-
maningar till kursdeltagarna och sätt 
att få återkoppling från deltagarna. Ap-
pical har till och med stöd för så kall-
lad augmented reality, det vill säga att 
kursmaterialet kombineras med verk-
ligheten genom exempelvis kameran 
på deltagarens telefon. 

Stressappen (pbm.se). Stress på arbetet 
och stressrelaterad ohälsa är en av de 
största utmaningarna för HR-avdel-
ningar i dag. Här finns det möjligheter 

Appar inom HR-området  
kan vara värt att testa
Det blir allt vanligare att använda appar till smarta telefoner inom 

HR-området för att till exempel sköta internkommunikation, re-
krytering, e-utbildning, medarbetarundersökningar eller projekt-

styrning. Här ger Johan Lundberg, organisationspsykolog på PBM, 
tips på fyra användbara appar.
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till stora ekonomiska vinster. Stressap-
pen är ett program där deltagarna un-
der tre veckor får öva på färdigheter 
för att sänka sin stressnivå samt att 
öka förmågan att hantera stress i ar-
betet. Detta sker genom en kombina-
tion av korta workshops och ett app-
baserat stöd för beteendeförändring. 
Deltagarna får genom appen utföra 
uppgifter för att sänka sin stressnivå 
samt positiva nyckelbeteenden att öva 
på. Samtidigt kan deltagarna intera-
gera med varandra genom appen, då 
de kan ge varandra stöd och feedback 
på utförda nyckelbeteenden. I en grupp 
på cirka 20 personer som utvärderade 
programmet hade deltagarnas upple-
velse av stress på arbetet sjunkit med 
37 procent.

Impraise (http://impraise.com). Nyttan 
av medarbetarsamtal diskuteras ofta, 
i dag förespråkar många en mer aktiv 
kultur för coachning och feedback, 

vilket bland annat diskuterats här i 
Pharma Industry. Impraise försöker 
att underlätta just denna utveckling. 
Genom appen kan medarbetare skapa 
individuella utvecklingsmål eller välja 
färdigheter som de vill få återkoppling 
på. Kollegorna bjuds sedan in att ge 
feedback i realtid, ända ner på beteen-
denivå. Feedbacken ges i form av skatt-
ningar och kommentarer i ett väldigt 
enkelt användargränssnitt. Genom 
feedbacken från kollegorna kan med-
arbetaren få en bild av sina styrkor och 
utvecklingsområden samt stöd i sin 
personliga utveckling.

Berömutmaningen (http://www.be-
romutmaningen.se). Berömutmaning-
en är egentligen en kampanj som Adec-
co lanserade 2012 för att utmärksamma 
hur viktigt beröm var i arbetslivet och 
för få människor att ge mer beröm. Den 
tillhörande appen är en av mina per-
sonliga favoriter på grund av sin enga-
gerande uppbyggnad, även om effek-

ten på lång sikt är tveksam. Berömut-
maningen bygger på att deltagaren un-
der tio dagar får dagliga utmaningar 
kring att ge och ta emot beröm. På vä-
gen får man följa sin utveckling som 
”berömutmanare”. Appen kan närmast 
liknas vid ett spel där du passerar olika 
nivåer, vilket kanske förklarar att mer 
än 15 000 personer har använt appen. 

Avslutningsvis finns det i dag en 
uppsjö av användbara appar inom HR-
området och utbudet växer snabbt. Det 
finns stora vinster för HR-avdelningar 
och organisationer att göra genom att 
använda sig av dessa nya verktyg. 
Många leverantörer erbjuder gratis 
testperioder, så varför inte testa en app 
inom HR? 

JOHAN LUNDBERG,
Organisationspsykolog 

på PBM och utvecklare av 
PBM:s Stressappen
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Sedan i januari 2014 har eHälso-
myndigheten haft i uppdrag att 
förvalta, framställa och tillhan-

dahålla nationell läkemedelsstatistik. 
Ett uppdrag som övertagits från Apote-
kens Service AB och dessförinnan från 
apoteksmonopolet.

Resan från en ensam apoteksaktör, 
med uppgift att förvalta sin egen in-
köps- och försäljningsstatistik, till en 
myndighet som ska samla in och sam-
manställa försäljningsuppgifter från 
en lång rad affärsdrivande verksamhe-

ter, har varit fylld med utmaningar. Det 
finns i dag en bra bit över 100 apoteks-
aktörer, runt 6 000 försäljningsställen 
för receptfria läkemedel och en hand-
full partihandlare med direktleveran-
ser till detaljhandeln och vården. 

Samtidigt som apoteksbranschen 
har förändrats har också andra delar av 
läkemedelsförsörjningen utvecklats, 
till exempel när det gäller sjukhusens 
läkemedelsinköp. Nya och diversifie-
rade affärsmodeller samt ett ökat fokus 
på kunskaps- och ekonomistyrning 

skapar nya behov för uppföljning hos 
både läkemedelsmarknaden och sam-
hällets olika aktörer.

Med den bakgrunden är det lätt att 
förstå det uppdrag som regeringen for-
mulerat i regleringsbrevet för 2014: ”E-
hälsomyndigheten ska göra en översyn 
av den verksamhet som myndigheten 
bedriver i fråga om att förvalta, fram-
ställa och tillhandahålla nationell läke-
medelsstatistik. Syftet med uppdraget 
är att kvalitetssäkra den statistik som 
myndigheten ansvarar för inom läke-

Nationell läkemedelsstatistik    

eHälsomyndighetens 
nyligen presenterade 
översyn av sin verksam-
het visar att kvaliteten på 
de insamlade uppgifterna 
överlag är god, trots att 
det nu är ett flertal apo-
teksaktörer som arbetar 
med olika systemstöd 
och arbetssätt i stället 
för med en enskild aktör. 
Översynen visar också på 
flera områden som behö-
ver förbättras samt på nya 
möjliga användningsom-
råden för statistiken. 
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    UNDER LUPPEN
medelsområdet samt att göra den mer 
användbar och lättillgänglig för lands-
ting, myndigheter samt andra berörda 
aktörer som har behov av statistiken.” 

Myndigheten levererade denna 
översyn den 15 oktober. 

Olika leveranser för olika behov
Begreppet nationell läkemedelssta-
tistik är brett och saknar en bestämd 
definition. Förutom uppgifter som 
landsting och andra myndighetsaktö-
rer behöver, ingår också försörjning av 

marknadens aktörer med sådan infor-
mation som får marknaden att fung-
era bättre. 

Den komplicerade avvägningen 
mellan att tillhandahålla en mängd fär-
digpaketerad statistik som gynnar dels 
medborgarintresset, dels statistik-
marknadens möjligheter att skapa 
skräddarsydda analyser och dataleve-
ranser utifrån läkemedelsmarknadens 
särskilda behov, är en av de främsta 
utmaningarna i myndighetens inneva-
rande statistikuppdrag. 

I den aktuella översynen poängteras 
att grundinställningen från myndighe-
ten är att den insamlade statistiken ska 
ges en bred spridning och inte begrän-
sas till ett fåtal mottagare.

Myndighetens paketeringar av data, 
och kanalerna för distribution av 
dessa, är oerhört viktiga verktyg för att 
skapa en god tillgänglighet för läkeme-
delsstatistiken. Myndigheten erbjuder 
direktleverans av rådata för läkeme-
delsindustrins egna försäljningsdata, 
för övergripande statistik över läkeme-

Insamlingen, 
förvaltningen 

och leveransen av 
den nationella läke-
medelsstatistiken är 
minst sagt komplex. 
Vissa utvecklings-
områden är av nöd-
vändighet också in-
vecklade.
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statistik

delsmarknaden erbjuds standardise-
rade rapporter. Kommersiella statistik-
producenter har dock bättre möjlighe-
ter till databearbetning, analys och ut-
veckling av statistikplattformar som 
passar läkemedelsindustrins behov av 
kontinuerlig och föränderlig informa-
tion. eHälsomyndigheten vill därför 
bygga ett system som gör det möjligt 
för fler statistikproducenter att etable-
ra sig på likvärdiga villkor på den 
svenska statistikmarknaden.  

God kvalitet trots ökad komplexitet
Det kanske mest glädjande i översynen 
är att en analys av försäljningstrans-
aktionerna pekar på att kvaliteten på 
de insamlade uppgifterna överlag 
är god – trots att det nu är ett flertal 
apoteksaktörer som arbetar med olika 
systemstöd och arbetssätt i stället för 
med en enskild aktör. De flesta analy-
serade parametrarna visade sig vara 
stabila över tid. 

Rapporten i sig analyserar inte vad 
denna framgång beror på, men tydliga 
instruktioner för insamlingen av för-
säljningsuppgifter från apoteken, en 
effektiv godkännandeprocedur för ex-
peditionssystem och den direkta kopp-
lingen mellan statistikrapporteringen 
och ersättningen till apoteken för läke-
medelsförmånen är möjliga förkla-
ringsmodeller. Hur som helst ska de 
olika apoteksaktörerna ha ett rejält er-

kännande för sitt arbete med att få till 
en bra statistikrapportering.

Självklart finns det enskilda delar av 
statistikhanteringen som vi behöver 
titta närmare på. Översynen har fram-
för allt fokuserat på innehållet i de 
transaktioner som rapporterats, inte på 
eventuell avsaknad av rapportering el-
ler potentiell överrapportering. Förut-
om en del systemeffekter tycks rappor-
teringen av generikautbytet vara en 
sådan parameter som det finns anled-
ning att borra vidare i. Systemet med 
periodens vara inom läkemedelsförmå-
nen finns till exempel inte alls med i 
dagens nationella statistikhantering. 
(Periodens vara är det läkemedel som 
inom en bestämd period är det billigas-
te utbytbara läkemedlet.)

Mätning av försäljning i partihan-
delsledet pekas också ut som ett tydligt 
utvecklingsområde – inte på grund av 
att partihandlarna skulle vara särskilt 
slarviga eller ovilliga att rapportera 
utan framför allt för att det finns, och 
har alltid funnits, en otydlighet kring 
hur data ska användas. Det är även i 
viss mån oklart hur inrapporteringen 
bör vara uppbyggd för att samla in data 
på ett effektivt sätt. 

Potential för bredare användning
Några av de områden som eHälso-
myndigheten identifierat i sin översyn 
pekar direkt på potentiella utökade an-
vändningsområden för statistiken. Dit 
hör till exempel ett utökat ansvar för 
äldre försäljningsdata, statistik över 
ordinationerna vid sidan om försälj-
ningen samt en mer strukturerad tek-
nisk statistik för att följa användningen 
av olika it-system.

Utveckling på dessa områden skulle 
ge eHälsomyndigheten bättre förut-
sättningar att besvara många av de frå-
gor vi får in. En sådan organisk tillväxt 
av den tillgängliga statistiken är dock 
inte eftersträvansvärd i sig själv. Varje 
statistikområde måste bedömas utifrån 
sitt mervärde för medborgarna och för 
samhället i stort. 

Ekonomiuppföljning är hett
Flera av de utvecklingsområden som 
vi identifierat handlar om möjlighe-
terna att följa offentliga kostnader i 
läkemedelsförsörjningen. Det handlar 
om att förbättra den tillgängliga infor-
mationen kring de subventioner som 
stat och landsting står för vid sidan 
om läkemedelsförmånen till exempel 
för insulin. Det kan vara kostnader för 
smittskyddsläkemedel, läkemedel till 
asylsökande och så kallade pappers-
lösa samt olika former av landstings-
specifika subventioner.

Även om eHälsomyndigheten redan 
i dag samlar in försäljningsuppgifter 
om vårdens inköp av så kallade rekvi-
sitionsläkemedel från apotek och par-
tihandlare, finns det ett behov av att 
utveckla denna statistik betydligt för 
att skapa bättre uppföljningsmöjlighe-
ter, till exempel på individnivå. Det är 
naturligtvis delvis fråga om ekonomis-
ka uppföljningar av vårdverksamheten 
som till exempel kostnad per patient 
– men även kvalitetsuppföljningar av 

Marknadsaktörer

Offentliga

Allmänhet

• Egen föesäljning – läkemedelsföretag

• Egen försäljning apotek

• Statistikleverantör – hela marknaden

  (egna statistiksystem)

Hög flexibilitet – rådata

Avancerade användare (expertkompetens)

• Enstaka beställningar

Låg flexibilitet

(paketerad och

aggregerad data)

Normalanvändare

• På myndighetens

   webbplats

Statistiksystem

Rådata Anpassade

Standarrapport

Hälsomyndigheten levererar statistik för många olika ändamål.
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den givna vården, som till exempel 
kopplingen mellan diagnoser och ad-
ministrerade läkemedel skulle kunna 
gynnas av en utvecklad statistik för re-
kvisitionsläkemedlen. En särskild ut-
maning ligger i hanteringen av pris- 
och kostnadsuppgifter utanför läkeme-
delsförmånen. Både insamling och ut-
lämnande av sådana uppgifter är för-
enade med en del besvärliga frågeställ-
ningar.

Komplexa förändringar kräver 
samverkan
Insamlingen, förvaltningen och leve-
ransen av den nationella läkemedels-
statistiken är minst sagt komplex. 
Vissa utvecklingsområden är av nöd-
vändighet också invecklade. Ibland 
är komplexiteten rent teknisk eller 

beroende av den stora mängden in-
volverade it-system. Minst lika ofta 
handlar det om juridiska komplikatio-
ner, ansvarsfrågor, betalningsansvar 
eller önskade arbetsprocesser hos de 
olika aktörerna som kommer i kontakt 
med statistiken i en eller annan form. 
Många av de områden som pekas ut i 
översynen är av en sådan karaktär att 
de, för att förverkligas, måste utredas 
ytterligare och förankras med flera ak-
törer. I vissa delar krävs också att lag-
stiftning, aktörernas ansvarsområden 
eller arbetssätt förändras.  

Dit hör till exempel det fortsatta ar-
betet med att gå från fritextdoseringar 
till strukturerade doseringar, uppfång-
andet av relevanta volymmått för sålda 
licensläkemedel och mätandet av total-
mängderna aktiv substans i massenhe-
ter. Även slopandet av den så kallade 
varunummerdispensen som skapar 
otydligheter i statistiken över parallell-
handelsmarknaden är ett sådant om-
råde, i likhet med arbetet med att fånga 
olika typer av läkemedelskostnader på 
ett mer strukturerat sätt.

Samtidigt som möjligheten till att 
göra snabba förbättringar inom dessa 
komplexa utvecklingsområden är täm-
ligen små – är det också här som den 
största framtida potentialen för läke-
medelsstatistiken ligger. Det krävs 
dock att de olika aktörerna är överens 
om både målbilden för statistikutveck-
lingen och de enskilda detaljerna kring 

både processer och informationshante-
ring. 

eHälsomyndigheten arbetar för när-
varande aktivt med att bygga upp sam-
verkansformer med omvärlden, men 
välkomnar en dialog med alla avnä-
mare om hur statistiken kan göras så 
bra och användbar som möjligt ur ett 
generiskt samhällsperspektiv. En öp-
pen och direkt dialog är absolut avgö-
rande för att fatta rätt beslut i den vi-
dare processen med att vidareutveckla 
statistiken och vidmakthålla kvaliteten 
där denna är hotad. Samverkan är 
nyckeln för att få ut största möjliga 
mervärde av den nationella läkeme-
delsstatistiken.

TOBIAS RENBERG
utredare 

eHälsomyndigheten

Data till den nationella statistiken kan genereras i en lång rad processer i vårdorganisationen 
och kan vara användbar för många olika aktörer på olika sätt.

Mätning av 
försäljning i 

partihandelsledet 
pekas också ut som 
ett tydligt utveck-
lingsområde.
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Den amerikanska presidenten 
Benjamin Franklin lär en gång 
ha sagt att ”inget är säkert här 

i livet utom döden och skatterna”, och 
när osäkerhet och ständiga förändring-
ar har blivit norm finns det mäktiga 
krafter som påverkar vår värld, oav-
sett vilken bransch och vilket område 
vi talar om. Här är fem globala mega-
trender med konsekvenser för läkeme-
delsbranschen.

Megatrend nr 1: Demografiska och 
sociala förändringar
I takt med att världens befolkning 
ökar, åldras och blir mer stillasittande 
stiger efterfrågan på läkemedel drama-
tiskt. 2010 fanns det uppskattningsvis 
6,9 miljarder människor på jorden. 2020 
kommer vi att vara över 7,6 miljarder1. 
Och att döma av de nuvarande tren-
derna kommer många av dessa männ-
iskor ha hälsoproblem. Över 30 procent 

av befolkningen kommer att träna för 
lite2, över 20 procent kommer att vara 
överviktiga3 och över 13 procent kom-
mer att ha fyllt 60 år4. Alla dessa fak-
torer medför ökad risk för hjärtsjukdo-
mar, diabetes och cancer. 

Antalet människor som uppnår rik-
tigt hög ålder stiger också, och före-
komsten av demens dubbleras vart 
femte år hos personer över 65 år5. 
Världshälsoorganisationen förutspår 

Fem globala megatrender som formar 
LÄKEMEDELSINDUSTRINS FRAMTID

Revisions- och konsultföretaget PwC har identifierat fem globala megatrenderna 
som medför både utmaningar och möjligheter för läkemedelsbranschen. Den 
främsta utmaningen för läkemedelsföretagen är att skapa större värde för 
patienterna, vårdgivarna och finansiärerna – och därmed för skattebetalarna. 

trender
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Källa: Business Monitor International

Den globala läkemedels-

försäljningen

(miljarder US-dollar)

Läkemedelsförsäljning

på tillväxtmarknaderna

(miljarder US-dollar)

De stora mogna marknaderna är fortsatt viktiga, men efterfrågan 

stiger på tillväxtmarknaderna

Figur 1: De stora mogna marknaderna är fortsatt viktiga, men efterfrågan stiger på tillväxtmarknaderna.



44   pharma industry nr 4 –14

också att icke smittsamma sjukdomar 
kommer att orsaka 44 miljoner dödsfall 
om året 2020, vilket är en ökning med 
15 procent jämfört med 20106. Dessa 
problem kommer inte bara att drabba 
industriländerna: marknaderna i ut-
vecklingsländerna förändras ännu mer 
radikalt. En gång i världen var det in-
fektionssjukdomarna som skördade 
flest liv. Så är det fortfarande i de afri-
kanska länderna söder om Sahara och 
i södra delen av Asien, men i övrigt är 
det nu kroniska sjukdomar som är den 
främsta dödsorsaken7. Detta mönster 
kommer att bli ännu mer framträdande 
när befolkningen i utvecklingsländer-
na blir äldre, tjockare och mindre fy-
siskt aktiv.

Dessa utmaningar på hälsoområdet, 
som är stora i industriländerna men 
växer även i utvecklingsländerna, gör 
att kostnadstrycket på hälso- och sjuk-
vården är större än någonsin. 

Megatrend nr 2: Maktförskjutning i 
den globala ekonomin
Marknaden för läkemedel kan vara 
värd nästan 1,6 miljarder dollar 2020. 

Ekonomisk expansion och större till-
gång till hälso- och sjukvård gör att 
efterfrågan stiger kraftigt på tillväxt-
marknaderna, som kommer att svara 
för 499 miljarder dollar 2020, jämfört 
med 205 miljarder 2011 (Figur 1).

 Följaktligen investerar många till-
växtländer för att förbättra tillgången 
till hälso- och sjukvård. Brasilien inför 
mobila kliniker för landsbygdssamhäl-
lena8. Kina satsar 125 miljarder dollar 
i ett program som syftar till att utvidga 
sjukförsäkringen till att omfatta över 
90 procent av befolkningen i slutet av 
2012. Mexiko har nyligen avslutat en 
åtta år lång satsning för att införa all-
män sjukförsäkring9. Och Indiens Na-
tional Rural Health Mission har gjort 
stora framsteg under de 6,5 år det har 
funnits, även om det fortfarande åter-
står mycket att göra10.

Från läkemedelsindustrins perspek-
tiv är det emellertid väldigt besvärligt 
att betjäna tillväxtmarknaderna, dels 
på grund av deras inneboende pro-
blem, dels eftersom de är så differen-
tierade. Dessa länder rymmer politis-
ka, geografiska, religiösa, sociala och 

strukturella skillnader. De behandling-
ar som behövs är olika, eftersom et-
niskt ursprung, kosthållning och miljö 
har enormt stor betydelse för vilka un-
dertyper av sjukdomar som människor 
lider av. Och de skiljer sig åt när det 
gäller förmågan och viljan att betala för 
nya läkemedel. 

Den självfinansierade delen av häl-
so- och sjukvården är vanligen större 
för patienter i tillväxtekonomierna än 
för patienter i mogna ekonomier. Och 
till och med i BRIC-länderna (Brasilien, 
Ryssland, Kina, Indien och Sydafrika), 
där expansionstakten är högst, är häl-
so- och sjukvårdskostnaderna per ca-
pita alldeles för låga för att räcka till 
biologiska läkemedel som kostar flera 
tusen dollar. Faktum är att större delen 
av den prognostiserade försäljningsök-
ningen för läkemedel under de närmas-
te 10 åren inte väntas komma från pa-
tenterade läkemedel utan från generis-
ka produkter (Figur 2).

Detta innebär i sin tur att läkeme-
delsbranschen inte kan förlita sig på 
samma metoder för att generera vinster 
som i mogna länder. Branschen måste 

Figur 2: Det är inte försäljningen av patenterade läkemedel som kommer att öka på tillväxtmarknaderna utan försäljningen av generiska 
produkter.

Det är inte försäljningen av patenterade läkemedel som kommer 

att öka på tillväxtmarknaderna

Källa: Business Monitor International
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tillämpa en helt annan strategi, eller 
snarare olika strategier för olika mark-
nader, eftersom skillnaderna mellan de 
olika länderna är så stora.

Megatrend nr 3: Teknologiska 
genombrott
Den vetenskapliga grunden för läke-
medelsindustrin förbättras exponenti-
ellt, tack vare kraftiga ökningar i pro-
cessorkraft, framsteg inom genetik och 
genomik (studier av arvsmassan) samt 
nya verktyg för databearbetning. Un-
der de senaste 50 åren har datorernas 
prestanda och kapacitet fördubblats 
var 18:e månad. Denna revolution har 
förvandlat den biomedicinska forsk-
ningen. 2001 kostade det 95 miljoner 
dollar att kartlägga ett helt humang-
enom11. I dag håller två ledande till-
verkare på att utveckla maskiner som 
kan göra detta för bara 1 000 dollar 
– på några timmar12. Billig gensekven-
sering kommer att göra det möjligt för 
läkarna att diagnostisera och behandla 
patienterna på basis av information om 
deras individuella genom. Och 2020 
kommer gentestning att vara en medi-
cinsk rutinåtgärd i en del länder. 

Den tekniska utvecklingen har ock-
så banat väg för elektroniska patient-
journalsystem, i vilka enorma mängder 
behandlingsdata samlas. Nu håller 
många vårdgivare på såväl de mogna 
marknaderna som tillväxtmarknader-
na på att bygga upp den infrastruktur 
som behövs. Redan nu underlättar so-
fistikerade metoder för att samutnyttja, 
bearbeta och söka data för vetenskaps-
männen att samarbeta och få en bättre 
förståelse för vad de ser.

Det är två förändringar som äger rum 
samtidigt: Våra metoder för att samla in 
biologiska uppgifter blir flerfaldigt bätt-
re samtidigt som tekniken för att synte-
tisera och analysera dessa uppgifter 
också blir mycket billigare och effekti-
vare. Tillsammans kommer dessa fram-
steg att hjälpa läkemedelsindustrin att 
komma över en del av de hinder som 
tidigare har hållit den tillbaka.

Megatrend nr 4: Snabb 
urbanisering
Städernas betydelse för den globala 
ekonomin har ökat exempellöst. År 
1800 bodde endast 2 procent av värl-
dens befolkning i städer – nu är det 50 
procent. Varje vecka flyttar ytterligare 

1,5 miljoner människor in till städerna, 
och OECD uppskattar att 70 procent av 
världens befolkning kommer att bo i 
tätorter 2050. 

Denna accelererande urbanisering, 
som hänger ihop med den ökade rörlig-
het som de transporttekniska framste-
gen har gett, har bidragit till uppkom-
sten av nya patogener (ämnen som 
framkallar sjukdomar), av vilka en del 
sprids mycket snabbt och är mycket 
svåra att behandla. Sars spreds från 
Asien till Nordamerika och Europa på 
några dagar. På liknande sätt spreds 
fågelinfluensaviruset H5N1 från Kina 
och Sydostasien till Mellanöstern. Ny-
ligen har ebola, en sjukdom som tidi-
gare huvudsakligen förekom i avlägsna 
afrikanska byar, spridits till länder 
som Spanien och USA.

Infektionssjukdomarnas utbredning 
i världen ökar också, delvis på grund 
av att vissa sjukdomar har blivit resi-
stenta mot läkemedel. Men under de 
senaste decennierna har också nya pa-
togener, såsom hiv och MRSA, fram-
kommit. Och gamla gissel som kikhos-
ta har börjat återvända. Faktum är att 
antalet fall av kikhosta i USA nu är hö-
gre än det har varit sedan i början av 
1970-talet13. 

Megatrend nr 5: Klimatförändringar
För närvarande går det inte att förutse 
alla konsekvenser av förändrade glo-
bala vädermönster, eller ens vara säker 
på att det är av människan tillverkade 
förorenande ämnen som orsakar för-
ändringarna. Många vetenskapsmän 
tror dock att den globala uppvärm-
ningen kan medföra att sjukdomar som 
malaria, kolera, difteri och denguefe-
ber sprids till mer industrialiserade re-
gioner. Fall av malaria har rapporterats 
från Azerbajdzjan, Korsika, Georgien 
och Turkiet, där sjukdomen var utrotad 
efter andra världskriget14. 

Experterna hävdar att de flesta vek-
torburna sjukdomarna sannolikt inte 
kommer att bli stora hot i Nordamerika 

eller Västeuropa, där klimatet är sva-
lare och det finns bättre förebyggande 
åtgärder. I dessa områden är ökningen 
av luftvägssjukdomar som astma och 
bronkit en större fara, eftersom högre 
nivåer av växthusgaser förväntas öka 
pollenproduktionen hos ambrosia och 
andra vanliga allergener15.

Men många andra medicinska pro-
blem kan också uppstå runt om i värl-
den, eftersom också en liten tempera-
turökning påskyndar spridningen av 
många vanliga bakterier. Replikations-
takten (dubbleringen av DNA-moleky-
len) för salmonella ökar till exempel 
med 1,2 procent för varje grad över -10 
°C. Motsvarande siffra för campylobac-
ter är 2,2 procent och för E. coli 6 pro-
cent16.

Satsa i stället på förebyggande 
åtgärder och resultatbaserad vård
När vårdkostnaderna skjuter i höjden 
på grund av den ekonomiska osäkerhet 
och de allt större utmaningar på häl-
soområdet som vi har beskrivit ovan 
blir det svårare och svårare att lägga 
tyngdpunkten på behandling i stäl-
let för på förebyggande åtgärder. PwC 
uppskattar att enbart hälso- och sjuk-
vårdskostnaderna kommer att motsva-
ra 16 procent av BNP i OECD-länderna 
(utom USA) 2020 (i Sverige motsvarade 
hälso- och sjukvårdskostnaderna 9,6 
procent av BNP 2012). 

Med andra ord kommer de styrande 
i alla länder att tvingas lägga om kur-
sen och avsätta en mycket större del av 
sina hälso- och sjukvårdsresurser till 
förebyggande åtgärder. De måste också 
satsa mer på utvecklingen av vacciner 
och botemedel än på palliativa läkeme-
del. Utan en sådan omläggning av stra-
tegin kommer inget land att kunna fi-
nansiera sina invånares behov av vård 
2020.

En annan aspekt är att de mogna 
marknaderna visserligen fortfarande 
dominerar – Kanada, Frankrike, Tysk-
land, Japan, Storbritannien och USA ge-

I takt med att världens befolkning 
ökar, åldras och blir mer stilla-

sittande stiger efterfrågan på läkemedel 
dramatiskt. 
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nererar 59 procent av läkemedelsindu-
strins omsättning (Figur 3) – men det 
börjar bli svårare att nå framgång där. 
Det huvudsakliga skälet är att dessa 
länder kräver bättre resultat om de ska 
betala för nya läkemedel. De som beta-
lar för vården på de mogna marknader-
na ger tydliga signaler om att de vill ha 
mer valuta för pengarna. De mäter det 
värde de får mer noggrant och är inte 
beredda att betala tusentals dollar för 
läkemedel som bara ger inkrementella 
förbättringar av resultaten.

Men i takt med att vårdköparnas 
processer för prissättning och ersätt-
ning blir mer öppna blir det också tyd-
ligare vad de lägger in i begreppet 
”värde”. Möjligheterna att hjälpa vård-
köparna att spara är enorma. Hittills 
har läkemedelsindustrin fokuserat på 
de cirka 15 procent av hälso- och sjuk-
vårdsbudgetarna som går till läkeme-
del17. Det innebär att det återstår 85 
procent som kan generera intäkter ge-
nom att konsumtionen av dyrare med-
icinska tjänster minskar. 

Läkemedelsföretagen måste således 
erbjuda större värde utan att ta mer be-
talt eller visa att de kan eliminera kost-

nader i en annan del av vårdsystemet 
för att skapa utrymme för de högre pri-
ser de begär för sina produkter. De kan 
till exempel tillhandahålla tjänster för 
bättre patientanpassning eller behand-
lingsvägledande diagnostik i samband 
med lanseringen av nya läkemedel. 

En resultatfokusering skulle också 
betyda att forsknings- och utvecklings-
funktionen, i stället för att inrikta sig 
på den kommersiella potentialen, mås-
te sikta på att skapa värde för kunderna 
när man fattar beslut om vilka läkeme-
del man ska arbeta vidare med, samt 
kunna styrka detta värde med uppgif-
ter om verkliga resultat.

Utmaningar och möjligheter för 
läkemedelsindustrin
Den globala attitydförändringen, mot 
en mer resultatbaserad vård och större 
betoning av förebyggande åtgärder, 
erbjuder läkemedelsindustrin ett an-
tal nya möjligheter, till exempel att 
göra inbrytningar i friskvårdssektorn 
med hälsofrämjande program som 
kompletterar myndigheternas och ar-
betsgivarnas insatser. Med nya meto-
der för läkemedelstillförsel kan man 
också i högre grad anpassa läkemed-
len till patienterna, till exempel kan 
nya vacciner och regenerativ medicin 
(där skadad vävnad ersätts med od-

Figur 3: Sex marknader genererar tre femtedelar av läkemedelsbranschens intäkter från receptbelagd medicin.

Sex marknader genererar tre femtedelar av läkemedelsbranschens 

intäkter från receptbelagd medicin

Källa: Business Monitor International

USA

Andel av försäljningen 2011

41%

31%

12%

5%

5%

4%

2%

Japan

Tyskland

Frankrike

Storbritannien

Kanada

Övriga världen

trender

Faktum är att större delen av 
den prognostiserade försäljnings-

ökningen för läkemedel under de när-
maste 10 åren inte väntas komma från 
patenterade läkemedel utan från gene-
riska produkter.
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lade celler och vävnader) ge möjlighet 
att förebygga eller bota vissa kroniska 
tillstånd. Den mest effektiva medicin-
ska insatsen i människans historia var 
ju faktiskt induktionen av antikroppar 
genom profylaktisk vaccination mot 
infektionssjukdomar18. 

Bill Gates nämnde detta när han 
uppmanade Världshälsoförsamlingen 
att göra detta decennium till vaccinets 
decennium, och satte upp några grund-
läggande mål: att utrota polio i den 
procent av världen där sjukdomen 
ännu finns, att utveckla fem-sex nya 
vacciner och att bygga upp ett system 
som kan förse alla barn med vacciner. 
Detta skulle rädda fyra miljoner liv till 
2015 och 10 miljoner till 202019.

De globala megatrenderna medför 
både utmaningar och möjligheter för 
läkemedelsbranschen. Det är uppen-
bart att den främsta utmaningen för lä-
kemedelsföretagen är att skapa större 
värde för patienterna, vårdgivarna och 
finansiärerna – och därmed för skat-
tebetalarna. Således får varje företag 
staka ut sin rutt utifrån sina speciella 
målsättningar och omständigheter. 
Icke desto mindre finns det ett antal 
måsten som är lika för alla:

• Alla företag måste tillhandahålla 
verkliga data om de resultat som de-
ras läkemedel ger, vilket innebär att 
de måste skapa lämplig infrastruktur 
för att samla in sådana data.

• Alla företag måste bestämma sig för 
hur mycket (om något) de ska inves-
tera på tillväxtmarknaderna, var de 
ska investera och vilka strategier de 
ska tillämpa i de länder de inriktar sig 
på. De största marknaderna kanske till 
exempel inte är de mest lönsamma och 
kostnaderna för att etablera en lokal 
produktionsanläggning kan överstiga 
intäkterna.

• Alla företag måste bli mer selektiva i 
fråga om vilka sjukdomar de fokuserar 
på. Många måste också överväga vilka 
konsekvenserna blir av investeringar i 
nya behandlingstyper, såsom vacciner 
och regenerativ medicin.

• Alla företag måste investera mer i 
genetik och genomik och se över sina 
forsknings- och utvecklingsprocesser 
för att förbättra sin vetenskapliga pro-

duktivitet. Detta betyder att de måste 
gå igenom en mängd nya metoder, sålla 
fram de bästa och se till att införliva 
dem med sina processer.

• Alla företag måste samarbeta med 
akademin, statliga och icke-statliga or-
ganisationer, andra biovetenskapsföre-
tag och övriga intressenter, till exempel 
tillsynsmyndigheter och patientgrup-
per, för att få tillgång till den bästa 
forskningen och motverka slöseri.

• Alla företag måste sålla bland de 
kandidater som de vidareutvecklar och 
våga släppa dem som inte håller mått-
tet innan de för med sig alltför höga 
kostnader.

• Alla företag måste se till att de alltid 
uppför sig etiskt och att människor vill 
förknippas med dem. Det innebär att 
de måste vara ärliga och inte behandla 
regelefterlevnad som en del av kost-
naderna för att driva en verksamhet. 

• Alla företag måste förändra sin kul-
tur så att den främjar nyskapande och 
tillgodoser patienternas, finansiärer-
nas och vårdgivarnas behov under det 
tjugoförsta århundradet.

SARAH LIDÉ 
Senior Advisor 

PwC Sweden
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Läkemedelsföretaget

FEM TRENDER i partnerskapet  
mellan patienter och vårdgivare
Det finns en uppsjö av nya former av partnerskap mellan vårdgivare, besluts-
fattare, patienter och deras familjer. Här skriver Cristin Lind om fem aktuella 
trender i detta samarbete.

trender
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Berättelser om engagerade pa-
tienter har varit i fokus i otaliga 
diskussioner under konferenser 

och i artiklar under de senaste åren. 
Även om det ännu återstår en del för 
ett genombrott inom sjukvården i 
stort, har vårdprofession och besluts-
fattare börjat förstå att samarbete med 
patienter kan leda till innovation och 
förbättring. 

Patienterna vill återta sin aktiva roll 
när det gäller sin egen hälsa och kom-
binera sin kunskap och energi för att 
bidra med genombrott till forskning 
och vetenskapliga framsteg. Sociala 
nätverk och teknologi underlättar en 
snabbt växande rörelse när det gäller 
egenvård och egenmakt för patienterna 
och både individuella patienter och de-
ras lobbyorganisationer sträcker ut en 
hand till vårdsystemet för att samar-
beta på nya sätt. 

Detta har lett till en uppsjö av nya 
former av partnerskap mellan vårdgi-
vare, beslutsfattare och patienter och 
deras familjer både på klinisk nivå och 
beslutsfattarnivå. Dessa samarbeten är 
inte utan utmaningar, den existerande 
beskyddande kulturen och strukturer-
na har skapat spänningar för både yr-
kesutövare och patienter. Både vård-
professionen och patienterna är rädda 
för att exponera sina svagheter och de 
orimliga förväntningar som ställs på 
dem. Att bli involverad i initiativ för att 
förbättra vården har också lett till att 
patienterna ibland känt att deras delta-
gande mer varit av symbolisk art utan 
att de haft något egentligt inflytande 
och att de bidragit till en avlastning i 
vården. 

Trots detta kan man ur ett antal inn-
ovativa samarbeten se några betydel-
sefulla trender när det gäller hur pa-
tienter och vårdgivare jobbar tillsam-
mans. 

TREND 1: 
Från inflytande till partnerskap

I dag startas och leds de flesta partner-
skapsprojekt av vårdprofessionen som 

behåller privilegiet att formulera pro-
jektet, det vill säga agendor, frågeställ-
ningar och utvärderingar. Ord som 
patientmedverkan, brukarinflytande, 
patientaktivering och följsamhet av-
slöjar det nuvarande systemcentriska 
perspektivet där vården ser sig som 
producent och ägare av hälsa och som 
bjuder in patienter för att påverka sin 
hälsa i varierande grad när det passar 
vården. 

En sådan inbjudan handlar ofta om 
att patienter får utvärdera system (efter 
att dessa redan har designats och im-
plementerats), delta i  undersökningar 
och förslagslådor, eller genom säker-
hetsrapporteringar såsom Lex Maria. 
Denna typ av vårddrivet partnerskap 
fokuserar på att rekrytera och lära upp 
patienter som anses lämpliga för part-
nerskap utan att professionen får mot-
svarande stöd eller krav på kunnande. 

Existerande kliniska program utma-
nar redan detta paradigm. Vid Bräcke 
Diakonis EX-Center och vid självdialy-
senheten vid Länssjukhuset Ryhov i 
Jönköping är patienterna med vid ska-
pandet, designandet och implemente-
ringen inom klinikerna av dessa pro-
gram. Eftersom dessa partnerskap le-
vererar bättre resultat och erfarenhet 
till lägre kostnad innebär de en framtid 
där ett partnerskap kommer att bli en 
mer ömsesidig aktivitet. Patienter kom-
mer att inkluderas i projektets alla faser 
och vårdgivare kommer att ges mer 
stöd och utbildning för att kunna sam-
arbeta mer framgångsrikt. 

Trend 2: 
Från patientmakt till kollektiv egenmakt 

Även om det kommer att vara viktigt 
för patienter att stärka sin egen iden-
titet och klargöra sina egna behov, 
kommer så småningom målet att vara 
inte enbart starka patienter utan även 
ett hållbart och mer effektivt vårdsys-
tem. Det önskvärda resultatet av ett 
partnerskap kommer inte bara att vara 
förbättrad hälsa för patienterna, utan 
även ett system som är till nytta för 
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alla aktörer, inklusive vårdgivare och 
samhället i stort. 

Att fokus just nu i Sverige ligger på 
patientmakt och personcentrerad vård 
visar tydligt ett tidigt stadium av ett 
paradigmskifte. Patienterna ses som 
makt- och kompetenslösa och vårdgi-
varna anses ha denna kompetens och 
den nödvändiga expertis som krävs för 
att ge inflytande åt patienter och anhö-
riga. De nyligen publicerade uppropen 
från grupperingar inom vårdprofessio-
nen (Läkaruppropet och Barnmorske-
uppropet) demonstrerar emellertid att 
vårdgivarna inte känner sig utrustade 
eller förberedda att möta sina patien-
ters behov.  

Modellen för kollektiv egenmakt 
(empowerment) är en filosofi som lig-
ger bortom den patientcentrerade. Utö-
ver att syftet är att förbättra systemet 
för patienterna, har den även ett annat 
syfte: att ge nytta för vårdgivarna ge-
nom det synergistiska skapandet av ny 
energi, ny kunskap och nya lösningar. 

Ett exempel på kollektiv egenmakt 
är nätverket Improve Care Now vid 
Cincinnati Children’s Hospital. Där 
jobbar patienter, familjer, kliniker och 
forskare tillsammans på helt nya sätt 
och enligt nya samarbetsprinciper. De-
ras filosofi är att den ständiga läropro-
cessen för samtliga involverade inne-
bär att ingen enskild grupp av aktörer 
är den enda som tillför eller åtnjuter 
någon fördel.  

Trend 3: 
Från passionerade experter till 
stödsystem 
Hittills har den typiska partnerskaps-
aktiviteten letts av passionerade exper-
ter som har arbetat helt utan strukture-
rad support från sin institution. Även 
om deras ansträngningar är positiva 
som enskilda exempel kan det vara 
svårt att upprätthålla dessa initiativ 
efter att man slutfört ett projekt eller 
när eldsjälarna har flyttat till en annan 
organisation eller ett annat projekt. 

Organisationer som Institute of 
Healthcare Improvement har identifie-
rat problematiken med att dessa eldsjä-
lar ständigt stöter på problem som är 
tecken på fel i grundläggande organi-
sation och strukturer, men att man väl-
jer att åtgärda de akuta felen, inte de 
grundläggande strukturerna. 

I och med att vi förflyttar oss från en 
beskyddande paternalism till partner-
skap med patienten, kommer en part-
nerskapsstödjande politik samt part-
nerskapsstödjande ersättningsmodel-
ler att bli mer vanliga. Både piska och 
morötter i form av mandat och incita-
ment kommer att utvecklas och imple-
menteras. 

Redan nu finns det lagar, till exem-
pel i delstaten Massachusetts i USA, 
där alla sjukhus är tvungna att skapa 
och stödja patient- och familjerådgi-
vande nämnder för att överhuvudtaget 
kunna ha rätt till statlig finansiering. 
Patient-Centered Outcomes Research 
Institute stödjer forskning med miljo-
ner dollar men kräver i gengäld att man 
inkluderar patienter i skapandet, prio-
riteringen, implementeringen och 
spridningen av forskning i USA. 

I Sverige använder Allmänna Arvs-
fonden partnerskap som ett kriterium 
för att kunna erhålla medel. 

Trend 4: 
Från delar till helhet, från vård till hälsa 
Den dominerande produktionsmodel-
len av vård, baserad på den medicinska 
modellen och de Taylorvetenskapliga 
ledningsprinciperna, strävar efter att 
förbättra hälsa genom specialisering. 
Även om detta har gett vetenskapen 
möjligheten att skapa värde i termer av 
kunskap och forskning, har resultatet 
ofta blivit skapandet av stuprör på ett 
improduktivt sätt. En svårighet med 
denna specialisering är att koordinera 

vård för människor med multipla sjuk-
domar och att det finns en skiljevägg 
mellan mental hälsa och vårdsystem, 
för att bara nämna ett par av dessa 
svårigheter. 

Nätverksbaserat samarbete kommer 
att skapa broar mellan stuprör, såsom 
vård och prevention, befolkning och 
individuell hälsa, medicinsk, mental 
och dental hälsa, vård och egenhälsa, 
och till slut vård och hälsa. Även pa-
tientorganisationerna, med sina nuva-
rande organisationsstrukturer enligt 
diagnos, kommer att vara otillräckliga. 
Uppkomsten av vårdkoordination som 
en integrerad del av vårdleverans visar 
också vad som håller på att hända. 

Trend 5: 

Från att arbeta för till att arbeta med 

patienterna 
Förhållandet mellan patient och 

vård har utvecklats under mycket lång 
tid. Nu håller partnerskap på att skifta 
från en relation där vården görs av 
vårdgivare till eller för patienter till nå-
gonting som görs med patienterna. 
Vårdgivare som strävar efter att skapa 
en personcentrerad vård utan att inklu-
dera patienterna kommer att upptäcka 
det omöjliga i sin uppgift. Även patien-
terna kommer att inse att vad de letar 
efter inte är vårdgivare som tar hand 
om dem utan vårdgivare som tar hand 
om dem tillsammans med dem. Både 
vårdgivare och patienter kommer att 
erkänna och uppskatta den expertis 
och kapacitet som båda parter kommer 
att tillföra samarbetet. Ett skifte bort 
från en beskyddande roll och offerroll 
kommer att bana väg för en kollegial 
relation. 

Under de senaste åren har allt fler 
konferenser bjudit in patienter i stället 
för att som tidigare stänga dem ute. 
Nya yrkesföreningar och nätverk som 
Society for Participatory Medicine i 
USA och Swedish Health Ideas for 
Tomorrow (SHIFT) i Sverige, skapar 
mötesplatser där individer, oavsett om 
de är patienter eller vårdgivare kan un-
dervisa och lära av varandra. The Bri-
tish Medical Journal (BMJ) engagerar 
patienter som kritiker när det gäller 
akademiska artiklar och har en panel 
med patienter som är experter på pati-
entmedverkan för att öka partnerska-
pets fokus i BMJ. 

I dag startas 
och leds de 

flesta partnerskaps-
projekt av vård-
professionen som 
behåller privilegiet 
att formulera pro-
jektet, det vill säga 
agendor, frågeställ-
ningar och utvärde-
ringar.

trender 
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Snabb men ojämn expansion 
William Gibson, teknologiguru och för-
fattare har sagt: ”Framtiden är redan 
här – den är dock inte så jämnt distri-
buerad.” När man undersöker hur det 
ser ut när det gäller vårdansträngning-
ar där man involverar patienter och 
vårdprofessionen är det helt klart en 
snabbt expanderande arena för inno-
vation and förbättring. 

Organisationer som aktivt letar efter 
samverkan med patienterna behöver 
både verktyg och resurser för att kunna 
underlätta detta skifte. Resurserna in-

kluderar pengar, tid, kunskap, förtro-
ende och även en del mod från båda 
sidor. Trots den växtvärk som alltid 
uppstår i nya lägen, kan man säga att 
vägen från paternalism till partnerskap 
är oundviklig. CRISTIN LIND

OM CRISTIN LIND
Efter att hon själv fick ett barn med en sällsynt sjukdom, multipla kroniska tillstånd och 
komplexa utbildnings- och beteendemässiga behov, bestämde sig Cristin Lind att jobba 
med att förbättra hälsan och vården för alla. 

Cristin Lind har engagerat sig i projekt i USA där patienter, familjer, vårdgivare och 
övriga aktörer jobbar i partnerskap för att utveckla en innovativ hälsopolitik, vårdmodel-
ler och kliniska processer, inklusive the Cambridge Health Alliance, the Patient-Cen-
tered Outcomes Research Institute (PCORI), the Institute of Medicine, the National 
Institute for Children’s Health & Healthcare Quality (NICHQ) och the National Insti-
tute for Health (NIH). Hon är medlem i the British Medical Journal Patient Partnership 
Advisory Group. 

Cristin Lind bor sedan en tid i Sverige och jobbar med projekt som har att göra med 
patient-vårdgivar-partnerskap och hur detta kan underlätta en bättre hälsa, för närva-
rande inom Riksförbundet Sällsynta Diagnoser. 

I Sverige har Cristin Lind arbetat med partnerskapsprojekt för Karolinska Institu-
tet, Stockholms läns landsting, Sveriges Kommuner och Landsting och Landstinget 
Sörmland. Hon är en av grundarna i branschorganisationen, Swedish Health Ideas for 
Tomorrow (SHIFT). 

Hon bloggar om sina erfarenheter med att uppfostra ett barn med extrema behov 
på www.durgastoolbox.com.

Nu håller part-
nerskap på att 

skifta från en rela-
tion där vården görs 
av vårdgivare till 
eller för patienter till 
någonting som görs 
med patienterna.

Vi skapar effektiv kommunikation inom life science, medicin och hälsa.  
Läs mer på narva.se eller kontakta therese.lange@narva.se

Sveriges
starkaste
life science-
team

Experter  
på publicitet  
och påverkan  

Lösnings-
förmåga 
i hela 
Norden
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marknadsföring

Artikel 2 (102) i Regler 
för läke medelsinformation är 

grundläggande
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LIF bad NBL avge ett vägledande uttalande och fram-
höll att EU-domstolen i en dom 2011 tolkat den arti-
kel i läkemedelsdirektivet som ligger till grund för 

artikel 2/102 i Regler för läkemedelsinformation. I sin begä-
ran framhöll LIF att domstolen uttalade att bestämmelsen i 
direktivet inte innebär att samtliga påståenden som görs i 
reklamen måste finnas i eller kunna härledas ur produktre-
sumén. LIF menade att branschpraxis i marknadsföring rik-
tad till personer med medicinsk fackkunskap borde tillåta 
information som inte motsäger informationen i produktresumén, 
givet att informationen är sakligt underbyggd.

Förhållandet mellan artikel 2/102 och direktiv-
bestämmelsen
Den artikel i EU-direktivet (artikel 87.2) som det handlar 
om lyder: Marknadsföringen av ett läkemedel måste till alla delar 
överensstämma med de uppgifter som anges i sammanfattningen 
av produktens egenskaper. EUs medlemsländer är förhindrade 
att i sin nationella lagstiftning införa bestämmelser som av-
viker från detta krav. I Läkemedelsverkets föreskrifter om 
marknadsföring av humanläkemedel (LVFS 2009:6) sägs 
också i 5 § att marknadsföringen av ett läkemedel till alla 
delar måste överensstämma med de uppgifter som anges 
i sammanfattningen av produktens egenskaper (produkt-
resumén). Detta innebär naturligtvis att det inte heller är 
möjligt att i etiska regler såsom LER införa regler som är 
mindre långtgående än direktivet.

I artikel 2 (102) i informationsreglerna i LER anges att den 
produktresumé som fastställts för ett läkemedel utgör den sakliga 
utgångspunkten för informationen om läkemedlet. Denna for-
mulering är rent språkligt inte alls lika långtgående som 
ordalydelsen i direktivet och skulle kunna uppfattas som 
att det finns ett vidare tolkningsutrymme enligt artikel 2 
(102) i LER än enligt direktivet. Emellertid är en mindre 
strikt reglering i LER än vad som följer av direktivet inte 
avsedd och vore som sagts inte heller möjlig. Frågan blir då 
om NBLs tolkning av artikel 2/102 står i överensstämmelse 
med EU-domstolens tolkning av motsvarande direktivbe-
stämmelse.

Det är uppenbart att artikel 2 (102) inte kan tolkas som 
LIF föreslog: att det i marknadsföring riktad till hälso- och 
sjukvårdspersonal borde vara tillåtet med information som 
inte motsäger informationen i produktresumén. Ett argument 
som för övrigt inte sällan framförts av läkemedelsföretag i 
ärenden rörande tolkningen av bestämmelsen. Ett så lågt 
ställt krav skulle otvivelaktigt vara oförenligt med ordvalen 
i direktivbestämmelsen och därmed även med artikel 2 
(102).

Av den nämnda domen från EU-domstolen framgår dock 
att artikel 87.2 i direktivet inte ska tolkas som ett absolut 
förbud mot att i läkemedelsreklam riktad till hälso- och 
sjukvårdspersonal göra påståenden som varken finns i el-
ler kan härledas ur produktresumén. Reklamen får således 
innehålla påståenden som kompletterar uppgifterna i produkt-

Artikel 2 (102) i Regler för läkemedelsinformation med kravet att ”produktresumén 
utgör den sakliga utgångspunkten för informationen om läkemedlet” upplevs ofta 
som ganska svår att tolka. Detta gäller särskilt som NBL i ärenden rörande detta 
krav å ena sidan framhåller att det finns ett utrymme för att i marknadsföringen 
av ett läkemedel åberopa nya rön och erfarenheter från vetenskapliga studier av 
godtagbar kvalitet även om dessa inte legat till grund för ett läkemedels produkt-
resumé men å den andra oftast fäller den påtalade läkemedelsinformationen för 
bristande överensstämmelse med produktresumén. Nämnden har nu i ärende 
994/14 gett en utförlig beskrivning av hur artikel 2 (102) ska tolkas och varför.
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marknadsföring

resumén under förutsättning att påståendena bekräftar eller pre-
ciserar – och är förenliga med – uppgifterna i produktresumén. 

NBL har tolkat artikel 2 (102) så att nya och fördjupade 
erfarenheter av ett läkemedel kan åberopas i informationen 
om läkemedlet innan produktresumén justerats. Det krävs 
dock att de nya uppgifter kan sägas i sakligt hänseende 
hålla sig inom den ram som följer av produktresumén och 
alltså inte går utanför denna.

NBL anser att EU-domstolens tolkning stämmer väl över-
ens med hur nämnden i sin praxis tolkar artikel 2 (102). Det 
är en uppfattning som jag delar fullt ut. Man uttrycker sam-
ma sak på olika sätt.

Nämnden framhåller dock att trots att artikel 2 och 102 
är likalydande, måste man vid tillämpningen av artikel 102 
ha i åtanke att personer i den breda allmänheten typiskt sett 
inte har samma vetenskapliga kunnande som hälso- och 
sjukvårdspersonal och att de därför inte har samma möjlig-
het att bilda sig en uppfattning om olika uppgifters värde 
för behandlingen. Om informationen riktar sig till profes-
sionen eller till allmänheten kommer alltså att påverka be-
dömningen av vad som är förenligt med artikel 2 (102).

Konflikt mellan olika artiklar i informationsreglerna
Enligt artikel 7 (107) ska läkemedelsinformation vara ak-
tuell, dvs. återspegla vetenskapens aktuella ståndpunkt. 
Enligt artikel 8 (108) ska dokumentation som åberopas i lä-
kemedelsinformation vara av god vetenskaplig standard. 
Kravet på sakligt stöd i produktresumén innebär ibland 
konflikter med dessa bestämmelser. Artikel 2 (102) är en 
grundläggande bestämmelse och är därför överordnad 
flertalet andra bestämmelser i Regler för läkemedelinfor-
mation. 

Det kan därför inträffa att nya vetenskapliga rön och data 
inte kan åberopas i läkemedelsinformationen, trots att de 
är publicerade i vetenskapliga tidskrifter och håller hög ve-
tenskaplig standard. Detta gäller när det i produktresumén 
för det marknadsförda läkemedlet saknas varje sakligt stöd 
för de aktuella uppgifterna. Dessa kan då inte användas i 
informationen för läkemedlet innan produktresumén har 
ändrats i aktuellt avseende. Dock måste information beträf-
fande nya rön om allvarliga biverkningar och kontraindikationer 
lämnas så snart som möjligt, jämför artikel 15 (115) infor-
mationsreglerna.

Uppgifter som kräver uttryckligt stöd produkt-
resumén
I sin begäran om ett vägledande uttalande framförde LIF 
uppfattning att praxis enligt artikel 2 (102) i informations-
reglerna skulle ha skärpts under senare år. Även om jag kan 
förstå LIFs uppfattning anser jag att senare års utveckling 
inte behöver betecknas som en skärpning av praxis. Istäl-
let handlar det, såsom NBL också säger i sitt uttalande, 
att nämnden på ett annat sätt än tidigare ställts inför att 
bedöma vilka slag av uppgifter som kräver stöd i produkt-
resumén. Utvecklingen av praxis innebär därför snarar att 
nämnden preciserat vilka slag av uppgifter som kräver uttryck-
ligt stöd i produktresumén.

Utifrån praxis kan man säga att följande slag av påstå-
enden kräver uttryckligt stöd i produktresumén

• nya indikationer och doseringar (anges uttryckligen i 
artikeln)

• uppgifter om livskvalitet

• uppgifter om tid till effekt

• effektuppgifter (praxis har gått så långt att effektmått 
som återges i läkemedelsinformationen måste finnas i 
produktresumén)

Detta gäller vid all läkemedelsinformation, både den som 
riktas till professionen och den som riktas till allmänheten. 

Medicinskt tolkningsproblem
NBL säger i sitt uttalande att det inte är möjligt att genom 
någon allmän formulering i artikel 2 (102) eller praxis yt-
terligare precisera utrymmet för att i läkemedelsreklam 
åberopa nya rön. Jag delar den uppfattningen och menar 
att svaret på den många gånger svåra frågan om nya rön 
och erfarenheter kan användas eller inte innan produktre-
sumén ändrats får bedömas utifrån omständigheterna i det 
enskilda fallet. Det är genom att följa nämndens praxis och 
sådana tolkningar av denna som jag nyss gjort i föregående 
stycke man får lära sig att hantera tolkningen av artikeln. 
Se också artikeln på annan plats i detta nummer av PI med re-
ferat av de senaste månadernas NBL-avgöranden som i stor ut-
sträckning handlat om tillämpningen av just artikel 2 (102).

Förvisso kan tolkningen vara svår i många fall. Tolk-
ningsproblemet är dock enligt min mening inte ”juridiskt” 
utan medicinskt; håller sig uppgifterna/påståendena om de 
nya rönen och erfarenheterna i sakligt hänseende inom den 
ram som följer av produktresumén eller går de utanför denna.

Ser man till olika ärenden hos IGM/NBL under senare 
år framstår det som att frågan om läkemedelsreklamens 
sakliga överensstämmelse med produktresumén har fått 
ökad praktisk betydelse. Sättet att skriva produktresuméer 
förändras också över tid. Jag är långt ifrån övertygad om 
att man vid utformningen av produktresuméer tar hänsyn 
till hur deras innehåll påverkar möjligheterna att informe-
ra om läkemedlen. Kan det vara så att de som hos såväl 
registreringsmyndigheten som läkemedelsföretagen arbe-
tar med regulatoryfrågor och utformningen av produktre-
suméerna har något bristfälliga kunskaper om vilka förut-
sättningar man ger marknadsföringsavdelningarna på fö-
retagen?

 

TORSTEN BRINK, Jur. kand Brilex AB
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läkemedelsföretaget

Medarbetarna runt MSD:s 
ljusa konferensbord mun-
huggs, brister ut i förlösande 

skratt som får luften att dallra och blir 
även växelvis allvarliga.

Bakgrunden är alltigenom allvarlig. 
Förvisso har MSD Sverige, det svenska 
dotterbolaget till världens tredje störs-
ta läkemedelsföretag Merck, mäktiga 
piller i sin breda arsenal på uppemot 
90 produkter. Bland storsäljarna finns 
Remicade och Simponi mot bland an-
nat ledgångsreumatism och inflamma-
torisk tarmsjukdom och Januvia mot 
diabetes typ 2. Men försäljningen i Sve-
rige har de senaste åren varit vikande 
och 2013 års omsättning på 1,3 miljar-
der kronor innebär en minskning med 
9 procent (främst beroende på ett antal 
patentutgångar, men också på en väx-
ande parallellimport). Inte så bra med 
tanke på att femårsplanen anvisar en 
tillväxt på 5 procent per år.

Några flygande stekta sparvar är 
knappast att vänta i en bransch med en 
allt hårdare konkurrens, tuffa krav 
från TLV och stort fokus på kostnader 
i landstingen. Alltså en rejäl utmaning 
att bita i för Jacob Tellgren, som i janua-
ri tillträdde som verkställande direktör 
efter 13 år i bolaget.

Lösningen på den vikande försälj-
ningen har lett till en affärsmodell som 

skakar branschens traditionella modell 
i sina grundvalar.

Kortsiktig envägsförsäljning av pil-
ler är död. Leve långsiktig kundanpas-
sad och lösningsfokuserad dialog.

 – Det vi kan ändra på är hur pillren 
används i sjukvårdssystemet, och det 
skiljer sig markant från land till land. 
Därför måste vi släppa besattheten av 
att det enda viktiga är att försäljningen 
går upp. Samtidigt måste landstingen 
sluta stirra sig blinda på kostnads-
minskning. Då hittar vi nya möjligheter.

Därmed är det definitivt slut på rå-
försäljning där säljaren knappt ställer 
en enda fråga till kunden. Nu handlar 
det om att genom en nära och tillitsfull 
dialog hitta en lösning som utgår från 
de enskilda landstingens mål och plån-
bok. Kostnadseffektivitet för landsting-
en uppnås exempelvis genom att med-
icineringen inleds i ett tidigt skedde 
innan komplikationer eller besvär upp-
står och därmed behov för fördyrande 
behandlingar. Även om landstingen 
köper fler MSD-mediciner blir total-
kostnaden lägre och fler patienter kan 
behandlas inom budgetramarna.

– Diabetesvården i Stockholms läns 
landsting kostar 4,6 miljarder kronor 
årligen, av det är 230 miljoner läkeme-
del. Om man sätter in medicin tidigare 
kan man troligen förebygga en del sena 

En läkemedelsjätte som går    
MSD storsatsar på klinisk forskning i Sverige, har vänt upp och ned på sin organi-
sation och introducerat en affärsmodell som tar betalt för medicinens effekt i stället 
för själva pillret. Men utan en rejäl dos garv skulle nog evolutionen gå i stå.

Kortsiktig 
envägsför-

säljning av pil-
ler är död. Leve 
lång   siktig kund -
an passad och lös-
nings     foku serad 
dialog.
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komplikationer och därigenom minska 
behovet av till exempel avancerad vård 
för njurkomplikationer. Det är något 
som vi skulle kunna åta oss tillsam-
mans, säger han.

Alla glada och nöjda, inte minst pa-
tienten.

– Patienten får bättre omhänderta-
gande och bättre livskvalitet, påpekar 
Jacob Tellgren.

Kunden – inte pillret – i fokus
Fagra men knappast tomma ord. Jacob 
Tellgren har nämligen vänt upp och 
ned på den traditionella affärsmodel-
len och aspirerar på att introducera en 
affärsmodell där MSD får betalt för ef-
fekten på patienten och inte enbart för 
läkemedlen.

Låter som en revolution, men i san-
ningens namn är det snarare en evolu-
tion. MSD har redan testat den här mo-
dellen i 1,5 år, på reumatiska sjukdo-
mar. Tack vare läkemedel som Simponi 
har patienter kunnat arbeta och ha god 
livskvalitet.

– Samarbetet blev framgångsrikt. 
Nyckeln är att hitta lösningar som går 
att följa upp på ett bra sätt, säger Roland 
Fjellström, Key Account Manager Mel-
lansverige.

MSD:s nya spelregler är här för att 
stanna, menar de delar av företagsled-
ningen som är samlade runt konferens-
bordet. Detta kommer varken konkur-
renters upprördhet eller internt mot-
stånd att rucka på.

– När man börjar med något nytt 
finns det alltid motstånd, medger Jacob 
Tellgren.

För att möjliggöra den tillitsfulla di-
alogen med landstingen som den nya 
modellen förutsätter fullbordade MSD 
en ”total makeover” i organisationen, 
en följdriktig anpassning till övertygel-
sen att inte pillret ska vara i fokus, utan 
kunden. Den traditionella organisato-
riska uppdelningen efter produkter har 
ersatts av en organisation som är spe-
gelvänd mot landets 21 landsting och 
sex sjukvårdsregioner. Det präglar hela 
företagsstrukturen och givetvis även 

Jacob Tellgren 
har nämligen 

vänt upp och ned 
på den traditionella 
affärs modellen 
och aspirerar på 
att introducera en 
affärsmodell där 
MSD får betalt för 
effekten på patien-
ten och inte enbart 
för läkemedlen.

Jacob Tellgren
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ledningsgruppen, vars stomme består 
av kundansvariga för sjukvårdsregio-
nerna – regiondirektörerna.

– Vi nöjer oss inte med att, som alla 
andra, bara prata om hur viktig kunden 
är. Vi är, vad vi vet, det enda läkeme-
delsföretaget i Sverige som organiserar 
oss helt efter kunden, framhåller Jacob 
Tellgren.

Huvudkontorets förestående flytt är 
ytterligare ett bevis på att MSD menar 
allvar med sina ambitioner till nära dia-
log med landstingen – även om kostnads-
besparing inte gör saken sämre. I mars 
2015 tar företagets 172 anställda sina pi-
naler och flyttar från industriområdet i 
förorten Sollentuna norr om Stockholm 
till klustret Stockholm Life i nybyggda 
Hagastaden. Bara 350 meter från Sveriges 
modernaste universitetssjukhus – Karo-
linska universitetssjukhuset. Bakom 
klustersatsningen står institutioner som 
Karolinska institutet, Kungliga tekniska 
högskolan och Stockholms läns lands-
ting. Visionen är att skapa ett kluster där 
akademi, sjukvård och företagande fro-
das med hjälp av varandra.

– Min absoluta övertygelse är att 
flytten kommer att innebära enormt 
mycket för oss. Även internt kommer 
vi att göra förändringar. Vår lokal kom-
mer att inbjuda till samarbete och blir 
aktivitetsbaserad, säger Jacob Tellgren.

Strategiska forskningssamarbeten
Denna oblyga strävan efter närhet 
har redan burit frukt. I slutet av ok-
tober tecknades en avsiktsförklaring 
om strategiska forskningssamarbeten 
med den framtida grannen Karolinska 
institutet.

– Avsikten är att etablera ett strate-
giskt partnerskap som fokuserar på att 
öka kunskaperna och insikterna från 
verkliga data över breda befolknings-
grupper som grund för framtida forsk-
ning, produktutveckling, ekonomiska 
modeller och ett mer kostnadseffektivt 
utnyttjande av resurserna i hälso- och 
sjukvården, säger Jacob Tellgren.

Där kommer vi raka vägen till en an-
nan av MSD Sveriges hjärtefrågor: kli-
nisk forskning. Medan andra läkeme-
delsföretag har minskat, lagt ned och 

Vi nöjer oss 
inte med att, 

som alla andra, 
bara prata om hur 
viktig kunden är. 
Vi är, vad vi vet, 
det enda läke-
medelsföretaget i 
Sverige som orga-
niserar oss helt 
efter kunden.

Från vänster: Katrin Moeschlin, Frida Montelin, Magnus Lejelöv och Roland Fjellström                                   Ovan till höger: Katrin Moeschlin
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allokerat klinisk forskning till andra 
länder går MSD mot strömmen och sat-
sar stenhårt på Sverige. 

MSD Sveriges marknadsandel är 
knappt 7 procent, men de står för 23 
procent av alla patienter i industri-
sponsrad klinisk forskning i Sverige. 
Satsningen motsvarar fem gånger de-
ras ”vikt” i koncernen. Med en omsätt-
ning på 1,3 miljarder kronor står MSD 
Sverige för mindre än 0,5 procent av 
moderbolagets sammanlagda försälj-
ning. Ändå har företaget 2,5 procent av 
koncernens kliniska forskning – och 
lika många patienter i kliniska pröv-
ningar som jättemarknaderna Frank-
rike och Storbritannien.

– Det är en hård kamp att tillskansa 
sig en så stor andel av forskningen i 
konkurrens med våra systerbolag, sä-
ger Katrin Moeschlin, chef för klinisk 
forskning.

Kampen för Sverige grundar sig på 
leveranssäkerhet. Sverige har välutbil-
dad personal och ett välfungerande 
samarbete mellan läkare och läkeme-
delsföretag, menar hon.

– Det handlar om att leverera hög 
kvalitet i tid igen och igen. Då förblir 
Sverige det land man återkommer till.

Fördelarna med satsningen kan inte 
underskattas. Först och främst innebär 
den kliniska forskningen att svenska 
patienter får tidigare tillgång till nya 
behandlingar. Men inhemsk forskning 
innebär också ofta snabbare registre-
ring och lansering, något som är guld 
värt i den hårdnande konkurrensen 
där varje dags försprång betyder stora 
pengar. Dessutom är forskning mum-
ma för landstingen som får starkare 
kompetens och attraktionskraft. Knap-
past en nackdel när affärsmodellen ska 
vinna mark.

Så det självklara i vår krassa verklig-
het. Det ligger nära till hands att ha till-
lit till ett preparat som man själv eller 
ens kollega varit med om att utveckla.

Ändå är det inte därför som Katrin 
Moeschlin skiner upp.

– Jag har varit 21 år i branschen. Det 
som är mest fantastiskt är att respon-
sen från patienter och deras anhöriga 
är så överväldigande. Några kan säga 

Medan 
andra läke-

medelsföretag har 
minskat, lagt ned 
och allokerat kli-
nisk forskning till 
andra länder går 
MSD mot ström-
men och satsar 
stenhårt på 
Sverige.

Till vänster: Jessica Stenberg                                
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”utan er forskning hade jag inte levt”. 
Sådana kommentarer gör att man kän-
ner att man kan göra skillnad på jobbet, 
säger hon.

De kan lätta på förlåten på ett av de 
45 pågående forskningsprojekten som 
kan göra skillnad. Nästa år kommer 
förhoppningsvis ett nytt läkemedel 
mot malignt melanom att kunna lanse-
ras, den aktiva substansen prövas nu 
mot mer än 25 typer av cancer. Det är 
redan godkänt i USA och nu står Eu-
ropa på tur.

– Det kan revolutionera cancerbe-
handlingen på ett sätt som vi inte sett 
tidigare. Håller produkten vad studi-
erna lovar kan cancer bli en kronisk, 
men behandlingsbar sjukdom, säger 
Jacob Tellgren.

MSD-jobb är en upptäcktsresa
En helt annan fråga än chansen att över-
leva cancer, är vad som krävs för att 
klara sig och trivas som anställd i MSD.

- Att jobba i MSD är att jobba i ett life 
science-företag med globalt inflytande. 
Många tittar på Sverige som ett land 
som vågar utmana etablerade sanning-
ar. Att jobba för oss är som att glida in 
i framtiden och vara med om en upp-
täcktsresa. Det är mycket stimulerande, 
men det kan också kännas jobbigt att 
trampa en stig som ingen har gått. För 
den som har en stor vilja att satsa vän-
tar en ljus framtid. Framtiden är ljus-
rosa, säger Jacob Tellgren och anspelar 
på sin och Jessica Stenbergs färgval av 
kläder.

Frida Montelin, Account Representa-
tive i södra Sverige, vågar sig på en 
kravprofil:

– Man måste vara förändringsbenä-
gen, beredd att dela med sig av sin ny-
fikenhet och gärna ha erfarenhet från 
andra branscher. Samtidigt ha förstå-
else för vår bransch.

– Det som sammansvetsar oss är att 
vi är innovativa. Man får prova sina 

vingar, utmana sig själv och tänka nytt, 
säger Magnus Lejelöv, regiondirektör 
Sydöstra sjukvårdsregionen.

– Om man tror att vi redan har alla 
lösningar för att vi är så stora då kom-
mer man att vantrivas. För hos oss om-
kullkastar vi och ifrågasätter många 
gamla lösningar. Men vi behöver inte 
bara innovatörer, lite omvårdnad och 
trygghetsnarkomani passar bra i mix-
en, säger Jessica Stenberg, marknadsdi-
rektör.

En förändringsprocess är krävande. 
Givetvis blir det glädjande när en lös-
ning visa sig fungera i verkligheten. 
Men det finns alltid motsträviga dagar 
då det mesta ter sig hopplöst och även 
det stora amerikanska moderbolaget 
kan uppfattas som byråkratiskt.

– Därför är det viktigt att skratta så 
mycket som vi gör. Vi skrattar hela ti-
den, både hos kunden och på kontoret. 
Vi bör kanske inrätta ett skrattrum, sä-
ger Frida Montelin.

Ett förslag som ingen på MSD skrat-
tar åt.

EYAL SHARON KRAFFT

MSD (MERCK I USA OCH KANADA)

Antalet anställda: 172 i Stockholm, 
76 000 i dotterbolag i över 140 länder.

Säte: Huvudkontoret för Sverige flyt-
tar till Stockholm i mars. Koncernens 
huvudkontor finns i New Jersey, USA.
Huvudinriktning: Diabetes, onkologi 
och immunologi med många nya läke-
medel i pipeline. 
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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 

Minskade hälsoklyftor sätter ny fart  
på Sverige 
Folkhälso- och sjukvårdsministern Gabriel Wikström (S): 
– Lyft blicken från att se kostnader för läkemedel till  
att se vilka fantastiska möjligheter de innebär.  

Bättre samverkan nyckeln till att  
förstärka svenska forskningskluster
Ny rapport: De svenska forskningsklustren tappar 
konkurrenskraft.

De två första läkemedlen mot hepatit C
in i läkemedelsförmånen
Stort medicinskt genombrott blir en ekonomisk  
utmaning för landstingen.
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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.

TORSTEN BRINK, Jur. kand Brilex AB

Anmälningsärenden
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Den totala försäljningen av lä-
kemedel i Sverige under årets 
första tio månader uppgick 

till 30,6 miljarder kronor. Procentuellt 
har försäljningen 2014 (YTD) ökat med 
2,73% jämfört samma period 2013. För 
de senaste 12 månaderna (MAT) har 
försäljningen ökat med 2,40% jämfört 
samma period 2012-2013.

Topp 15 företag
Det är oförändrat på topp tre över de 
största läkemedelsföretagen i Sverige. 
Pfizer, Orifarm och Novartis behåller 
sina placeringar. Sedan senaste uppla-
gan har både Baxter och GSK hamnat 
utanför listan, och Teva samt Actavis 
tagit sig in på 14:e respektive 15:e plats.

Topp 15 produkter
Topp tre produkter, Humira, Enbrel 
och Symbicort, håller sig oförändrade 
sedan senaste analysen. Intåget av 
Sovaldi på marknaden, som ökat sin 
försäljning stadigt under året och med 
detta tar över 9:e platsen på listan, och 
återkomsten av Concerta på topplis-
tan gör att Tysabri och Lucentis denna 
gång hamnar utanför. I övrigt är för-
ändringarna små. 

Topp 15 Terapiområden 
Terapigrupp L (Tumörer och rubb-
ningar i nervsystemet), tillsammans 
med terapigrupp N (Nervsystemet), 
står fortfarande för ca. 40% utav mark-
naden – vilket motsvarar 12,1 miljar-

der kronor av den totala marknaden 
på 30,1 miljarder kronor fram till och 
med oktober 2014. I övrigt är listan på 
terapiområden relativt omredigerad – 
Terapigrupp J (Infektionssjukdomar) 
tappar 3 placeringar till plats 6, även 
om den visar starkast tillväxt i år med 
17,14%, och de enda terapiområden som 
nu visar negativ tillväxt är R (And-
ningsorganen), G (Urin och könsorgan 
samt könshormoner), och H (Hormoner 
exkl. Könshormoner).

branschstatistik

FÖRSÄLJNINGSSTATISTIK 

Här presenteras färsk försäljningsutveckling i läkemedelsindustrin i Sverige för 
perioden Januari till Oktober 2014. E-hälsomyndigheten rapporterar all försäljning 
av humanläkemedel som säljs från apotek i antal sålda förpackningar och i försälj-
ningspris ut till kund. Försäljningen innefattar humanläkemedel, distrubution av 
vacciner. Alla försäljningsvärden i artikeln är angivna i apotekens utpris (AUP). 
Värdet tar inte hänsyn till upphandlingar och förekommande regionala rabatter. 
Värdena i tabellerna är angivna i tusentals kronor och andelar och tillväxt anges i 
procent.  Viktor Pregner, IMS Health, har sammanställt och analyserat statistiken.  
   

VIKTOR PREGNER
IMS Health Nordic

Sr. Customer Support Analyst

Januari – Oktober
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Topp 15-företag

Företag YTD Andelar  % Growth  MAT   Andelar % Growth  

   %  YTD   % MAT  

   YTD   MAT 

PFIZER 2 055 623,1 6,72% 0,95% 2 447 882,2 6,71% -0,83%

ORIFARM 1 510 329,2 4,94% -7,23% 1 867 028,6 5,12% -2,52%

NOVARTIS 1 309 718,9 4,28% -4,85% 1 565 339,3 4,29% -5,63%

MSD SWEDEN 1 239 354,0 4,05% 4,58% 1 472 534,6 4,04% 4,56%

PHARMACHIM 902 240,3 2,95% -23,65% 1 140 294,4 3,13% -17,88%

MEDA 982 852,9 3,21% 4,29% 1 174 907,0 3,22% 3,48%

ABBVIE AB 967 788,7 3,16% 5,83% 1 155 466,3 3,17% 5,79%

ASTRAZENECA 837 202,2 2,74% -1,03% 991 993,0 2,72% -3,60%

ROCHE 917 239,1 3,00% 6,43% 1 085 885,5 2,98% 7,75%

MEDARTUUM 760 789,1 2,49% -15,83% 928 842,0 2,55% -13,43%

PARANOVA 761 596,3 2,49% 9,28% 931 548,2 2,55% 14,91%

JANSSEN-CILAG 550 732,7 1,80% -15,47% 672 380,6 1,84% -15,48%

NOVO NORD PHARM 602 194,2 1,97% 3,99% 708 734,8 1,94% -0,29%

TEVA SWEDEN 608 888,1 1,99% 3,15% 731 466,0 2,01% 5,51%

ACTAVIS 613 475,0 2,01% -7,48% 734 196,6 2,01% -5,38%

Topp 15-Företag 14 620 023,7 47,80% -37,06% 17 608 499,2 48,27% -23,04%

(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 782 292,2 2,56% 8,55% 929 791,0 2,55% 8,73%

ENBREL 662 115,2 2,16% 6,78% 785 631,0 2,15% 6,14%

SYMBICORT 618 192,0 2,02% 1,06% 737 344,2 2,02% 1,12%

REMICADE 495 695,7 1,62% -9,24% 598 978,7 1,64% -8,31%

ALVEDON 382 463,6 1,25% 6,52% 461 931,7 1,27% 8,41%

MABTHERA 313 431,9 1,02% 6,64% 372 389,8 1,02% 6,68%

HERCEPTIN 276 084,3 0,90% -1,68% 331 345,2 0,91% 0,19%

SPIRIVA 271 475,2 0,89% -5,12% 327 550,4 0,90% -3,99%

SOVALDI 263 146,3 0,86% /0 263 146,3 0,72% /0

LYRICA 233 158,7 0,76% -4,41% 281 914,5 0,77% -3,19%

GLIVEC 199 724,2 0,65% 3,08% 237 657,7 0,65% 2,83%

LANTUS 198 723,4 0,65% -0,02% 238 469,3 0,65% -0,90%

SIMPONI 197 356,0 0,65% 36,99% 230 279,9 0,63% 39,00%

ADVATE 190 084,4 0,62% 2,11% 224 723,4 0,62% 0,63%

CONCERTA 189 206,0 0,62% -27,58% 241 268,2 0,66% -22,80%

Topp 15-Produkter 5 273 149,1 17,24% 23,67% 6 262 421,2 17,17% 34,53%

(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 6 401 966,4 20,93% 5,07% 7 625 758,5 20,90% 5,47%

N - Nervsystemet 5 693 037,3 18,61% 0,56% 6 833 579,6 18,73% 0,54%

A - Matsmältningsorganen och ämnesomsättning 3 120 316,4 10,20% 1,97% 3 737 040,0 10,24% 1,60%

R - Andningsorganen 2 736 098,9 8,95% -0,82% 3 267 673,7 8,96% -1,01%

B - Blod och blodbildande organ. 2 589 301,2 8,47% 0,38% 3 117 751,7 8,55% 0,06%

J - Infektionssjukdomar 2 366 482,4 7,74% 17,14% 2 759 067,8 7,56% 12,66%

C - Hjärta och kretslopp 1 908 135,6 6,24% 0,82% 2 275 810,2 6,24% 0,70%

G - Urin och könsorgan samt könshormoner 1 411 273,0 4,61% -2,83% 1 682 777,4 4,61% -3,01%

M - Rörelseapparaten 1 042 095,0 3,41% 0,89% 1 244 743,9 3,41% 1,13%

D - Hud 896 057,9 2,93% 3,91% 1 073 830,7 2,94% 4,19%

S - Ögon och öron 861 538,9 2,82% 6,36% 1 015 939,7 2,78% 6,14%

H - Hormoner exkl. Könshormoner 813 056,4 2,66% -1,26% 972 601,8 2,67% -0,82%

V - Varia 386 108,8 1,26% 0,73% 458 088,2 1,26% -1,48%

P - Antiparasitära, insektsdödande och repellerande medel 285 181,6 0,93% 5,09% 326 529,9 0,90% 4,77%

I - Immunologiska medel 76 083,1 0,25% 6,23% 89 698,5 0,25% 5,83%

Total 30 586 732,8 100,00% 2,73% 36 480 891,6 100,00% 2,40%

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

Topp Terapiområden

branschstatistik



Förvänta dig mer.

Har du ett starkt engagemang och positiv inställning? Då har du 
egenskaper som vi söker hos våra konsulter. Vi erbjuder en stimulerande 
och kreativ arbetsplats med bra utvecklingsmöjligheter.

Vi är ett ledande konsultföretag inom Life Science som har bedrivit 
framgångsrik verksamhet sedan 1999. Vi fortsätter att växa starkt 
inom sälj, marknad, medical och söker nya kollegor inom samtliga 
områden. Vill du bli en viktig del av teamet? 

 
Välkommen att registerar ditt CV på www.medhouse.se.  
För mer information är du välkommen att kontakta Åsa Rune på  
0733-17 41 01, asa.rune@medhouse.se eller Sandra Fagerström  
0733-85 00 56, sandra.fagerstrom@medhouse.se

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

MEDHOUSE SÖKER NYA KOLLEGOR INFÖR 2015

2015

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. 



We have 23,000  
people on salary. 

But our s 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

Säljare med erfarenhet från dentalvården 
 
På uppdragsgivares förfrågan söker vi 
 
Dig som är legitimerad tandhygienist eller tandsköterska och med god planerings- och organisationsförmåga och som vill ta 
säljansvar.             

Erfarenhet från försäljning är en merit. 

Som person har du stark drivkraft och ett stort engagemang. Du är positiv, målinriktad och har ett brinnande intresse av både 
försäljning och service med stor empati.   

För mer information är du välkommen att kontakta Margaretha Olofsdotter på 0705 19 54 54
Du kan även skicka din ansökan med ditt CV till margaretha.olofsdotter@quintiles.com

Urval och intervjuer kommer att ske löpande, så välkommen att söka nu!

  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

 
 

Tänk Rekrytering & Bemanning i hela Norden  

PharmaRelations...

        Search
Mer än 10 000 CV, 1 000 intervjuade kandidater och ett gigantiskt nätverk

Tänk..

Tänk..



Medicininstruktioner Sverige AB
Packhusplatsen 2 · 411 13 GÖTEBORG · 031-779 99 87 · info@medicininstruktioner.se 

Du vill att era läkemedel förskrivs, hämtas ut och används rätt.  

Vad är då viktigt att veta för att använda dem rätt?   

Säg det i en instruktionsfilm som når alla i vårdkedjan – patient, sjukvård och apotek:

medicininstruktioner.se samarbetar med

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

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

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

T I D N I N G E N  F Ö R  S V E N S K  L Ä K E M E D E L S I N D U S T R I 
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MSD: En läkemedelsjätte 
som går mot strömmen

Nationell läkemedelsstatistik 

UNDER LUPPEN

Ditt professionella rykte

Fem globala megatrender som 
formar läkemedelsindustrins framtid




