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politik i industrin

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.
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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.
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